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HRVATSKA, NAŠA DRAGA DOMOVINA, STOJI PRED NOVIM 
PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA. 

Ne treba posebno naglašavati 
koliko su važni: biramo osobu 
koja će sljedećih pet godina 
zastupati i predstavljati našu 
državu, koja će promicati 
hrvatske nacionalne i državne 
interese i naše vrijednosti, koja 
će sudjelovati u rješavanju 
ključnih društvenih problema.  

Ovo je program koji, čvrsto vjerujem, potpuno 

odgovara toj zadaći. 

Nakon što sam u veljači 2015. preuzela dužnost 

Predsjednice Republike Hrvatske, rekla sam da 

vjerujem u Hrvatsku, jer sam i tada znala da – 

Hrvatska zna i mora bolje!

Ali, istodobno, imala sam prigodu iz prve ruke 

detaljno se upoznati s mnogim problemima 

– od kojih mnoge nitko nije rješavao ili ih 

nije ni uočavao. Naša vanjska politika bila 

je tada zatočena u „regiji“, bez ikakve vizije 

kreativnog djelovanja na dobrobit Hrvatske i 

bez stvarnog vrednovanja i korištenja našeg 

članstva u Europskoj uniji. Gospodarstvo 

jedva je disalo. Demografskim pitanjem i 

pitanjem ravnomjernog razvoja svih hrvatskih 

krajeva, koje se s godinama pretvaralo u 

dramatičan problem, sustavno se nije bavio 

nitko. Obrambeno-sigurnosni sustav bio je na 

rubu održanja, bez ikakve ozbiljne i provedive 

koncepcije razvoja. Iseljeništvo i Hrvati u Bosni 

i Hercegovini bili su posve isključeni iz fokusa 

tadašnje Vlade. Domovinski rat i hrvatski 

branitelji bili su izloženi grubim optužbama, pa 

i represiji, a velike socijalno ugrožene društvene 

skupine, poput blokiranih građana, bile su posve 

zanemarene. 

Ukratko, bilo je to stanje zapuštenosti i 

društvene apatije, ako ne i razočaranja. Bilo 

je to stanje države bez ozbiljnog razvoja 

i bez uređenog sustava, stanje države s 

neosmišljenim odgovorima na brojne i rastuće 

sigurnosne izazove. Hrvatska je u mnogočemu 

kaskala za drugima i bila na dnu ljestvica 

pozitivnih pokazatelja u EU.

Unatoč tim okolnostima, čvrsto sam vjerovala, 

kao što i sada vjerujem, kako znamo i moramo 

bolje. Kao pojedinci, kao narod, kao društvo. 

Kao zemlja koja zna i mora preuzeti kormilo 

svoje sudbine u svoje ruke. Kao zemlja koja će 

se baviti budućnošću. 

Stoga sam svu svoju energiju uložila u 

ostvarivanje vizije bolje Hrvatske. 

Spomenut ću tek dio promjena koje sam 

potaknula i konkretnih prijedloga za rješavanje 

ključnih problema kojima sam pridonijela 

poboljšanju i društvene i gospodarske klime. 

Prije svega, Hrvatska danas ima aktivnu 

i kreativnu vanjsku politiku, prepoznatu 

na međunarodnoj sceni i u međunarodnim 

institucijama, o čemu najbolje svjedoči 

naše skoro predsjedanje Europskom unijom, 

kao nemjerljivo važan, donedavno gotovo 

nezamisliv iskorak. Svojim sam djelovanjem, 

sigurna sam, pridonijela tom usponu zemlje. 

Jednako tako, svojim sam djelovanjem 

potaknula i zaokret k aktivnoj politici prema 

Hrvatima u BiH i iseljeništvu. Dala sam 

opsežan i provediv Prijedlog mjera populacijske 

politike, pa je demografija danas tema o kojoj 

raspravljaju svi segmenti društva. Štoviše, 

podignuta je i na europsku razinu imenovanjem 

potpredsjednice Komisije i povjerenice za 

demokraciju i demografiju. Pripremila sam i 

prijedlog mjera daljnje decentralizacije u funkciji 

ravnomjernog razvoja svih državnih područja. 

Zagovarala sam koncepciju domovinske 

sigurnosti i pridonijela njezinoj provedbi. Iznijela 

sam sveobuhvatan prijedlog mjera za rješavanje 

problema blokiranih. Pridonijela sam tome da 

gospodarstvo više nije tema o kojoj se razgovara 

u kontekstu krize, nego u kontekstu razvoja 

i povećanja blagostanja hrvatskih građana. 

Mogu s pravom reći kako nakon mojega prvog 

mandata Domovinski rat i hrvatski branitelji 

imaju dostojanstvo i poštovanje koje zaslužuju. 

Izvukla sam Hrvatsku iz „Regije“ i pozicionirala 

je tamo gdje pripada – u Srednju Europu. Danas 

je ugled Hrvatske u svijetu veći nego ikada prije.

Neke mjere koje sam osmislila i predložila već 

su primijenjene, a one koje nisu uključujem u 

ovaj program, uvjerena u njihovu ispravnost u 

pogledu općeg dobra i hrvatskog razvoja. 

Posjetila sam svaki pedalj Hrvatske i dobro 

znam naše probleme, ali znam i naše 

mogućnosti i uspjehe. Upoznala sam dobro 

naše ljude, vidim i osjećam naše odlike i vrline, 

nedostatke i potrebe. Bila sam aktivna, kritična, 

konkretna, poduzetna i kreativna. Djelovala 

sam samostalno, ali sam surađivala s vladama 

i svima koji su to željeli. Tražila sam mišljenje 

stručnjaka unutar svojih vijeća i u širem krugu. 

Hvala svima koji su mi pomogli jasnije vidjeti i 

bolje odlučiti. Imala sam pogrešaka i propusta, 

ali pokazala sam i dokazala sposobnost da 

predstavljam i zastupam Hrvatsku, da politički 

potičem rješavanje problema i predvodim 

ostvarivanje naših ambicija. 

Jer, Hrvatska zna i mora biti 
ambiciozna! 

Zna i mora nastaviti svoj gospodarski i 
društveni razvitak.
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Zna i mora nastaviti oblikovati uređeno 

društvo dijaloga i uvažavanja, suživota, 

vladavine prava, prevladavanja svih oblika 

podjela – sve na korist svakog građanina naše 

zemlje.

Zna i mora jačati sigurnost – svijet je danas 

nepredvidivo, kaotično i opasno mjesto: 

nadmetanje i konfrontacije nadjačali su naše 

ishodišne nade u svijet mira i suradnje, a 

naše okruženje još je obilježeno izazovima 

i neizvjesnostima, što povećava našu 

odgovornost za sigurnost zemlje.

Sve to zahtijeva punu posvećenost, 

odgovornost i ozbiljnost. Vremena su teška, 

izazovi se množe i na njih se može odgovoriti 

samo odgovornom politikom i jasnim 

vodstvom. Brzopleti populizam, ukorijenjenost 

u prošlost ili olako shvaćanje upravljanja 

politikama ne mogu biti odgovor na izazove 

pred kojima stojimo. 

Razvoj, uređena i sigurna zemlja, a to su naši 

prioriteti danas, traže odgovornost.

Pokazala sam i potvrdila tu odgovornost. I 

zato tražim drugi mandat. Jer, znam točno što 

stoji pred nama, što treba učiniti i kolika je 

odgovornost za to potrebna. A iskustvo koje 

sam stekla omogućuje mi još bolje obnašati 

dužnost Predsjednice Republike u drugom 

mandatu.

Kako bih završila započeto, te pridonijela 

odgovorima na nove izazove koji stoje pred 

hrvatskom državom i njezinim građanima, 

tražim vaše daljnje povjerenje. 

HRVATSKI 
RAZVOJ
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To je osobito potrebno jer naše gospodarstvo, 
objektivno, ne može  ravnopravno konkurirati 
najrazvijenijim državama, djelomice zbog 
socijalističkog nasljeđa i ratnih razaranja, 
djelomice jer nedovoljno brzo usvajamo 
inteligentne politike u području obrazovanja, 
gospodarstva i posebice, demografije.

Za razliku od većine političara koji 
demografiju tretiraju kao neutralno ili samo 
ekonomsko pitanje, jasno ističem da je riječ 
o općedruštvenom pitanju. Izravno rečeno, o 
rješavanju demografskog pitanja doslovce ovisi 
opstanak hrvatske države i hrvatskog naroda, 
samim time i održiva stabilnost hrvatskoga 
društva. Temeljni problemi su: 

• izrazito negativni demografski trendovi

• zastarjeli obrazovni sustav, nedovoljno   
 usklađen s potrebama tržišta rada i   
 strateškim ciljevima društvenog razvoja

• ekonomske politike koje se još    
 pretežno oslanjaju na poreznu presiju

• nedovoljno učinkovit državni i javni   
 sektor 

Stoga, kao nastavak dosadašnje svoje politike, 
predlažem mjere za sveobuhvatnu nacionalno 
svjesnu viziju sinergije obrazovnih, gospodarskih, 
kulturnih i demografskih politika u svrhu 
preokretanja negativnih populacijskih trendova i 
poboljšanja socijalnih politika. Riječ je o pristupu 
koji omogućuje sintezu proaktivnorazvojnog 
(gospodarskog) i nacionalnosvjesnog 
(identitetskog) planiranja razvoja. 

U središtu mojih politika uvijek je hrvatska 
obitelj, osnovna jedinica hrvatskog društva. Samo 
osnaživanjem hrvatske obitelji možemo osigurati 
dugoročni opstanak i blagostanje hrvatskoga 
društva, hrvatskog naroda i hrvatske države. 

USTRAJAT ĆU I DALJE NA PRIMJENI 
SVEOBUHVATNIH MJERA ZA 
EKONOMSKO I SOCIJALNO OSNAŽIVANJE 
HRVATSKE OBITELJI KAO JEZGRE 
HRVATSKOG DRUŠTVA.

Primarni cilj gospodarskih i drugih politika 
mora biti dostojanstven život hrvatske obitelji. 
U suradnji sa stručnjacima, 2018. godine 
izradila sam sveobuhvatan Prijedlog mjera 

Živimo u hiperbrzoj tehnološko-gospodarskoj eri, u kojoj se lako razvojno 

zaostaje i teško hvata priključak. Razvijena društva i samosvjesne 

države pripremaju se za razvojne izazove, ali i ugroze, promišljajući 

strategije za sljedećih nekoliko desetljeća. Iako je Hrvatska dio razvijenog 

euroatlantskog svijeta, u tijeku četvrte industrijske revolucije Hrvatska 

mora imati jasan vlastiti odgovor na pitanje: kamo idemo i na čemu 

temeljimo svoj daljnji razvoj? 

