
 

 

 

Izazovi posttranzicije tri desetljeća kasnije: 

Quo vadis, Hrvatska? 
29. listopada 2019. 

Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242 Zagreb 

 

 

 

Prije trideset godina srušen je Berlinski zid kao simbol blokovske podjele svijeta. U nizu 
revolucija u zemljama srednje, istočne i jugoistočne Europe komunistički je sustav doživio 
slom i započela je tranzicija. Ta ista 1989., koju neki nazivaju „najboljom godinom u 
europskoj povijesti“ začetak je političke, ekonomske i društvene promjene u Hrvatskoj. Dok je 
na međunarodnoj pozornici kraj starog i početak novog milenija donio globalizaciju, najveće 
širenje Europske unije i NATO-a, Hrvatska je pratila i sudjelovala u tim zbivanjima 
istovremeno transformirajući i konsolidirajući cjelokupno svoje društvo u najširem smislu te 
riječi.  

Gdje se nalazi Hrvatska danas? Kakva je politička i društvena bilanca post-tranzicijskog 
razdoblja? Koje su vizije za budućnost? Gdje se Hrvatska vidi 2049.? 

Hrvatsko katoličko sveučilište, Hanns-Seidel-Stiftung i Zaklada hrvatskog državnog zavjeta 
organiziraju interdisciplinarnu konferenciju „Izazovi posttranzicije tri desetljeća kasnije: quo 
vadis, Hrvatska?“ koja želi okupiti istaknute predstavnike znanosti i društva kako bi se 
osvrnuli na postignuća u posljednja tri desetljeća te promislili o vizijama daljnjeg razvoja 
društva.  

 

 

 

 

 



 

9,00 - 9,30 Registracija 

9,30 - 9,40 

 
 

Pozdravni govori i uvodne riječi: 

Dr. Klaus Fiesinger, regionalni direktor za jugoistočnu Europu, Hanns-Seidel-Stiftung 

Srećko Prusina, ravnatelj zakladne uprave, Zaklada Hrvatskog državnog zavjeta 

 

9,40 – 10,00 Uvodno obraćanje: 

Prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta 

10,00 – 10,30 
 

Uvod u temu:  

Prof. dr. Eckart D.Stratenschulte, izvršni direktor, Njemačka nacionalna zaklada, Hamburg, 
Njemačka 

“Europske revolucije 1989/90, transformacija Europe i prioriteti za naredno razdoblje 

10,30 – 10,45 Stanka za kavu 

10,45 – 13,15 Izazovi posttranzicije tri desetljeća kasnije:- quo vadis, Hrvatska? 

Moderator : Prof. dr. sc. Gordan Črpić, Hrvatsko katoličko sveučilište 

Interaktivni razgovori:  

 Doc. dr. sc. Mario Bara, Hrvatsko katoličko sveučilište 

“Je li Hrvatska konsolidirana ili polukonsolidirana država – što nam nedostaje?” 

 Željko Trkanjec, Euroactiv 

“Hrvatska i regionalno i globalno okruženje” 

 Bariša Čolak, zamjenik  predsjedatelja Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda 
Parlamentarne skupštine BiH 

„Politički i društveni konsenzus kao preduvjeti za ključne razvojne ciljeve – pogled iz Bosne i 
Hercegovine“ 

 Prof. dr. Eckart D.Stratenschulte, izvršni direktor, Njemačka nacionalna zaklada 

„Njemački i europski tranzicijski poučak“ 

 Prof. dr. sc. Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti 

„Imidž Hrvatske: inovacije, sport, sigurnost, Mediteran, digitalni nomadi, Igra prijestolja“ 

 Doc. dr. sc. Ivan Balabanić, Hrvatsko katoličko sveučilište  

„Trendovi populizma u Hrvatskoj i Europi: je li europski način života ključ rješenja“ 

 Izv. prof.dr. sc. Ivica Miškulin, Hrvatsko katoličko sveučilište 

„Od uvođenja pluralizma do zasićenja politikom: kako dalje?“ 

 

13,15 Domjenak 

 
 


