
Govor Harlem DESIRA, francuskog Državnog tajnika za europske poslove,  

povodom Francuskog plesnjaka, pučkog bala održanog 14. srpnja  

na Trgu bana Jelačića u Zagrebu 

 

Dragi Joško (KLISOVIĆ), 

Dragi hrvatski prijatelji, 

Moji dragi sunarodnjaci, 

 

Osobito sam sretan što sam večeras ovdje s vama, u Zagrebu, na ovom 

prekrasnom Trgu bana Jelačića, kako bi sa svojim prijateljem Joškom KLISOVIĆEM 

otvorio pučki bal povodom proslave 14. srpnja.  

 

Četrnaesti srpnja je francuski državni praznik, no to je istodobno i praznik svih 

država koje njeguju slobodu i jednakost.  

 

To je i praznik ljudskih prava i slavlje okrenuto  budućnosti, s nadom i povjerenjem 

u mlade naraštaje.  

 

Nakon pada željezne zavjese, države koje su se iza nje nalazile su stekle 

neovisnost i slobodu.  

 

Vođena mudrim vizionarima, Europa se sagradila, otvorila i obogatila novim 

članicama. Na taj način se okupila europska obitelj u kojoj Hrvatska danas zauzima 

punopravno mjesto.  

 

Francuska je sretna i ponosna što je podupirala Hrvatsku tijekom cijelog 

pristupnog procesa koji joj je omogućio pridruživanje Europskoj uniji 1. srpnja 

2013. , pridruživanje koji danas svi ocijenjuju uspješnim.  



Hrvatska, zemlja čija je kultura duboko ukorijenjena u europsku povijest, je danas 

u središtu europskog projekta zahvaljujući vašem zalaganju u korist Europe i 

suštinskoj uravnotežujućoj ulozi koju imate u regiji.  

 

Sretan sam, dragi Joško KLISOVIĆ, što ovdje, u srcu Zagreba, mogu istaknuti snagu 

prijateljstva koje veže Francusku i Hrvatsku i čvrstoću naših političkih, ekonomskih 

i kuturnih odnosa. 

 

To je poruka koju sam došao podijeliti  s vama, dragi hrvatski prijatelji, dragi 

francuski prijatelji koji živite u Hrvatskoj, povodom Festivala Francuske u 

Hrvatskoj « Rendez-vous », koji obuhvaća 150 događaja u 22 hrvatska grada.  

 

Ovog trenutka, u Francuskoj se u svim gradovima i selima pleše, defilira ulicama, 

pjeva se Marseljeza, slavi se sloboda, jednakost i bratstvo. Slave se vrijednosti koji 

su temelj Francuske i ideal koji ona želi dijeliti s narodima svijeta već više od dva 

stoljeća.  

 

Danas, ovdje, u Zagrebu ćemo također u prazničkom duhu zajedništva slaviti te 

vrijednosti kao i prijatleljstvo između naša dva naroda. 

 

Hvala svim nazočnima danas na ovom balu 14. srpnja, na okupljanju za bratstvo i 

prijateljstvo između Francuske i Hrvatske.    

 

Živjela Hrvatska ! 

Živjela Francuska! 

Živjela Europa ! 