HRVATSKI RAZVOJ 
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populacijske politike, koji uključuje i mjere 
obiteljske i pronatalitetne politike. Primjerice, 
delimitiranjem rodiljne i roditeljske naknade za 
drugih šest mjeseci dopusta roditelji više ne bi 
bili obeshrabreni na odluku na sljedeće dijete 
zbog gubitka dohotka nakon drugih šest mjeseci 
rodiljnog dopusta. Uvođenjem univerzalne 
mjesečne naknade u iznosu od 20% za drugo i 
svako iduće dijete stimuliralo bi se kraće vrijeme 
između rađanja djece te bi se na taj način 
smanjili izdaci, a ostvario brži povratak roditelja 
na tržište rada. Pod mojim pokroviteljstvom 
UNICEF-ov Ured za Hrvatsku pokrenuo je 
inicijativu ulaganja u predškolsko obrazovanje, 
uz naglasak na uključivanje ranjive skupine 
djece. Moramo stremiti tomu da vrtiće što prije 
učinimo besplatnima (javno financiranima), 
a boravak u predškolskim ustanovama nakon 
navršene 3. godine života obvezatnim. To je ne 
samo demografska nego i socijalna i razvojna 
mjera kojom se smanjuju socijalne nejednakosti 
i razlike te se, osim osiguranja kvalitetnih 
obroka, djeci omogućuju jednaki uvjeti najranijeg 
strukturiranog učenja kako ne bi zaostajali za 
djecom boljeg socijalno-ekonomskog statusa. 
Potrebno je uvesti mogućnost produženog 
boravka u vrtićima i školama za svu školsku 
djecu prema potrebama radnog vremena 
roditelja na cijelom području Republike Hrvatske. 
Besplatan (javno financirani) prijevoz za djecu 
odmah bi se povoljno odrazio na dobrobit svih 
osnovnoškolaca, srednjoškolaca i njihovih 
roditelja, a posebno onih koji žive na ruralnim i 
populacijski ugroženim područjima.

Roditeljima treba olakšati ulazak na tržište 
rada uvođenjem mjera poput novčanih potpora, 

mogućnosti korištenja dodatnih dopusta, 
fleksibilnog radnog vremena, omogućavanja rada 
na daljinu, organiziranja usluga skrbi (vrtića) 
unutar tvrtke. Tvrtke koje su primijenile takve 
mjere treba promovirati kao pozitivne primjere 
društveno odgovornog poslovanja te stimulirati 
takvo ponašanje poreznim olakšicama u sustavu 
poreza na dobit i poreza na dohodak. Višečlane 
obitelji treba nagraditi dodatnim mjerama potpore 
(primjerice, Obiteljskim karticama) te olakšicama 
u raznim davanjima, primjerice pri kupnji osobnih 
vozila za višečlane obitelji, registraciji automobila, 
plaćanju cestarine i slično. 

Svaka mjera promatrana zasebno nedovoljna je, 
no primijenjene zajedno, kao cjelina, uz ključne 
pomake u drugim dijelovima gospodarskog 
sustava, bit će znatan pomak naprijed u kvaliteti i 
iskustvu života prosječne hrvatske obitelji.

NASTAVIT ĆU ZAGOVARATI POREZNO 
RASTEREĆENJE HRVATSKIH OBITELJI I 
HRVATSKIH PODUZETNIKA. 

Kreativna snaga hrvatskog društva ne može 
potpuno biti oslobođena u uvjetima sadašnjeg 
modela poreznog sustava. Potrebno je prije 
svega smanjiti pritisak na trošak rada, koji 
djeluje pogubno na zapošljavanje, dok se s druge 
strane, suočavamo s nestankom radne snage 
zbog iseljavanja. Hrvatska vapi za što snažnijim 
porastom ekonomske aktivnosti. Pretjerano 
oporezivanje rada djeluje višestruko negativno: 
smanjuje broj novih zapošljavanja, stimulira rad 
na crno ili isplatu dijela plaće „na ruke“ te potiče 
rentijerstvo. 

Od budućih reformi poreznog sustava očekujem 
da ne uvode nove oblike poreza, već da isključivo 
ukidaju postojeće ili smanjuju razinu pritiska 
postojećih poreza na rad i investicije. 

PREDLOŽIT ĆU MJERE ZA OSIGURANJE 
DOSTUPNOSTI PRIUŠTIVIH NEKRETNINA 
HRVATSKIM OBITELJIMA.

Svjedoci smo izrazitoga rasta cijena nekretnina 
u velikim hrvatskim gradovima posljednjih 
godina. Osiguranje priuštivog životnoga prostora, 
koji neće nametati teško podnošljiva kreditna 
opterećenja ili najamnine što uzimaju prevelik 
dio mjesečnih primanja, ključno je za formiranje 
i širenje mladih obitelji i  demografsku obnovu 
Domovine. Okupit ću stručnu skupinu koja 
će istražiti trendove na tržištu nekretnina i 
njegove uzroke te predložiti skup rješenja koja 
će pomoći osiguranju dovoljne ponude priuštivih 
nekretnina. Pri tome se neću  zadovoljiti samo 
parcijalnim rješenjima poput poreznih olakšica 
za kamate na stambene kredite koje, kako se 
pokazalo, mogu donijeti podjednako problema 
koliko i koristi. Tražit ću cjelovito rješenje na 
širem i ambicioznijem konceptu koji će djelovati 
sinergijski s ostalim dijelovima mojega programa, 
čiji će sastavni dio biti i uravnotežen regionalni 
razvoj, te posebno razvoj prigradskih sredina koje 
pružaju povoljniju ponudu prostora za stanovanje, 
za što je nužno jačanje njihove prometne 
povezanosti s urbanim središtima i radnim 
mjestima. Unutar programa poticane obiteljske 
stanogradnje treba posebno honorirati gradnju 

kuća, kojima se obitelji više vežu za adresu 
stanovanja nego posjedovanjem stana.

BILA SAM I OSTAT ĆU PRVA HRVATSKA 
GOSPODARSKA DIPLOMATKINJA.

Gdje god sam u inozemstvu kao predsjednica 
boravila, osiguravala sam kontakte i kanale 
djelovanja hrvatskim poduzećima. Nažalost, 
u tome sam djelovanju bila pomalo usamljena 
jer me hrvatski vanjskopolitički sustav nije 
dovoljno pratio. Žurno moramo uspostaviti 
novi sustav djelovanja naših diplomatskih 
predstavništava kad je riječ o gospodarstvu. 
U tom novom sustavu potrebna je snažna i 
jasno artikulirana gospodarska diplomacija, i 
to uzajamno s političkim ciljevima diplomacije. 
Kultura, konzularni poslovi i protokolarni 
događaji moraju ići ukorak s aktivnostima u 
promicanju našeg gospodarstva, u promicanju 
naših tvrtki na globalnim tržištima i promidžbi 
Hrvatske kao lokacije za kvalitetna izravna 
ulaganja. Poduzimala sam i poduzimat ću sve 
što je u mojoj moći da što većem broju hrvatskih 
poduzeća omogućim poslovne angažmane u 
inozemstvu. U području gospodarske diplomacije 
tražit ću snažniji angažman Ministarstva vanjskih 
i europskih poslova, pažljivo ga pratiti, evaluirati 
te kao sukreator vanjske politike usklađivati s 
radom ostalih državnih tijela, u skladu s ustavnim 
ovlastima.

HRVATSKI RAZVOJ 
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PREDLOŽIT ĆU STRUČNU RASPRAVU O 
FLEKSIBILIZACIJI RADNOG VREMENA. 
U BLIŽOJ BUDUĆNOSTI NAGLASAK 
SVE VIŠE MORAMO STAVLJATI NA 
PRODUKTIVNOST RADA.

Takav bi se pristup izravno i povoljno odrazio na 
dobrobit prosječne hrvatske obitelji. Trenutno, u 
uvjetima niskih i prosječnih plaća te osmosatnog 
radnog vremena, hrvatski su roditelji često 
u situaciji da nemaju dovoljno vremena za 
boravak sa svojom djecom, što ugrožava odgoj 
djece i njihovu socijalizaciju unutar obitelji. 
Umjesto da robujemo okamenjenom konceptu 
radnog vremena, bilo bi uputno što prije staviti 
naglasak na radnu produktivnost. U doba kada 
se stubokom mijenja priroda rada i struktura 
radnih mjesta, u vrijeme kad mnogi načini 
poslovanja naprosto odumiru, Hrvatska ne mora 
rješenja iz prošlosti uzimati kao zadanost. Stoga 
ću s predstavnicima nadležnog ministarstva, 
sindikata, udruga poslodavaca, ekonomskih 
stručnjaka i stručnjaka za radno pravo 
detaljno raspraviti zaključke o mogućnostima 
fleksibilizacije radnog vremena te, s druge strane, 
o zaštiti radnika od zloupotreba na tržištu rada, 
posebice majki malodobne djece i trudnica. 

INZISTIRAT ĆU NA SNAŽNIJEM 
POVEZIVANJU OBRAZOVNOG SUSTAVA 
I SUSTAVA ZNANOSTI S POTREBAMA 
HRVATSKOG GOSPODARSTVA I RAZVOJA 
HRVATSKE.

Kao i u pitanju demografske politike, čvrsto 
stojim pri tomu da obrazovne politike nisu i ne 
smiju biti politički ukras stranaka, niti sredstvo 
ideološkog obračuna. Zadaća obrazovnog sustava 
jest odgajati akademske građane i podizati 
razinu kritičkog promišljanja u društvu, no isto 
tako omogućiti širokom broju ljudi da radom, 
utemeljenom na svojem znanju i vještinama, 
mogu prehraniti svoje obitelji i pristojno živjeti. 
Zadaća sustava znanosti jest otkrivati i inovirati, 
no jednako tako i usko surađivati s industrijom, 
kadrovski komunicirati s realnim sektorom, 
ubrzati stvaranje dodane vrijednosti u društvu. 
Stoga ću od hrvatskih sveučilišta i znanstvenih 
ustanova zatražiti izvješća o trenutnom stanju 
suradnje s hrvatskim gospodarstvom i planove za 
daljnju suradnju, a od sveučilišta i poseban osvrt 
na pitanje budućih upisnih kvota deficitarnih i 
suficitarnih zanimanja. 

USTRAJAT ĆU NA JAČANJU HRVATSKE 
POLJOPRIVREDE I DOSTOJANSTVA 
HRVATSKOG SELJAKA.

Osim što je hranilo hrvatski narod, hrvatsko selo 
bilo je, a i danas je, autentično vrelo hrvatskih 
kulturnih tradicija, nacionalne svijesti i moralnih 
vrijednosti. Iako velikim dijelom pogođeno 
iseljavanjem i starenjem, ono ostaje i mora 
biti temelj naše prehrambene neovisnosti, ali i 
duhovne snage i narodnog identiteta. Hrvatska, 
plava i zelena, ima ogroman razvojni potencijal 
koji može i mora biti mnogo bolje iskorišten.  
 

Stoga je i moja zadaća raditi na demografskom, 
gospodarskom, prosvjetnom i kulturnom 
očuvanju i osnaživanju hrvatskoga sela.  
Znam da to možemo jer sam tijekom programa 
svojih izmještenih Ureda posjetila mnoga sela 
i razgovarala s brojnim poljoprivrednicima. 
Hrvatskoj je stoga što prije potrebna dugoročna 
strategija razvoja poljoprivrede i revitalizacije 
hrvatskoga sela, posebice u kontekstu održavanja 
ruralnih područja koja trpe najveće posljedice 
iseljavanja stanovništva. S tim ciljem zauzimat 
ću se i dalje da poljoprivreda svima koji to žele, 
sukladno želji i mogućnostima, bude dostatan 
ili pak dodatan izvor prihoda za dostojanstven 
život. Snažno ću se, uz potporu struke, zauzeti 
za razvoj poljoprivrede kroz istraživanja, razvoj 
i primjenu novih tehnologija te za vraćanje 
dostojanstva poljoprivrednika i jačanje njihove 
konkurentnosti. 

PREDLOŽIT ĆU STVARANJE NACIONALNE 
ZAKLADE ZA STIPENDIRANJE IZVRSNIH 
HRVATSKIH MATURANATA ZA NASTAVAK 
ŠKOLOVANJA NA VRHUNSKIM 
SVJETSKIM SVEUČILIŠTIMA, UZ 
UVJET NJIHOVA POVRATKA I RADA U 
HRVATSKOJ.

