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I unionens første nye medlems-
land etter finanskrisen er folk li-
kegyldige. 

– Det er det samme for meg om 
vi er medlem eller ikke. Jeg vet 
ingenting om EU, sier pensjonist 
Nada Dukic (66) i Osijek. Den ene 
av hennes to sønner har jobb.

– Jeg følger jo med på nyhete-

ne, men jeg har ikke fått med meg 
hva det med EU dreier seg om.

Traktene rundt henne er et 
gammelt kjerneområde for land-
bruk som ble industrialisert un-
der kommunismen. I dag er det 
den mest utarmede delen av lan-
det, delvis som følge av krigen 
med Serbia på 90-tallet.

Kroatia pleide å eksportere 
matproduksjonen. I dag må lan-
det importere over halvparten av 
maten det trenger.

Privatisert kollektiv
Området kan skilte med de gamle 
jugoslaviske kollektivbrukene, 
som ble privatisert og i dag eies av 
det største landbrukskonsernet 
på Balkan: Agrokor, som også er 
Kroatias største selskap.

Langs veiene selges det epler 
rett fra plantasjen drevet av et av 
de gamle kollektivbrukene, Belje, 
som sysselsetter i alt to tusen. El-
lers finnes det få jobber. Kroatia 

har 23 prosents arbeidsledighet. 
Blant ungdom er ledigheten nær 
50 prosent.

Pensjonist Ranko Nenadic 
(71) har likevel tro på framtiden. 

Mange folk i Hellas og Italia vil ut 
av eurosonen, men Nenadic tror 
kroatene er bedre forberedt på å 
handskes med europeisk økono-
mi enn grekere og italienere.

NYHETER · EUNYHETER · EU

Apatiske kroater på vei inn i 
Åker: Jordbruk har stått sterkt nordøst i Kroatia. I dag er de tidligere kollektivbrukene privatiserte kjempebedrifter.  

EURO-OPTIMIST
«Det kan ikke skje her. 
Vi har ressurser: vann og 
skog.»
RANKO NENADIC
PENSJONIST

Bare 21 prosent møtte fram til valget i 
Kroatia til EU-parlamentet sist søndag. 
Det er den nest laveste valgdeltagelsen  
i hele EUs historie.

 ✱ Kroatia
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– De har slappet av for mye, og 
bankene grep sjansen. Det kan 
ikke skje her. Vi har ressurser: 
vann og skog, sier Nenadic.

Nenadic var landbruksfunk-
sjonær i det offentlige den gang 
dette het Jugoslavia.

– Jugoslavia skulle aldri ha 
blitt oppløst. Hvis ikke det had-
de skjedd, kunne vi blitt et av de 
første østblokklandene til å bli 
medlem, sier han.

Færre bønder
Nenadic forteller at småbøndene 
gjorde opprør her tidligere i år, i 
kjølvannet av høye bakterielle 

verdier i melken som bøndene 
mente var resultat av sabotasje. 
Alle bruk på mindre enn 400 hek-
tar er gått dukken, ifølge Nenadic.

Landbruksanalytiker Goran 
Dulic bekrefter det har vært en 
voldsom avskalling av bønder i 
landet de siste årene.

– I snitt mister vi ti småbruk 
per dag, dels på grunn av feil-
slått politikk og dels på grunn av 
hard konkurranse. Jeg frykter 
at landbruket slik vi kjenner det 
i Kroatia skal gå tapt fordi vårt 
ikke på noen som helst måte er 
i stand til å konkurrere, verken 
finansielt eller teknologisk. EUs 

lovgivning er skrevet for de store 
selskapene, sier Dulic.

Pressetalsperson i Belje, Mar-
jana Biljakovic, sier selskapet er 
forberedt på inntreden i det in-
dre marked, som er ventet å skje 
1. juli.

– Vi bruker allerede moderne 
teknologi, og våre ansatte er høyt 
utdannet. Vi kan konkurrere 
med andre suksessfulle konsern 
i Europa, sier hun, men legger til 
at bare ti prosent av Beljes pro-
duksjon går til eksport.

