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Dr. Danilo Türk:

Dragi obiskovalci, drage obiskovalke,
drage članice in člani folklornih skupin,
spoštovani visoki gostje, predstavniki, ki utelešate idejo slovensko-hrvaškega prijateljstva,
dobrodošli na tej tradicionalni prireditvi in hvala lepa za to pomembno, močno, simbolično
sporočilo. Vsako leto v aprilu nas obišče Zeleni Jurij. To je ena od tistih prireditev, eden od
tistih ritualov, ki nas spominjajo, da je prišla pomlad. In če se to praznovanje pomladi začne
nekje februarja s kurenti, se konča in dokončno oznani dohod pomladi prav z Zelenim
Jurijem. Vsi narodi imajo na ta ali oni način v svoji zgodovini, v svoji etnografiji zastopano
idejo prihoda pomladi, novega življenja in novega upanja. In ravno ta prireditev, ki je že 22.
po vrsti, kaže, kako močna je ta simbolika in kako močno je to upanje. In prav o tem upanju je
treba razmišljati tudi takrat, ko nimamo tega veselja, da bi se srečali s folkloristi in da bi
skupaj praznovali prihod pomladi. Kajti upanje je bistveno za človeško življenje in za
človeški napredek. V slovensko-hrvaških odnosih imamo ta čas veliko razlogov za upanje.
Imamo razloge za upanje na popolnoma nove perspektive, na nove možnosti v naših
dvostranskih odnosih, v naši prihodnosti, ki bo v veliki meri, še bolj kot doslej, naša skupna
prihodnost.
Mogoče se spominjate, da sem lansko leto na podobni prireditvi govoril o tem, kako smo
takrat, aprila 2009, bili sredi iskanja mehanizma, ki naj nam pomaga rešiti spor, ki že
predolgo obremenjuje naše medsebojne odnose. Takrat sem povedal, da četudi so predlogi, ki
so bili že oblikovani, na mizi, da nas čaka še veliko dela, da nas čaka delo, ki bo pomagalo, da
iz predlogov naredimo nekaj, kar bo dokončno in kar bo omogočeno resnično rešiti. Danes,
leto dni kasneje, lahko rečem, da je velik del tega dela že opravljen. S tem, kar se je doseglo v
letu 2009 in v začetku tega leta, smo lahko resnično zadovoljni. In če danes govorimo o
novem upanju, ima to novo upanje podlago ne samo v naši dolgi skupni in prijateljski
zgodovini in mnogih lepih skupnih izkušnjah, ne samo v naših skupnih običajih in ne samo v
tej lepi prireditvi, ampak tudi v resničnem dosežku, ki je bil storjen v letu 2009.
Vendar delo še ni končano. Še nas čaka precej resnih političnih opravil, da arbitražni
sporazum, ki naj pomaga rešiti spor med Slovenijo in Hrvaško glede meje na kopnem in na
morju, da ta sporazum zaživi. To delo moramo opraviti predvsem v Sloveniji in rad bi tudi
današnjo priložnost izkoristil za to, da poudarim, kako pomembno je, da ta dober instrument,
ki je nastal ob pomoči dobronamernih partnerjev v Evropski uniji, resnično uspe.
Danes je dan, ko praznujemo prihod pomladi, novega življenja in ko zaupamo v upanje, ki ga
to prinaša. Sedaj, ko govorim o nečem, kar je veliko bolj politično, veliko bolj diplomatsko, bi
rad, da tudi politika in diplomacija dobita navdih v tem sporočilu upanja in v tem sporočilu,
da pomlad prinaša novo življenje. S to mislijo bi rad zaključil svoj pozdrav. Rad bi vas prosil,
drage udeleženke in udeleženci tega folklornega nastopa, da predsedniku Ivu Josipoviću
prenesete moje najboljše želje. Imel sem priložnost srečati se z njim dvakrat v letošnjem letu.
Kot veste, je na ravni vodstev obeh držav ta čas veliko srečevanja in veliko dobre volje. Vi
boste dodali še eno pomembno novo razsežnost, še nekaj pomembne nove energije in
prepričan sem, da bomo v letu 2010 napravili nadaljnje korake naprej. Ne bo še vse končano,
še marsikaj bo treba na politični ravni postoriti, ampak imamo dobro podlago, imamo dobre
rezultate, imamo dobro voljo in predvsem imamo veliko ljudi, tako na slovenski kot na
hrvaški strani, ki si iskreno prizadevajo, da bi naše odnose dvignili na nivo, na katerem bi
morali biti. In upanje, tisto upanje, ki ga prinaša Zeleni Jurij, nas spominja, da imamo ne samo
možnosti, da to storimo, ampak da imamo tudi dolžnost, da se potrudimo in to dosežemo.
Hvala lepa in veliko lepega v tej pomladi.