S obzirom na to da Hrvatska mora dostizati 
razvijene države zapadne Europe, ali i države 
srednje Europe, takva bi zaklada dala priliku 
najboljim maturantima iz svih dijelova Hrvatske 
da steknu najkvalitetnije moguće obrazovanje, uz 

klauzulu obveznog povratka i rada u Hrvatskoj. 
Trošak financiranja školarina za nekoliko desetaka 
najperspektivnijih mladih ljudi u Hrvatskoj 
na najkvalitetnijim svjetskim obrazovnim 
institucijama zanemariv je u odnosu na višeslojnu 
društveno-gospodarsku korist koja bi bila 
ostvarena već unutar jednog desetljeća. Umjesto 
da u Hrvatskoj školujemo stručnjake koji potom 
odlaze raditi, stvarati i obogaćivati tuđa društva, 
pošaljimo naše najbolje mlade ljude na najbolja 
sveučilišta, kako bi se oni potom vratili i obogatili 
domaću industriju, obrazovanje i znanost. Taj se 
pristup u više zemalja pokazao nedvosmisleno 
korisnim izborom za matična društva.

INZISTIRAT ĆU NA REFORMI JAVNE 
UPRAVE.

Hrvatska javna uprava spora je, troma i prevelika 
te nije još dovoljno saveznik građanima, 
poduzetnicima i društvu u cjelini. Stoga bez 
reforme javne uprave nema istinske reforme 
poreznog sustava, nema regionalnog razvoja, 
nema znatnijih stranih investicija. Nužna nam 
je preobrazba javne uprave iz represivne u 
uslužnu. Kako bi se to postiglo, treba potpuno 
(a ne djelomično) digitalizirati javnu upravu, 
uvesti jasne mjerljive ciljeve i modele mjerenja 
učinkovitosti, od čelništva ustanova do razine 
svakog pojedinog djelatnika, što će omogućiti 
uvođenje bonusa, ali i penala. Potrebno je odmah 
napustiti populistički pristup “uravnilovke“, 
koji ne potiče motivaciju niti natjecanje 

HRVATSKI RAZVOJ 
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unutar samog sustava, a plaće odrediti sukladno 
odrađenom poslu – zadovoljenju potreba građana i 
poduzetnika.

TRAŽIT ĆU PROVEDBU MJERA ZA 
RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ 
HRVATSKE.

U skladu sa zaključcima Radne skupine za izradu 
smjernica za daljnju fiskalnu decentralizaciju i 
regionalni razvoj Republike Hrvatske, koju sam 
osnovala i kojom predsjedam, predložila sam i 
tražit ću provedbu mjera koje će obuhvaćati jasniju 
raspodjelu funkcija i nadležnosti između različitih 
razina vlasti (središnja, regionalna i lokalna vlast), 
te prilagodbu fiskalnih kapaciteta sukladno 
ovlastima i zadacima, optimizaciju lokalne i 
regionalne fiskalne autonomije, a posvetit ću 
pozornost i pitanjima poput indeksa razvijenosti, 
neusklađenosti zemljišnih knjiga i ostalih 
evidencija, problema prometne povezanosti, 
vodoopskrbe, zdravstvenog i obrazovnog sustava, 
neujednačene kvalitete javnih usluga i sličnih 
problema koji koče razvoj pojedinih hrvatskih 
krajeva, a time i Hrvatske u cjelini.

IDEALAN JE TRENUTAK ZA HRVATSKI 
INFRASTRUKTURNI ZAMAH.

Inteligentna, dugoročna razvojna aktivnost države 
u onim područjima gospodarstva gdje je njezina 
uloga nužna i neizbježna jedno je od obilježja 
mojega pogleda na ekonomsku politiku. Jedno 
od takvih područja neprijeporno je infrastruktura. 
Dostupnost europskih fondova, ali i razdoblje 
vrlo niskih kamatnih stopa na međunarodnom i 

domaćem tržištu kapitala pružaju nam prigodu 
koju ne smijemo propustiti, čega je bjelodan 
primjer Pelješki most, čija je gradnja sufinancirana 
85% posto europskim sredstvima. Stoga vjerujem 
kako je ovo jedinstveni trenutak za snažan 
infrastrukturni zamah u Hrvatskoj. 

Razvitak prometne i energetske infrastrukture 
mora biti prioritet, od autocesta, brzih cesta i 
zaobilaznica do luka i posebice željeznica, koje 
trebaju veliku „investicijsku oluju“. Nove investicije 
omogućile bi optimalno iskorištavanje golemog 
potencijala hrvatskoga geopolitičkog položaja. 
Posebno su važni dobavni pravci nafte i plina, 
te obnovljivi izvori energije, jer su oni odgovor 
na klimatske promjene i osiguravaju energetsku 
neovisnost. Jačanje hrvatske infrastrukture ključ je 
za ostvarenje ciljeva u različitim politikama:

a. Prije svega, za podizanje produktivnosti. Na to 
upućuje i primjer naših srednjoeuropskih susjeda 
koji su se pridružili EU u valu proširenja 2004. i 
u punom opsegu iskoristili potencijale europskih 
fondova za obnovu infrastrukture. No možemo 
pogledati u vlastito dvorište i sjetiti se koristi 
izgradnje autoceste A1 u razvoju hrvatskoga 
turizma.

b. Za puno vrednovanje našeg zemljopisnog i 
geopolitičkog položaja i promicanja Hrvatske 
kao nezaobilaznog čimbenika u međunarodnom 
prometu roba i ljudi te slijedom toga i jačanje 
njezina strategijskog položaja i vanjskopolitičke 
reorijentacije na ulogu poveznice raznih dijelova 
europskog prostora, osobito u  okruženju Srednje 
Europe i država članica Inicijative triju mora. 

c. Ono je sastavni i dugoročni dio politike 
regionalnoga razvoja i demografske politike, 
kako bi se omogućio razvoj i normalan život 
krajeva pogođenih iseljavanjem (ne samo u 
inozemstvo, nego i u druge dijelove Hrvatske), 
ali i za olakšanje problema svakodnevnoga života 
poput skraćivanja vremena putovanja na posao iz 
prigradskih mjesta do grada. 

NASTAVIT ĆU POVEZIVATI ISELJENU I 
DOMOVINSKU HRVATSKU, POSEBICE 
U KONTEKSTU POVRATKA NAŠIH 
ISELJENIKA I RAZVOJA HRVATSKE.

Hrvati diljem svijeta bili su uvijek s Hrvatskom 
– Hrvatska uvijek mora biti s njima. To znači 
da ih mora snažno, razrađenim programima i 
projektima  uključiti u svoj politički, kulturni i 
gospodarski život. Iseljeni Hrvati mogu nam i žele 
pomoći svojim znanjima, iskustvom, kontaktima, 
investicijama te, što je najvažnije, povratkom 
u Domovinu. Osim što hrvatsko državljanstvo 
treba biti što dostupnije našim iseljenicima, 
treba raditi na uvođenju novih mjera povezivanja 
iseljeništva s Domovinom kao što je uvođenje 
upisnih kvota na sveučilištima u Hrvatskoj za 
hrvatske studente iz iseljeništva, te pojačati 
njihovo stipendiranje. Djeci hrvatskih iseljenika 
treba omogućiti učenje hrvatskoga jezika online, 
a srednjoškolcima ponuditi programe razmjena te 
mladima općenito work & travel radne dozvole u 
Hrvatskoj za vrijeme praznika. 

Nažalost, od osamostaljenja naovamo mnogi 
naši sunarodnjaci koji žive izvan Hrvatske 

imali su izrazito loša iskustva s pojedinim 
domaćim poslovnim akterima, državnom 
administracijom te visokim stupnjem pravne 
nesigurnosti. To moramo hitno mijenjati. 
Stoga ću inzistirati na tome da predstavnici 
Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske tješnje surađuju s našim 
diplomatsko-konzularnim predstavništvima kako 
bismo našim sunarodnjacima  omogućili lakšu 
komunikaciju i rješavanje teškoća s kojima se 
suočavaju. Iskoristit ću svoje ovlasti kako bih 
se posvetila ovim pitanjima, javno identificirala 
institucionalne otpornike u sustavu, te pozvala 
nadležna ministarstva, urede i službe na 
postupanje radi njihova otklanjanja.

HRVATSKA KAO FINANCIJSKO SREDIŠTE 
OVOGA DIJELA EUROPE.

Iskoristit ću stečene kontakte i lobirati kako 
bi Hrvatska postala financijsko središte ovoga 
dijela Europe, što uključuje dolazak uglednih 
međunarodnih financijskih institucija u Hrvatsku 
kao njihovo sjedište za okolne zemlje. Njihov bi 
dolazak rezultirao otvaranjem visokokvalitetnih 
radnih mjesta, na kojima će se oblikovati budući 
nositelji hrvatske financijske scene te stvarati 
bazen specifičnih znanja iz područja financija i 
menadžmenta. 

Ne treba zanemariti ulogu raznih fondova, koji 
mogu izrazito pomoći u transferu znanja i koji 
su na razvijenome Zapadu učinkovit pružatelj 
kapitala potrebnog mladim poduzetnicima i 
start-up poduzećima. Oni mogu dati ozbiljniji 

HRVATSKI RAZVOJ 
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strukturni financijski doprinos stvaranju inovacijske 
kulture.

Zahtijevat ću da se u strategijama upravljanja 
financijskim kapitalom, umjesto jednostavnoj 
prodaji velikim investitorima, prioritet stavi na 
listanje domaćih poduzeća na Zagrebačkoj burzi, 
gdje će dionice moći kupiti građani. Na taj se način 
može vratiti povjerenje i oživjeti hrvatsko tržište 
kapitala te ponovno omogućiti  hrvatskom čovjeku 
ravnopravno sudjelovati u stvorenoj vrijednosti 
vodećih hrvatskih poduzeća. Time ćemo pridonijeti 
promjenama strukture hrvatskog financijskog 
sustava, u kojemu su tržište dionica i obveznica 
trenutno neaktivni, ublažiti visoku ovisnost 
gospodarstva o bankama te snažnije iskoristiti 
snagu i talent hrvatskih poduzetnika i poduzeća.

PREDLOŽIT ĆU POTICAJNE MJERE 
KAKO BI POSLOVNE BANKE SNAŽNIJE 
I UZ POVOLJNIJE UVJETE KREDITIRALE  
HRVATSKE PODUZETNIKE POKRETAČE.

Svjesna činjenice da je odluka o kreditiranju 
autonomna poslovna odluka, a visina kamatne 
stope poduzetničkog kredita određena i 
čimbenikom rizika poslovanja u nekom podneblju, 

i dalje držim da itekako postoji prostor za 
snažnije kreditiranje hrvatskih poduzetnika, 
obrtnika i inovatora. Inzistirat ću na odmicanju 
od rentijersko-birokratske ka kreativno-razvojnoj 
paradigmi, jer je to jedini pristup koji Hrvatskoj 
može osigurati zdrav, dugoročan i održiv razvoj. U 
suprotnom ćemo biti vječito osuđeni na začarani 
krug u kojemu je državni aparat neposredni 
i posredni generator ekonomske aktivnosti. 
Poslovne banke kreditiraju prije svega državu 
i građevinsko-nekretninski sektor, a stvaranje 
dodane vrijednosti u realnom sektoru, skromno 
je ili nepostojeće. Takav raspored odnosa 
srednjoročno i dugoročno proizvodi društvenu i 
ekonomsku stagnaciju, a u slučaju pojave krize 
– i nazadovanje, što smo osjetili prilikom prošle 
ekonomske krize i za trajanja prateće recesije. 