RAGNAR SKRE
redaksjonen@nationen.no
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Skeptisk: – EU virker på meg som et nytt Sovjetunionen, sier Ivan 
Martinko (60) (t.h.) i Karlovac, Kroatia.  FOTO: RAGNAR SKRE

Usikker: – Jeg følger jo med på nyhetene, men jeg har ikke fått med 
meg hva det med EU dreier seg om, sier Nada Dukic (66) i Osijek helt 
øst i Kroatia.  FOTO: RAGNAR SKRE

I Osijek står hundrevis av kilome-
ter ny firefelts motorvei nesten 
ubrukt. Tomme servicestasjoner 
for trailere vitner om at noen har 
hatt store ambisjoner om vekst 
som har uteblitt. 

I landsbyen Branjin Vrh på 
grensen mot Ungarn står Boris 
Stojanovic (40) langs veien og 
prøver å selge en gammel bil av 
merket Yugo.

Han sier at fire personer har 
jobb i hans gate, der det bor 21, og 
frykter at han også mister jobben 
når det statlige elverket han ar-
beider for blir privatisert.

– Jeg er 40 og har tre barn. 
Hvem i EU kommer til å gi meg en 
jobb, spør Stojanovic. 

– Nykolonialisme
Å komme seg inn i EU-varmen 
har vært opplest og vedtatt i kroa-
tisk politikk i 20 år. 

For ett år siden ble kroatene 
spurt om de ville at Kroatia skulle 
inn i EU i en folkeavstemning. 
Den ga to tredels flertall, men 
hadde lavt frammøte: Bare 42 
prosent av de stemmeberettigede 
deltok. Den lave valgdeltagelsen 
betyr at bare 1,3 millioner stemte 
ja, i et land med 4,4 millioner inn-
byggere.

Stipe Cuskovic, redaktør av den 
kroatiske utgaven av Le Monde 
Diplomatique, sier regjeringen 
brukte skremselsretorikk for å si-
kre et ja til EU.

– Sosialministeren truet med 
at folk ville miste pensjonen hvis 
ikke de stemte ja, sier Cuskovic.

Cuskovic, som er aktiv i Center 
for Labor Studies og del av et ven-
streradikalt miljø ved universite-
tet i Zagreb, er ikke positiv.

– Mange her tror at EU vil løse 
problemene for oss. Det er en 
form for nykolonialisme, som 
bunner i selvforakt, sier han.

Likegyldige
I arbeiderklassebydelen Dubrava 
er de fleste vi treffer enten like-
gyldig eller imot EU. 

– Regjeringen har ikke skaffet 
oss en god avtale. Jeg er imot. Det 
er fordi jeg har hørt fra venner 
hvordan det har gått i Polen. Ven-
ner av meg der har fortalt at folk 
har fått det verre, sier bibliotekar 
Ivana Jirsak (34).

Elverksarbeider Boris Stojanovic frykter 
for hva som kan skje hvis jobben hans 
blir privatisert.

– Hvem i EU kommer 
til å gi meg jobb?

Bekymret: Elverksarbeider Boris Stojanovic frykter for jobb og framtid 
for seg og sine barn i Kroatia. Datteren Dajana (18) går siste året på  
skolen.  FOTO: RAGNAR SKRE

SKEPTISK
«Mange her tror at EU 
vil løse problemene for 
oss.»
STIPE CUSKOVIC
REDAKTØR  
I KROATISKE LE MONDE DIPLOMATIQUE

Kroatia

Fakta
Kroatia

 ✱ Kroatia går inn i EU 1. juli. Inn-
tredenen i unionen fikk 66 prosent 
ja-stemmer i en folkeavstemning i 
fjor. Landet søkte om medlemskap 
i 2003.

 ✱ Den kroatiske arbeidsledigheten 
er på 22 prosent, økonomien krym-
pet med 2 prosent i fjor.

 ✱ Har omtrent 4,5 millioner inn-
byggere.

 ✱ Ble uavhengige fra Jugoslavia 
25. juni 1991.
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