HRVATSKI RAZVOJ 

HRVATSKI  
IDENTITET
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HRVATSKI IDENTITET

Kultura, vjera i povijest temelj su hrvatskog 
identiteta. Kulturom smo uspješno održali 
svoj nacionalni identitet i branili politička 
prava u vremenima kada nismo imali slobodu i 
neovisnost. Kultura, u najširem smislu riječi, i 
dalje ostaje važan alat za odgovor na negativne 
strane globalizacije. Hrvatski jezik temelj je 
naše kulture: samobitan, jedinstven i lijep. 
Takvim mora ostati i ne može biti dio nikakvih 
„zajedničkih jezika“.  Stoga stalno i snažno 
ističem nužnost sustavnog rada na očuvanju, 
učvršćivanju i promicanju našeg identiteta i 
načina života, koji čuvamo prije svega u našim 
obiteljima te kroz razne nacionalne, zavičajne 
i druge udruge koje čuvaju naše nacionalne i 
zavičajne kulturne i druge tradicije. 

Upravo zbog toga ću nastaviti poticati 
odgovarajuće institucije na snažnije djelovanje 
u području jezika, književnost, kulture i 
nacionalne povijesti. Zato ću nastaviti poticati 
veću pomoć Republike Hrvatske obrazovnim, 
znanstvenim i kulturnim ustanovama Hrvata 
u BiH i manjinskim hrvatskim zajednicama u 
susjednim zemljama. Zbog toga ću inzistirati 

na razrađenim programima poučavanja mladih 
naraštaja o ključnim pojavama, događajima,  
protagonistima i herojima  novije hrvatske 
povijesti te Domovinskom ratu. Zbog toga ću 
nastaviti promicati sastavnice našeg nacionalnog 
identiteta u svijetu, jer naše vrijednosti, naši 
uspjesi zaslužuju da  budu prepoznati i cijenjeni.

Hrvatski nacionalni identitet dijelimo s Hrvatima 
Bosne i Hercegovine. Povijesna veza Hrvata 
u Hrvatskoj i Hrvata u Bosni i Hercegovini 
neraskidiva je. Stoga, čuvajući identitet i 
opstojnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, čuvamo 
i ukupni identitet i opstojnost hrvatskoga 
naroda. Bosna i Hercegovina druga je domovina 
hrvatskoga naroda te u njoj moraju imati puno 
pravo na svoj identitet - nacionalno ime, vjeru 
i jezik. Kao najmalobrojniji konstitutivni narod 
u Bosni i Hercegovini, Hrvati su posebno ranjivi 
na kulturnu minorizaciju. Stoga  ću još snažnije 
djelovati kako bi Republika Hrvatska pružala 
aktivnu potporu očuvanju identiteta Hrvata u 
Bosni i Hercegovini. 

Mnogi naraštaji hrvatskoga naroda morali su ratovati da bismo sačuvali 
svoj hrvatski dom, kršćansku vjeru, način života, riječju - svoj identitet. 
Posljednja i najveća žrtva podnesena je u Domovinskom ratu – država 
je stvorena, a narod obranjen od velikosrpske agresije. Izravne ugroze 
takve vrste više nema, no naš je identitet pojačano ugrožen fenomenima 
globalizacije. Mlade generacije Hrvata sve manje znaju o svojoj Domovini, 
nerijetko čak slabo vladaju vlastitim jezikom, a život u tuđini primamljiviji 
im je u odnosu na ostanak i doprinos razvitku Domovine. No, ako i odu, to 
ne znači da trebaju zapustiti svoj nacionalni identitet.
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HRVATSKI IDENTITET

NASTAVIT ĆU ZAGOVARATI RAZVOJ JEZIČNE 
KULTURE U ŠKOLAMA I JAVNOM ŽIVOTU. 

Narod koji ima Marulića, Držića, Gundulića, 
Mažuranića, A. B. Šimića, Kranjčevića, Ujevića, 
Cesarića i Krležu, narod koji je u iznimno teškim 
povijesnim okolnostima više od tisuću godina očuvao 
svoje ime, jezik i vjeru, taj narod posebice sada, 
u vlastitoj državi, ima odgovornost i zadaću učiti, 
njegovati, čuvati i promicati svoj jezik. To treba činiti 
prije svega snaženjem jezične kulture u školama i na 
sveučilištima, ali i u javnoj uporabi. Tijekom svojega 
mandata provodila sam program „Hrvatska čita“, kako 
bih potaknula djecu i mlade  na čitanje i širila kulturu 
čitanja. I dalje ću zagovarati jačanje obrazovnih 
sadržaja vezanih za kulturu čitanja i učenje hrvatskoga 
jezika te osnaživanje lektorata hrvatskoga jezika u 
inozemstvu.

TEMELJNE GODINE NAŠEG DRŽAVNOG 
IDENTITETA JESU 1991. I 1995.

Zahtijevat ću od nadležnih ministarstava da sadržaji 
iz povijesti stvaranja i obrane Republike Hrvatske 
(Domovinski rat) dobiju više prostora u nastavi i 
izvannastavnim aktivnostima i više sredstava u 
odgovarajućim kulturnim projektima na te teme. Zbog 
nedovoljne proučenosti hrvatske kulturne i političke 
povijesti, osobito u nekim razdobljima, predložit ću 
osnutak posebne državne zaklade koja će hrvatskim 
studentima iz Domovine i iseljeništva omogućiti 
postdiplomska znanstvena istraživanja hrvatske 
povijesti i kulture u inozemstvu.
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Hrvatska država mora pojačati znanstveno-
istraživačku aktivnost u inozemstvu. To će polučiti 
višestruko koristan rezultat, uz ostalo i time što 
će se upotpunjavanjem spoznajnih praznina naše 
kulturne i političke povijesti onemogućiti daljnje 
manipulacije i širenje predrasuda o hrvatskom 
narodu i hrvatskoj povijesti u cjelini. 

INZISTIRAT ĆU NA PROVEDBI MJERA 
ZA IZGRADNJU I PROMICANJE BRENDA  
HRVATSKE KOJE SAM PREDLOŽILA 
U SURADNJI S ČLANOVIMA RADNE 
SKUPINE.

Krajnje je vrijeme da prestanemo propuštati prilike 
trajnog percepcijskog učvršćivanja i međunarodnog 
profiliranja Hrvatske kao uspješnog brenda. Naši 
sportaši, znanstvenici, glazbenici i drugi uspješnici 
izborili su svjetski glas Hrvatske. Na hrvatskim 
državnim institucijama i stručnjacima sada je 
zadaća sustavno razrađivati i širiti sadržaje kojima 
želimo biti predstavljeni svijetu.

ZAGOVARAT ĆU I PREDLAGATI 
NACIONALNE KULTURNE PROJEKTE 
KOJIMA ĆEMO SUSTAVNO PROMICATI 
NAŠU KULTURNU BAŠTINU.

Među prioritetima u tom pogledu vidim nove 
stalne postave Hrvatskog povijesnog muzeja i 
Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu 

kao „osobne iskaznice“ hrvatske države. Građa 
arheološke zbirke splitskog muzeja dokazuje 
hrvatsku samobitnost, to je građa na kojoj se 
temelji hrvatska nacionalna svijest, na kojoj 
se gradila politička i kulturna povijest od prvih 
stoljeća dolaska Hrvata na ove prostore. Predložit 
ću također da se kompleks zatvora u Staroj 
Gradiški uredi kao memorijalni muzej žrtava svih 
totalitarnih i autoritarnih režima.

USTRAJAVAT ĆU NA SNAŽNOM 
ANGAŽMANU NADLEŽNIH INSTITUCIJA 
ZA POVRATAK PREOSTALE KULTURNE 
BAŠTINE, UKRADENE TIJEKOM 
DOMOVINSKOG RATA TE ZA POVRATAK 
SVE HRVATSKE ARHIVSKE GRAĐE IZ 
SRBIJANSKIH ARHIVA.

Uz pitanje nestalih osoba i rješavanje tog 
nemjerljivo važnog pitanja, povratak preostale 
kulturne baštine također treba držati povezanim s 
pregovorima  Republike Srbije o članstvu u EU.

HRVATSKI IDENTITET

HRVATSKA   
ODLUČNOST 
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U takvim okolnostima, temeljna zadaća  i 
odgovornost mora biti usmjerena na zaštitu 
nacionalnih i državnih interesa, na osiguranje 
mira i stabilnosti.

Svijet kakav smo poznavali u vrijeme stvaranja 
naše države i svijet kakvog vidimo danas posve su 
različiti. Upravo to povećava našu odgovornost.

Sigurnost zemlje, uza sve ostalo, znatno ovisi i 
o njenoj međunarodnoj poziciji, o tome koliko je 
zemlja afirmirana na međunarodnoj sceni.

Tijekom svojeg mandata snažno sam djelovala 
upravo na tome. 

Prvi sam hrvatski predsjednik nakon dr. Franje 
Tuđmana koji je Hrvatsku istinski afirmirao u 
međunarodnoj areni. Na brojnim multilateralnim 
i bilateralnim sastancima izgradila sam čvrste 
odnose s predsjednicima i državnim poglavarima 
SAD, država Europske unije, Rusije, Kine, Kanade, 
Indije, Izraela, Australije, te čelnicima država 
Južne Amerike, Azije i Bliskog i Srednjeg istoka.  

Pokrenula sam Inicijativu triju mora, kojom sam 
Hrvatsku napokon iščupala iz tzv. “regije“.  
To je danas snažna platforma za suradnju 

12 država članica EU. Promicala sam jasnu 
vanjskopolitičku i geopolitičku paradigmu 
Hrvatske u Srednjoj Europi i na Mediteranu, 
sa snažnim položajem unutar NATO-a i EU. 
Ostvarivanje hrvatskih nacionalnih i državnih 
interesa cilj je moje vanjske politike, a sve drugo 
sredstvo njihova ostvarivanja. Hrvatska danas 
razmišlja hrvatski, a djeluje europski i globalno. 

U takvim međunarodnim okolnostima i naše 
susjedstvo, cijeli jugoistok Europe, mora i dalje 
biti u vrhu naših vanjskopolitičkih i sigurnosnih 
prioriteta i procjena. Neriješena pitanja, 
nepoznanice glede budućeg geopolitičkog 
profiliranja tog prostora, pa i naznake mogućeg 
nadmetanja za utjecajem nad tim prostorom ili 
moguće produženo stanje statusa quo ne može 
ostati izvan našeg fokusa, jer se izravno odražava 
na našu stabilnost i sigurnost.

Upravo u tom kontekstu za mene će i dalje 
biti od osobite važnosti nastaviti djelovati na 
međunarodnoj sceni kako bi se osiguralo potpuno 
ostvarivanje političkih i drugih prava Hrvata 
Bosne i Hercegovine, kao njezina konstitutivnog, 
državotvornog naroda, jer o tome izravno ovisi 
sigurnost, stabilnost i mir u Bosni i Hercegovini, 
što je prioritet našeg državnog interesa.

Stanje međunarodnih odnosa danas je jedan od najvećih izazova 
u osiguranju državnih i nacionalnih interesa – svijet je obilježen 
nestabilnostima, nepredvidivostima,  konfrontacijama i nadmetanjima. 
Cijele regije i brojne države izložene su sukobima, uništavanju i 
zastrašujućim razaranjima, bez zaštite. Međunarodne institucije slabe, što 
je osobito težak izazov za male države i narode. Sve je vidljivija otvorena 
militarizacija vanjskih politika brojnih sudionika međunarodnih odnosa.
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Puna implementacija jednakopravnog 
konstitutivnog položaja Hrvata u Bosni i 
Hercegovini ostaje strateški hrvatski nacionalni i 
državni interes te  prioritet moje politike. Hrvati 
Bosne i Hercegovine branili su i obranili svoje 
dvije domovine, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, 
a hrvatska država ima ustavnu obvezu osobito 
skrbiti o njima. Prema njima imamo dužnost prije 
svega kao njihovi sunarodnjaci, ali i kao država 
supotpisnica Daytonskog i Washingtonskog 
mirovnog sporazuma. Potpuno ostvarenje 
njihovih konstitutivnih prava bitan je preduvjet 
opstojnosti i neovisnosti Bosne i Hercegovine te 
stabilnosti jugoistoka Europe.

U okolnostima krize međunarodnog sustava 
sigurnosti i stabilnosti, osobito u Europi, za nas je 
od strategijskog interesa potpuno se i definitivno 
„usidriti“ u prostor Srednje Europe i Sredozemlja, 
tim više što je susjedni regionalni prostor još 
obilježen krizama, nestabilnošću, pa i ozbiljnim 
neizvjesnostima glede geopolitičkog razvoja u 
budućnosti. U tom sklopu nastavit ću djelovati i 
na europskom planu, kako bi politika proširenja 
EU ostala instrumentom osiguranja stabilnosti 
tog prostora.

Ozbiljnost sadašnjeg stanja međunarodnih 
odnosa dodatno zahtijeva snaženje hrvatske 
diplomacije i njeno aktivno i profesionalno 
djelovanje na prepoznavanju i praćenju najvažnijih 
trendova u razvoju međunarodnih odnosa, na 

snaženju našeg mjesta i uloge u međunarodnim 
institucijama, ali i na jačanju njenih sposobnosti 
da u svijetu prenose naše nacionalne i državne 
ciljeve i interese, uz ostalo i jačanjem političkih, 
gospodarskih i drugih odnosa s izvaneuropskim 
zemljama i snažnijim uključivanjem hrvatskog 
iseljeništva i njegova potencijala u promidžbu i 
razvoj Hrvatske.

NASTAVIT ĆU AKTIVNO RADITI NA 
RJEŠAVANJU SUDBINE NESTALIH 
HRVATSKIH BRANITELJA I CIVILA IZ 
DOMOVINSKOGA RATA.

U ovom trenutku, prema podacima Ministarstva 
branitelja ne znamo za sudbinu 1872 ljudi koji 
su kao žrtve velikosrpske agresije nestali za 
vrijeme Domovinskoga rata. Držim da kao narod i 
država ne možemo i ne smijemo biti mirni dok ne 
saznamo sudbinu posljednjeg nestalog hrvatskog 
branitelja i civila. To je naša moralna i politička 
obveza. Na ovo sam pitanje stavila poseban 
naglasak u svome prvome mandatu, nerijetko 
zbog toga izložena i kritikama. 

Nastavit ću djelovati na rješavanju sudbina 
naših nestalih, jer to nije „problem“, već duboka, 
nezacijeljena rana nacije. Inzistirat ću da 
nalaženje nestalih bude postavljeno kao glavni 
uvjet za daljnji napredak pregovora Republike 
Srbije o njezinu članstvu u EU. 

POKRENULA SAM I U IME HRVATSKE 
NASTAVIT ĆU VODITI INICIJATIVU TRIJU 
MORA.

Danas je ova Inicijativa snažna platforma za 
razvoj Hrvatske i Srednje Europe. Hrvatski 
projekti iz energetike, prometa i digitalizacije 
na popisu su strateških projekata Inicijative 
i ostvaruju se, a Hrvatska jača svoj položaj 
i veze s 12 država članica Inicijative i time 
unutar Europske unije. Inicijativa je konačno 
vraćanje Hrvatske u njezino prirodno povijesno 
i geopolitičko okruženje, a sljedećih 5 godina 
takve politike jamstvo su konačnog i definitivnog 
raskida s konceptom „regije“. Hrvatsku sam 
pozicionirala u Srednjoj Europi i na Mediteranu, 
i ovdje mora i ostati. Uspjeh ove inicijative 
te korist koju je donijela Hrvatskoj najbolje 
pokazuje da Hrvatska itekako može biti aktivan 
sudionik na međunarodnoj sceni, što je svojom 
bezrezervnom podrškom Inicijativi potvrdila i 
najmoćnija država svijeta – Sjedinjene Američke 
Države. Inicijativom triju mora dokazala sam kako 
Hrvatska nije osuđena slušati „veće“ i „snažnije“, 
u što su nas mnogi, zbog vlastite nesposobnosti, 
godinama perfidno uvjeravali.

OJAČALA SAM I NASTAVIT ĆU JAČATI 
VEZE HRVATSKE I VODEĆIH DRŽAVA 
SVIJETA.

Stupanjem na dužnost prije pet godina naslijedila 
sam potpuno zapuštene odnose s ključnim 
akterima međunarodnog poretka. Ustrajnim 

radom, autoritetom i kontaktima doprinosila 
sam snaženju hrvatske pozicije u europskom 
političkom prostoru i obnovila hrvatsko strateško 
savezništvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, 
te ću na tome i dalje predano raditi. Istodobno, 
s pozicije hrvatskog nacionalnog i državnog 
interesa stupila sam u ravnopravni dijalog s 
Ruskom Federacijom i višekratno se sastala s 
njezinim predsjednikom, zagovarajući i hrvatske 
gospodarske interese. Posjetom Kini i snaženjem 
suradnje osigurala sam pretpostavke za trajno 
dobre odnose. Tijekom mog mandata prvi je put 
predsjednik Indije sa snažnim gospodarskim 
izaslanstvom boravio u državnom posjetu 
Hrvatskoj. Bila sam prva hrvatska predsjednica 
u državnim posjetima Kanadi i Izraelu, s kojima 
sam izgradila snažne partnerske odnose. Od 
Latinske Amerike, preko Srednjeg istoka do 
Australije oživjela sam hrvatske odnose s brojnim 
državama koje danas smatramo prijateljima. Sve 
te aktivnosti i dalje ću nastaviti na dobrobit naše 
države.

SKRBIT ĆU SE O STRUČNOM I 
DOMOLJUBNOM JAČANJU HRVATSKE 
DIPLOMACIJE KAO PREDUVJETU 
USPJEŠNE VANJSKE POLITIKE U 
KONTEKSTU ZAŠTITE I PROMICANJA 
DRŽAVNIH I NACIONALNIH INTERESA.

Uloga diplomacije aktivno je i dosljedno služenje 
svome narodu i državi u izazovnoj međunarodnoj 
areni. Stoga služba vanjskih poslova mora biti 
ogledalo hrvatske države i njezinih vrijednosti, a 

HRVATSKA ODLUČNOST
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stručnost i domoljublje moraju biti temeljni uvjeti 
prilikom zapošljavanja u diplomaciji.  
Mladim i sposobnim hrvatskim domoljubima 
vrata za častan poziv služenja Domovini u 
diplomaciji moraju ostati  širom otvorena. 

NASTAVIT ĆU AKTIVNO SURAĐIVATI S 
HRVATSKIM ISELJENIŠTVOM NA ŠIRENJU 
UGLEDA I INTERESA HRVATSKE U 
SVIJETU.

Obnovila sam veze, do početka mojeg mandata 
gotovo potpuno zapuštene, između hrvatske 
države i hrvatskog iseljeništva. Posjetila sam 
iseljene Hrvate na gotovo svim kontinentima, 
a oni su me ugostili u svojim zajednicama, 
klubovima, udrugama, domovima. Naši 
sunarodnjaci koji žive na različitim kontinentima 

svijeta nisu samo naša narodna obitelj i strateška 
ekonomska snaga - uz naše znanstvenike, 
sportaše, glazbenike i druge uspješne pojedince 
i zajednice oni su  ponajbolji promotori naše 
Domovine u svijetu. Gdje god bi došli, brzo bi 
prionuli radu i podigli kuće, poduzeća, svoje 
zajednice. Etablirani u matičnim društvima kao 
iskreni i radišni ljudi, oni su autentična slika 
Hrvatske i našeg naroda u svijetu. Zbog svojeg 
ugleda ujedno su i vrelo kontakata s ključnim 
političkim, gospodarskim i kulturnim dionicima 
država s kojima je Republici Hrvatskoj u interesu 
graditi najbolje odnose.

Stoga ću s našim ljudima u iseljeništvu nastaviti 
lobirati za Hrvatsku te aktivno raditi na 
pronošenju dobrog glasa Domovine u svijetu.

HRVATSKA
PRAVEDNOST

HRVATSKA ODLUČNOST
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U ostvarivanju tih i drugih prava hrvatsko 
društvo suočava se s nizom neriješenih pitanja 
i problema. Prije svega, rad nije dovoljno 
vrednovan kao temeljni uvjet društvenog 
standarda i napredovanja. Ostajemo svjedoci  
raširene korupcije, koja koči gospodarski razvoj i 
guši prava pojedinca na ravnopravno sudjelovanje 
na tržištu rada. Osobito je to nepoticajno za 
mlade ljude, jer svjedoče neravnopravnost i 
osjećaju manjak perspektive. K tomu, cijele 
skupine građana osjećaju se uskraćenima, u 
neravnopravnom položaju (primjer blokiranih 
građana). Nadalje, socijalna država mora naći 
načina osigurati kvalitetnu skrb o starijim 
osobama, osobito zbog drastično pogoršanih 
demografskih kretanja.

OSTAT ĆU DOSLJEDAN GLAS PROTIV 
KORUPCIJE U HRVATSKOM DRUŠTVU.

Koliko smo pošteni prema vlastitoj državi? 
Jesmo li samo domoljubi na emocionalnoj 
razini, a istodobno na razne načine koruptivno 
djelujemo? Korupcija je prvi i najveći pokazatelj 
našega odnosa prema vlastitoj državi. Ona 
šteti Hrvatskoj i ugrožava njezinu budućnost 
na nekoliko načina: sputava kreativnu snagu 
hrvatskih ljudi, kvari javni moral, izaziva apatiju 
i društvenu stagnaciju, koja se pak s vremenom, 
uz pojavu vanjskog čimbenika (poput primjerice 
moguće nove svjetske ekonomske krize), lako 
može pretvoriti u opće društveno nazadovanje. 
Po definiciji sprječava najbolje hrvatske 
pojedince u dolasku na ključne upravljačke 
pozicije u gospodarstvu, obrazovanju, kulturi 
i politici pretpostavljajući im na razne načine 
interesno umrežene. Cijelom društvu šalje 

Republika Hrvatske je, uz ostalo, socijalna država. To je njezina bitna 
ustavna i moralna odrednica. Ustavotvorac njome prije svega upućuje na 
nužnost pravedne raspodjele društvenih dobara, uvažavajući prirodne i druge 
razlike među ljudima. To je bit socijalne politike i pravedne države. Ljudsko 
dostojanstvo pritom ostaje temeljni kriterij pravednosti. Samim tim naša je 
zadaća  stvaranje podjednakih pretpostavki za stjecanje znanja, usavršavanje 
vlastitih sposobnosti i ispunjenje životnih planova i težnji vlastitim radom, uz 
doprinos općemu dobru. Polazište ostvarivanja tih osobnih i zajedničkih težnji 
jesu temeljna ljudska prava, počevši od prava na život i slobodu do prava 
na obrazovanje, rad, dom, pravnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu i ekološku 
sigurnost te sigurnu starost. To su temeljna prava, o čijem ispunjenju ovisi 
koliko je naša Hrvatska država po mjeri čovjeka. 
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opasnu poruku kako se rad i žrtva ne isplate, 
a da su mito, rodbinske, stranačke i ideološke 
veze jedina sredstva društvene promocije. To zlo 
ubrzava iseljavanje mlađih hrvatskih generacija 
te produktivnog dijela društva općenito. I što je 
dugoročno najopasnije, ubija nadu u bolje sutra, 
nadu u samu mogućnost postojanja sigurnije, 
bogatije i sretnije Hrvatske. 

Moja je dužnost kao predsjednice države, koja ima 
izravni izborni legitimitet, neumorno upozoravati 
na te višestruko negativne posljedice korupcije i 
zahtijevati jačanje pravosudnih i drugih mehanizama 
za njezino suzbijanje i sprječavanje.

NASTAVIT ĆU ZAGOVARATI 
RJEŠAVANJE PROBLEMA BLOKIRANIH 
GRAĐANA PRIMJENOM MJERA KOJE 
SAM  PREDLOŽILA U SURADNJI S 
PREDSTAVNICIMA BLOKIRANIH GRAĐANA.

Intenzivno sam se, u suradnji s njihovim 
predstavnicima, bavila pitanjem blokiranih građana, 
duboko svjesna činjenice kako se zbog navedenog 
sustavnog problema nemali broj naših sugrađana 
suočava s društvenom isključenošću. Paket mjera 
koji sam predložila naglasio je nužnost izmjene 
Ovršnog zakona i Zakona o stečaju potrošača, a 
tražio je vraćanje ovršnog postupka u nadležnost 
sudova i isključivanje posrednika (javnih bilježnika 
i FINA-e) koji zarađuju na ovršenim građanima, 
zatim uvođenje instituta apsolutne zastare u 
svrhu sprječavanja doživotnog dužničkog ropstva, 
reguliranje područja zateznih kamata kako ne bi 
višestruko nadilazile visinu glavnice, preispitivanje 
zakonitosti rada tvrtki za naplatu potraživanja i 
reguliranje te djelatnosti, odgodu provedbe ovrhe 

kod tužbe za ništetnost i drugo. Inzistirat ću na 
zakonskoj implementaciji tih mjera. Novi Ovršni 
zakon donosi neke pomake u ispravnom smjeru, 
no mora se postupati snažnije i ambicioznije 
jer naši blokirani sugrađani nerijetko su zbog 
svojeg materijalno-pravnog statusa isključeni iz 
društvenog života.

ZAUZIMAT ĆU SE ZA POJAČANU 
DRUŠTVENU SKRB O TRUDNICAMA I 
JAČANJE SVIJESTI O VRIJEDNOSTI SVAKOG 
LJUDSKOG ŽIVOTA.

Svaki je ljudski život dragocjen, a one koje ga 
donose na svijet, trudnice, nesumnjivo su jedna 
od najosjetljivijih hrvatskih društvenih skupina. 
Prema važećem Zakonu o radu, poslodavac ne smije 
odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, niti 
joj zbog trudnoće, rođenja ili dojenja djeteta smije 
ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod 
nepovoljnijim uvjetima. Iako je iz ovoga razvidno da 
zakon štiti trudnice i rodilje, ipak se i u Hrvatskoj, 
kao i u EU, još bilježe brojni slučajevi otkaza 
radnicama trudnicama i dojiljama te diskriminacija 
u  zapošljavanju mladih žena.  Društvena klima, 
odnosno naša pažnja, razumijevanje i poštovanje 
koje dugujemo ženama koje na svijet donose novi 
život, za odluku o majčinstvu jednako su važni 
kao i socioekonomski uvjeti u društvu. Podržavam 
direktivu Europske komisije za postizanje ravnoteže 
između poslovnog i privatnog života radnika, što će 
prije svega imati pozitivan utjecaj na sudjelovanje 
žena na tržištu rada, a posebno mladih majki i onih 
koje će to postati.

NASTAVIT ĆU PODUPIRATI I PREDLAGATI 
STRUČNE PROJEKTE I PROGRAME 
PREVENCIJE I SUZBIJANJA SVIH VRSTA 
NASILJA, ZAŠTITE ŽRTAVA I SVIH 
RANJIVIH SKUPINA DRUŠTVA

Hrvatsko društvo nije društvo nasilja, ne više od 
drugih, ali ne smijemo zato zatvarati oči pred 
tragedijama  fizičkog, psihičkog i seksualnog 
zlostavljanja. Od početka svojega mandata 
sastajala sam se sa stručnjacima, udrugama 
i pojedincima koji su svoj život posvetili borbi 
protiv nasilja. Kao rezultat okruglih stolova Vijeća 
mladih Predsjednice RH (primjerice na temu 
vršnjačkoga nasilja), brojnih pokroviteljstava 
projekata, susreta i razgovora sa stručnjacima 
i udrugama, predlagala sam resornim 
ministarstvima ne samo međuresornu suradnju 
i čvršću suradnju s civilnim udrugama u tom 
području, nego i konkretne prijedloge koje će 
zaštiti žrtve i pridonijeti prevenciji nasilja.

Kroz cijelu svoju političku i diplomatsku 
karijeru višekratno sam zagovarala i inicirala 
projekte koji potiču jednakost, ravnopravnost, 
razumijevanje i toleranciju pogotovo među 
mladima.  Zahvaljujući osnutku Vijeća mladih, 
kao jednog od rijetkih tijela predsjedničkih ureda 
u svijetu, posvećenog aktivnostima uključivanja 
mladih u društveni i gospodarski razvoj, 
direktorica UNICEF-a me pozvala u vodstvo 
međunarodnog projekta „Generation unlimited“, 
kojim će se ulagati u jednakopravno obrazovanje, 
osposobljavanje i zapošljavanje mladih u cijelome 
svijetu,  čime se preveniraju i sukobi i nasilje, 

što ću ne samo promovirati nego i provoditi u 
Hrvatskoj.

Zajednički nam je cilj društvo nulte tolerancije 
prema svim vrstama nasilja i zbog toga ću 
nastaviti inzistirati na odgoju i obrazovanju djece 
protiv predrasuda i drugih uzroka nerazumijevanja 
i sukoba među ljudima i narodima. 

NASTAVIT ĆU UKLJUČIVATI MLADE 
U DRUŠTVENI ŽIVOT I POTICATI 
IH NA PRIHVAĆANJE DRUŠTVENE 
ODGOVORNOSTI.

Na hrvatskoj mladosti počiva hrvatska 
budućnost. Naša djeca i unuci bit će ovdje za 
deset, dvadeset i četrdeset godina, kad mnogih 
od nas više neće biti. Oni će biti Hrvatska. 
Stoga ih što prije i što snažnije treba uključiti u 
društvene procese u Republici Hrvatskoj, naučiti 
ih prihvaćanju bremena odgovornosti za sebe, za 
svoju budućnost i za budućnost Domovine.

To sam svojim primjerom učinila osnutkom 
Vijeća mladih Predsjednice Republike 
Hrvatske, u kojemu sam okupila sjajne mlade 
ljude različitih profesionalnih stremljenja, 
koje povezuje izvrsnost u obrazovanju i 
poduzetništvu, aktivnost u poticanju promjena, 
koje povezuje vjera u bolju budućnost i iznad 
svega, snažno, zdravo domoljublje. Vijeće mladih 
dosad je serijom okruglih stolova obradilo i 
problematiziralo niz važnih tema za hrvatsku 
budućnost, poput problema odlaska mladih 
liječnika i medicinskih sestara iz države, problema 
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mladih bez roditeljske skrbi, problema vršnjačkog 
nasilja, pitanja političke participacije i pismenosti 
mladih te razvoja kritičkog mišljenja mladih.

Nastavit ću otvarati prostor najboljim mladim 
ljudima te poticati hrvatsku mladost da se što 
snažnije uključi u kulturni, društveni i sportski 
život svojih lokalnih  zajednica. Mlade treba 
poticati i na političko djelovanje, na kritički 
pogled na društvo, na aktivno bavljenje politikom. 
Samosvjesni građanin politički je zainteresiran 
građanin. Svjesna činjenice da su politika i 
političari u Hrvatskoj na lošem glasu, i dalje 
držim da se politiku kao aktivnost ne smije 
demonizirati, a mlade ne smije odvraćati od 
politike, jer politika je odlučivanje o općemu 
dobru i krojenje smjera razvoja Hrvatske, a time i 
budućnosti mladih. 

PREDLOŽIT ĆU IZRADU DRŽAVNE 
STRATEGIJE SKRBI O STARIJIM OSOBAMA 
ZBOG DRASTIČNO POGORŠANIH 
DEMOGRAFSKIH KRETANJA, UZ 
IDEJU O USPOSTAVI INSTITUCIJE 
PRAVOBRANITELJA ZA PITANJE STARIJIH 
OSOBA.

Naši stariji sugrađani jedna su od najbrojnijih, 
a istodobno najranjivijih hrvatskih društvenih 
skupina. Mori ih nedostupnost pomoći mlađih, a 
sve češće i starijih članova obitelji zbog njihova 
odlaska na rad u inozemstvo, niske mirovine, 
visoki troškovi života (lijekovi, računi), kao i 
nematerijalne boljke koje nosi treća životna 
dob. Njihov se glas trenutno slabo čuje. Stoga 
ću predložiti izradu državne strategije skrbi o 
starijim osobama, s posebnim naglaskom na 

pitanje zdravstvene skrbi za udaljena staračka 
domaćinstva. U rješavanju tih problema potrebno 
je sinergijsko djelovanje Ministarstva zdravstva 
i Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu 
politiku, a posebice snažniji angažman centara 
socijalne skrbi.

S obzirom na to da se glas starijih osoba gotovo 
i ne čuje, a mediji njihovim problemima ne daju 
dovoljno pozornosti i prostora, predložit ću 
razmotriti uspostavu institucije pravobranitelja 
za starije osobe, kroz koju bi naši stariji sugrađani 
imali svojega zastupnika i glas u javnosti.

NASTAVIT ĆU ZAGOVARATI RJEŠAVANJE 
PROBLEMA OSOBA S INVALIDITETOM U 
SUSTAVU ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE 
SKRBI KAKO BI SE PREMA SVOJIM 
ŽELJAMA I MOGUĆNOSTI ŠTO BOLJE 
INTEGRIRALE U DRUŠTVO.

Prema iskustvu roditelja i obitelji djece i mladih 
s invaliditetom s kojima sam se susretala u 
svakoj županiji tijekom svojih izmještenih ureda, 
posebice važnim držim što hitnije rješavanje 
dostupnih terapija i pomoći povećanjem 
kapaciteta županija ili pojedinih lokalnih 
samouprava.

Osobito ću se zauzimati za osnaživanje pomoći, 
obrazovanja, osposobljavanja i zapošljivosti 
mladih s invaliditetom putem stipendija kako 
bi mogli nadvladati zdravstvena, ali i društvena 
ograničenja te razviti sve svoje sposobnosti 
na osobnu korist, ujedno i na dobrobit cijeloga 
društva.

HRVATSKA PRAVEDNOST

HRVATSKA
DEMOKRACIJA
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Dnevno dobivam pisma građana u kojima 
traže izmjene izbornog sustava i zakonodavno 
uređenje prava na referendum te iznose 
razne prijedloge vezane za ovlasti institucije 
Predsjednika Republike, pri čemu velika većina 
inzistira na tome da se Predsjednik Republike 
bira na neposrednim izborima. Uz to, kontakti s 
građanima upozoravaju na njihovo nepovjerenje 
u istinsku demokratičnost političkog sustava, a 
sumnje u političku korupciju sve su veće. Građani 
također upozoravaju na neuređenost i netočnost 
popisa birača, na vrlo otežano glasovanje 
hrvatskih državljana u inozemstvu zbog ustavnih 
ograničenja (državljani u inozemstvu kao birači 
drugoga reda), na neusklađenost zakona o 
izbornim jedinicama sa stvarnim stanjem i brojem 
birača (iseljavanje, unutarnje migracije itd.), na  
zakonski neuređene postupke provjere potpisa 
referenduma i ocjene ustavnosti pitanja (sadržaja 
referendumskih pitanja) te procesa raspisivanja 
referenduma (obveza raspisivanja referenduma 
ako su za to zadovoljeni uvjeti), kao i na potrebu 
preciziranja ovlasti Predsjednika Republike. 

ZATRAŽIT ĆU UREĐENJE POPISA 
BIRAČA NA NAČIN DA SE ON DVA PUTA 
GODIŠNJE JAVNO OBJAVI.

Objavom dva puta godišnje točnog trenutnog 
popisa birača s prebivalištem u Republici 
Hrvatskoj i izvan nje, primjerice 31. svibnja i 
30. studenoga svake godine, otklonit će se 

sumnje u manipulacije popisom birača, te barem 
dijelom vratiti povjerenje građana u pravednost i 
pravičnost izbornog postupka.

USTRAJAVAT ĆU NA MJERAMA 
ZA UNAPRJEĐENJE IZBORNOG 
ZAKONODAVSTVA, POSEBICE NA 
UVOĐENJU ELEKTRONIČKOG 
I DOPISNOG GLASOVANJA ZA 
SVE  HRVATSKE DRŽAVLJANE I NA 
PROŠIRENJU PREFERENCIJALNOG 
GLASOVANJA.

Izborno zakonodavstvo zahtijeva znatne 
promjene. Prije svega, nužno je osigurati jednaku 
mogućnost konzumiranja izbornog prava svim 
hrvatskim državljanima. Nedopustivo je da 
mnogi hrvatski državljani, posebice u Bosni i 
Hercegovini, te oni koji dulje žive ili se zateknu 
drugdje u inozemstvu na dan izbora ne mogu 
ostvariti svoje biračko pravo. Dok ne omogućimo 
svim hrvatskim državljanima brzo i lako ostvariti 
biračko pravo, a dopisno i elektroničko glasovanje 
to potpuno omogućuju, ne možemo reći da smo 
svim hrvatskim državljanima osigurali Ustavom 
zajamčeno jednako biračko pravo.

Institut preferencijalnog glasovanja pokazao se 
više nego dobrodošlim u demokratizaciji izbornog 
sustava. Predložit ću da se broj preferencijalnih 
glasova poveća s jednoga na tri. 
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ORGANIZIRAT ĆU STRUČNU RASPRAVU 
O POLITIČKIM SUSTAVU I USTROJSTVU 
DRŽAVNE VLASTI.

Politički sustav nije samome sebi svrha, on 
postoji da bi omogućio puni razvoj društva, 
očuvanje društvenog mira i zadovoljenje potreba 
građana te u tu svrhu moramo u kontinuitetu 
osluškivati mišljenje građana o sustavu koji je tu 
zbog – njih. U posljednjih nekoliko godina oživio 
je interes građana i udruga civilnog društva za 
pitanja hrvatskog političkog sustava. To je jasan 
signal nama dužnosnicima da se posvetimo tim 
pitanjima, kako bismo  stvorili pretpostavke za 
daljnji demokratski razvoj Hrvatske i ublažili 
moguće društvene procijepe. Stoga ću organizirati 
sveobuhvatnu stručnu raspravu o političkom 
sustavu i ustrojstvu državne vlasti, u koju ću 
uključiti istaknute hrvatske ustavne pravnike, 
politologe i druge stručnjake te predstavnike 
udruga. Zaključci te rasprave poslužit će kao 
smjernice izvršnoj vlasti, saborskim zastupnicima 
i hrvatskim dužnosnicima u radu na budućim 
izmjenama hrvatskoga političkog sustava 

odnosno ustrojstva sustava hrvatske državne 
vlasti.

PODRŽAVAT ĆU I DALJE NAČELO DA 
SE GRAĐANI O BITNIM DRUŠTVENIM I 
DRŽAVNIM PITANJIMA MOGU IZJASNITI I 
REFERENDUMOM.

Pojačani interes građana za referendumskim 
izjašnjavanjem u proteklom razdoblju  jasno 
upućuje  na to da u hrvatskom društvu postoje 
prijepori koje politički sustav nije uspio riješiti 
institucionalnim mehanizmima. To je jasan signal 
svim političkim akterima da moraju snažnije 
osluškivati bilo građana i na temelju toga 
kreirati i nuditi svoje politike. Treba biti otvoren 
prema institutu referendumskog izjašnjavanja 
građana ako ne krši temeljne ustavne odredbe 
i demokratske vrijednosti. Uostalom, trebam 
li podsjećati – hrvatska neovisnost počiva na 
narodnom referendumu.

HRVATSKA
SIGURNOST
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Hrvatska se oduvijek nalazi na geopolitički 
trusnom području. Kroz povijest je često bila 
poprište ratnih sukoba i političkog nadmetanja 
velikih sila. I danas smo suočeni s nestabilnim 
okruženjem, koje je izvorište brojnih sigurnosnih 
izazova i prijetnji. 

Na unutarnjem planu najveći izazov hrvatskoj 
sigurnosti i općem razvoju jest demografska 
kriza, koja ugrožava temelje opstojnosti 
hrvatskog naroda i države. 

Iako je pristupanjem NATO-u i Europskoj uniji 
Hrvatska ostvarila svoje glavne vanjskopolitičko-
sigurnosne ciljeve i stvorila snažne pretpostavke 
sigurnosti, suvremene ugroze koje su se nadvile 
nad Hrvatsku i Europu u 21. stoljeću, koje će 
se još i usložnjavati, zahtijevaju razrađenu, 
aktivnu politiku i sposobne mehanizme. 
Politički, vojni i gospodarski savezi dobar 
su okvir i temelj sigurnosti, ali u današnjim 
zaoštrenim međunarodnim okolnostima, 
kad se i konfiguracija raznih savezništava 

neprestano mijenja, Hrvatska mora jačati 
kapacitete za odgovore na sigurnosne ugroze. 
Karakter tih ugroza je raznolik, ali redovito 
utječe na nacionalnu sigurnost, bilo da je riječ o 
demografiji,  nezakonitim migracijama, političkim 
nestabilnostima u susjedstvu, snaženju 
radikalnih i ekstremističkih ideologija, terorizmu, 
energetskoj sigurnosti, klimatskim promjenama i 
drugim izvorima sigurnosnih ugroza.

Svoje ću inicijative u ovom području komunicirati 
u okviru sveobuhvatnog koncepta domovinske 
sigurnosti.

USTRAJAVAT ĆU NA MJERAMA AKTIVNE 
POPULACIJSKE POLITIKE KAO TEMELJA 
SIGURNOSNE POLITIKE.

Dob, razmještaj, radna i obrazovna struktura 
stanovništva temeljni su  stupovi nacionalne 
sigurnosti svake države. Izrazito negativni 
demografski trendovi, koji rezultiraju 
nenaseljenim ili slabo naseljenim teritorijem, 

Sigurnost je temeljni preduvjet razvoja i blagostanja Hrvatske. Samo 
sigurno i stabilno okružje omogućuje realizaciju svih razvojnih potencijala, 
demografsku obnovu, pojačanu gospodarsku aktivnost i punu revitalizaciju 
onih dijelova Hrvatske koje su ratna razaranja, gospodarske krize i negativna 
demografska kretanja najteže pogodila. Temeljna je zadaća države svome 
narodu osigurati takvo sigurno okružje.
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izlažu državu stalnoj ugrozi. Teritorij bez 
stanovnika postupno gubi najvažniji sadržaj 
državnosti, postaje porozan i podložan vanjskim 
utjecajima i ugrozama. Stoga ću i dalje inzistirati 
na provedbi Prijedloga mjera populacijske 
politike, uključujući sustavan pristup selektivnim 
migracijama i konkretne mjere za povratak 
hrvatskih iseljenika.

USTRAJAVAT ĆU NA JAČANJU 
HRVATSKE VOJSKE I HRVATSKE 
POLICIJE NASTAVKOM RAZVOJA 
NOVIH OBRAMBENIH I NADZORNIH 
SPOSOBNOSTI NUŽNIH ZA SUOČAVANJE S 
UGROZAMA 21. STOLJEĆA.

Ulaganja u obranu nisu nepovratan proračunski 
izdatak, nego investicija u sigurnost, koja je 
temeljni preduvjet općeg razvoja. Zbog toga ću 
se nadalje zauzimati za nastavak postupnog 
rasta obrambenog proračuna, koji će omogućiti 
daljnju modernizaciju Hrvatske vojske, s posebnim 
naglaskom na:

a. Nastavak razvoja sustava vojnog školovanja, 
koji na temeljima iskustva Domovinskog rata i 
načelima domoljublja i izvrsnosti stvara buduće 
vojne vođe za 21. stoljeće.

b. Nastavak razvoja novih i unaprjeđenih 
obrambenih sposobnosti, potrebnih za suočavanje 
s novim, nekonvencionalnim i netradicionalnim 
ugrozama – poput sposobnosti djelovanja u 
kibernetičkom prostoru, sposobnosti specijalnih 
snaga i obavještajnih sposobnosti (ISR).

c. Nastavak modernizacije svih grana Hrvatske 
vojske, od nabave novog višenamjenskog borbenog 
zrakoplova, preko postupnog prelaska na sustave 
zapadne tehnologije u transportnom zrakoplovstvu 
i opremanja kopnene vojske suvremenim borbenim 
sustavima, do nastavka opremanja Hrvatske ratne 
mornarice, kao iskaza sredozemne i pomorske 
orijentacije Hrvatske.

d. Postupnom povećanju izdvajanja iz obrambenog 
proračuna za istraživanje i razvoj u suradnji 
sa znanstveno-istraživačkom zajednicom i 
hrvatskom industrijom (obrambenom, IT itd.), 
kako bi se osigurale potrebne nove sposobnosti za 
suzbijanje prijetnji, a istodobno dao snažan poticaj 
tehnološkom razvoju i inovacijama, prije svega u 
privatnom sektoru. Na taj način obrambeni sustav 
postaje zamašnjak tehnološkog razvoja i pojačanih 
gospodarskih aktivnosti.

e. Dodatnom jačanju hrvatskih graničnih 
kapaciteta,  angažiranjem svih potencijala sustava 
domovinske sigurnosti, kako osposobljavanjem 
ljudskih potencijala, tako i nabavom suvremenih 
tehničkih sredstava graničnog nadzora.

f. Uvođenje zapadnih tehnologija i implementaciji 
NATO standarda, s ciljem postizanja strateške 
neovisnosti u izgradnji i modernizaciji obrambenih 
sposobnosti, dodatnog podizanja interoperabilnosti 
s našim saveznicima te ostvarivanja međunarodnih 
obveza i sveobuhvatnog jačanja Hrvatske vojske za 
izazove 21. stoljeća.

BRANIT ĆU ČAST I UGLED HRVATSKE 
VOJSKE I HRVATSKE POLICIJE.

Hrvatska vojska i hrvatska policija časno su 
nas 1991. branile i obranile,  1995. dovele do 
pobjede, a danas promiču naš ugled i služe na 
čast Hrvatskoj diljem svijeta. U desetljećima 
pred nama, u sve nesigurnijem svijetu, jamčit 
će našu sigurnost. Kritizirati pojedine institucije 
države demokratsko je pravo svakog građanina, 
no valja razlučiti kritiku od zlonamjernih teza i 
dokazano senzacionalističkih naslova i napisa 
radi ponižavanja države i izazivanja nepovjerenja 
građana upravo u one institucije koje jedine mogu 
jamčiti njihovu sigurnost. To neću dopustiti. 

PREDLOŽIT ĆU MJERE ZA OSNAŽIVANJE 
I NASTAVAK IZGRADNJE SUSTAVA 
DOMOVINSKE SIGURNOSTI.

Suočavanje sa suvremenim ugrozama zahtijeva 
angažiranje široke lepeze državnih tijela, 
znanstvene zajednice, privatnog sektora i 
građana. Sustav domovinske sigurnosti utemeljen 
je na toj spoznaji i njegova je uključivost njegov 
glavni potencijal.  Sigurnost Hrvatske i njezinih 
stanovnika je cilj, ali i odgovornost svih dionika 
toga sustava.
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PREDLOŽIT ĆU MJERE ZA JAČANJE 
SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA 
RADI ZAŠTITE HRVATSKIH DRŽAVLJANA, 
TERITORIJA, IMOVINE I OPĆE SIGURNOSTI 
I STABILNOSTI.

Suvremene prijetnje poput terorizma, kibernetičkih 
napada, informacijskih operacija i obavještajnog 
djelovanja stavljaju naglasak na ulogu sigurnosno-
obavještajnog sustava u ranom otkrivanju, 
ometanju i sprječavanju takvih prikrivenih 
djelovanja usmjerenih protiv Republike Hrvatske. 
Sukladno svojim ovlastima, u suradnji sa 
stručnjacima, predložit ću mjere za unaprjeđenje  
sigurnosno-obavještajnoga sustava, čije djelatnike 
uvijek mora krasiti visoka  profesionalnost, 
etičnost i domoljublje.

NASTAVIT ĆU RADITI NA JAČANJU 
HRVATSKE ENERGETSKE NEOVISNOSTI.

Premda Hrvatskoj u bližoj budućnosti ne prijeti 
energetska nesigurnost,  ostaje činjenica da 
suverenost u velikoj mjeri ovisi o visokom 
stupnju energetske neovisnosti. Energetsku 
infrastrukturu moramo čvrsto integrirati u 

energetsku infrastrukturu Europske unije i našeg 
najbližeg susjedstva, s posebnim naglaskom na 
novu plinsku infrastrukturu, u kojoj su nam nužno 
potrebne interkonekcije i proširenje postojećih 
transportnih sustava. Stoga podržavam projekt 
unutarnjeg energetskog tržišta Energetske unije, 
što će u konačnici sniziti cijenu energenata 
za naše građane kao krajnje korisnike. U svrhu 
diversifikacije dobavnih pravaca plina, podržavam 
projekt Jadransko-jonskog plinovoda (IAP).

Odlukom o izgradnji LNG-terminala na Krku 
Hrvatska je učinila strateški ispravan korak. Sada 
na tome temelju valja graditi. U okviru Inicijative 
triju mora nudi nam se mogućnost izgradnje 
plinovoda prema Srednjoj Europi, pri čemu 
Hrvatska postaje jednim od ključnih energetskih 
europskih čvorišta, osigurava neometanu opskrbu 
plinom i može zarađivati na transportu energenata. 
Prema tome, kao država povoljnog geostrateškog 
položaja, nismo osuđeni biti puki konzument 
energije. 

Uz to, zauzimat ću se i za jačanje kapaciteta 
obnovljivih izvora energije.

HRVATSKI
OPTIMIZAM
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Proteklih sam godina poduzimala sve da Hrvatsku izvučem iz zatečenog 
stanja malodušja i apatije. Ipak, još nedostaje čvršćeg i trajnijeg 
samopouzdanja i nade. Apatija u društvu prisutna je zbog duge ekonomske 
krize, iz koje smo kao država tek relativno nedavno izašli, zbog iseljavanja 
i zbog nepovjerenja građana u politiku. S druge strane, uspjeh hrvatske 
nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2018. pokazao je koliko 
takav uspjeh može osnažiti vjeru u bolje sutra, vjeru u Hrvatsku. Društveno 
ozračje u velikoj mjeri stvaraju i mediji. Uvjerena sam kako postoji prostor 
za njihovo odgovornije djelovanje, pogotovo kada je riječ o afirmaciji naših 
mogućnosti i dostignuća. 

Kako bih potaknula promjenu ozračja prema 
pozitivnim pogledima i volji za napretkom i 
uspjehom, nastavit ću još aktivnije okupljati sve 
koji svojim primjerom pokazuju da se u Hrvatskoj 
može raditi bolje i više za opće dobro. Jer ne 
želim da svjedočimo, još manje da se mirimo s 
nepovjerenjem građana u politiku i institucije, 
posebice pravosudne. Jer ne želim da ostaju 
prešućeni, zaboravljeni ili marginalizirani oni 
koji svojim primjerom pokazuju da Hrvatska zna 
bolje. Jer ne želim da nad društvom visi osjećaj 
bespomoćnosti pred praksama nepotizma i 
korupcije. Jer ne želim da nam nedostatak 
politike dijaloga i tolerancije dijeli društvo. Jer ne 
želim da negativno ozračje, naglašavanje samo 
loših primjera i nerijetko ciničan odnos prema 
vlastitoj Domovini uništava ono što smo zajedno 
sanjali i stvarali.

 

UMREŽIT ĆU USPJEŠNE HRVATSKE 
ZNANSTVENIKE I DRUGE HRVATSKE 
USPJEŠNE POJEDINCE KOJI DJELUJU U 
INOZEMSTVU. 

Velik broj naših uspješnih iseljenika želi pomoći 
Hrvatskoj, ulagati svoje znanje, kapital i posao 
za njezinu dobrobit i dobrobit hrvatskoga naroda. 
Posebice u svijetu znanosti možemo kapitalizirati 
ogromnu snagu hrvatske pameti na sveučilištima 
i institutima diljem svijeta. Ne smijemo bježati 
od činjenice kako naša sveučilišta i instituti 
u pogledu znanstvene produkcije i inovacije 
zaostaju za najboljim europskim sveučilištima. 
Nitko nije pozvaniji pomoći našim obrazovnim 
i znanstvenim institucijama prijedlozima 
projekata, politika i savjetima od naših ljudi koji 
su u inozemstvu pokazali kako mogu parirati 
najboljim svjetskim znanstvenim umovima. 
Jednako tako i u drugim razvojnim područjima. 

HRVATSKI OPTIMIZAM
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SAŽELA SAM PROBLEME KOJE UOČAVAM I OBLIKOVALA SVOJE PRIJEDLOGE 
RJEŠENJA. Ovo je program koji će izazovi budućnosti neminovno dopunjavati. Ali, 
držim da je za ostvarenje ovog programa najvažnije da ostanem odgovorna, aktivna, 
konstruktivno kritična, poduzetna i kreativna. Da ostanem otvorena za dijalog i suradnju 
sa svima, počevši od Vlade i drugih tijela državne vlasti, preko županija, gradova i općina 
do udruga, društvenih grupa i pojedinaca. Jer tako možemo osigurati zajedništvo kao 
temelj razvitka države i društva. Jer tako možemo osigurati da razlike ne postanu podjele 
i prepreke.

Moj Ured bit će širom otvoren, kao i do sada. Tisuće ljudi došle su u moj Ured kao u svoj 
dom. A onima koji nisu mogli doći pošla sam u susret. Prošla sam Hrvatskom uzduž i 
poprijeko i ponovno ću dolaziti u svaki njezin dio koliko god bude trebalo. Bila sam s 
vama i u drugoj dragoj nam domovini Hrvata Bosni i Hercegovini i diljem svijeta gdje 
Hrvati žive. 

Drage Hrvatice i Hrvati, dragi hrvatski državljani, zajedno s vama bila sam pet godina 
hrvatska Predsjednica, bila sam vaša Predsjednica, s vama i za vas. Slušala sam vaš glas, 
vaše kritike, primjedbe, savjete i pohvale. Hvala svima koji su mi iskreno rekli što misle, 
pa i kad nije bilo ugodno slušati, a hvala posebice svima koji su mi pružali potporu. To mi 
je dalo snagu da ustrajem kad je bilo teško. 

Ostajem vaša, takva kakva jesam. Sa svojim vrlinama i manama, uspjesima i 
pogreškama, s iskustvom i političkim kapitalom koji me obvezuju  služiti svome narodu 
i svojoj Domovini. Ostajem s vama, jedna od vas, ista ona Kolinda koja sam bila prije 
prvog mandata i koja ću biti nakon drugog mandata. 

Ostajem s vama zato što vjerujem u Hrvatsku, u vas, jer - VI STE HRVATSKA!

Stoga ću raditi na umrežavanju uspješnih Hrvata 
u svijetu, kako bismo postigli veću sinergiju 
djelovanja na dobrobit hrvatskoga naroda i 
Domovine.

POTAKNUT ĆU UVOĐENJE PROGRAMA 
SUSTAVNOG MENTORSTVA SVIH 
HRVATSKIH MATURANATA KOD 
HRVATSKIH PODUZETNIKA TE U JAVNOJ 
UPRAVI I SLUŽBAMA. 

Osobne ambicije i profesionalni afiniteti razlikuju 
se od maturanta do maturanta, no držim kako je 
važno ponuditi im mogućnost da još za trajanja 
srednjoškolskoga obrazovanja, a prije eventualnog 
upisa stručnog ili sveučilišnog studija, upoznaju 
svijet profesionalnog rada. U tom će smislu 
i njihova posljedična odluka za karijerom u 
privatnom sektoru, javnoj službi ili nečem trećem 
biti mjerodavnija, oni kao mladi ljudi ispunjeniji, 
a Hrvatska bogatija za ambiciozne i samosvjesne 
pojedince.

NASTAVIT ĆU OTVARATI JAVNI PROSTOR 
SVIMA KOJI TEŽE IZVRSNOSTI I RADE ZA 
OPĆE DOBRO.

Sloboda koju uživamo skupo je plaćena žrtvom 
heroja našeg vremena – hrvatskih branitelja. 
Danas, na njihovim ramenima, hrvatski 
poduzetnici, hrvatski sportaši i hrvatski glazbenici 
pronose hrvatsko ime svijetom, ali jednako tako 
unutar Hrvatske svojim primjerom pokazuju 
što i koliko Hrvatska može. Te i takve ljude 
sustavno sam promovirala. To ću i dalje činiti, 
jer iz izvrsnosti pojedinaca proistječe izvrsnost 
društva, a iz izvrsnosti društva izvrsnost države. 
Oni koji vode i okupljaju, oni koji se ne predaju 
zaslužuju biti oni koje se vidi, gleda i sluša. Dok 
je takvih ljudi, a naš ih je narod uvijek imao, bit 
će i Hrvatske. Oni nam utiru i svojim primjerom 
svjedoče put kojim trebamo ići. Na tom sam 
im se putu pridružila. Učinite isto, pokažimo 
da HRVATSKA ZNA, POKAŽIMO ŠTO SVE 
HRVATSKA ZNA!

HRVATSKI OPTIMIZAM
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