Sadržajan i edukativan posjet
Tijekom posjeta uvjerili smo se kolika je važnost odnosa s javnošću u nacionalnoj gardi, kao i kakve
su posljedice takvog pristupa i rada a koje se očituju u vrlo kvalitetnom odnosu civila i šire društvene
zajednice prema pripadnicima garde. Posebnu ulogu u tome ima i zapovjednik, general bojnik
Eugene Andreoti, kao i ravnatelj ureda za odnose s javnošću brigadir Denis Shields, koji su vrlo
uigran tim a svoje zadaće provode vrlo kvalitetno i profesionalno
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pozvali na predavanje i predstavnika srpske zajednice u Minnesoti ali je ta aktivnost, kao što se moglo i očekivati, prošla nezapaženo. Nakon početnih razmjena iskustava i održavanja seminara u Hrvatskoj suradnja se razvijala u više
smjerova a mi smo bili prvi časnici iz oružanih snaga RH
koji su pratili rad jednog dijela nacionalne garde t j . Ureda
za odnose s javnošću te se uključili u njega. Pritom je
potrebno istaknuti da troškove kompletne vojne suradnje
podmiruje američka strana koja je osigurala i sredstva za
uzvratni dvotjedni posjet hrvatskim oružanim snagama tijekom jeseni djelatnika Ureda za odnose s javnošću, bojnika Kevina Olsona.
Važna uloga odnosa s javnošću

Uspješna dugogodišnja suradnja iz-među oružanih snaga
RH i Nacio-nalne garde Minnesote provodi se u praksi na
više načina. U sklopu programa prijateljstva sa saveznom
državom Minnesotom boravili smo u jednomjesečnom
posjetu Uredu za odnose s javnošću nacionalne garde
Minnesote. Osim s Hrvatskom, Minnesota ima sličan
višegodišnji vojni oblik suradnje i pomoći i s Norveškom, a
zanimljivo je da je Hrvatska odabrana 1992. godine između
20-ak država, potencijalnih kandidata koji su također željeli
iskoristiti mogućnost kooperacije i pomoći koju Minnesota
nesebično pruža svojim partnerima. Potrebno je istaknuti
da je jedan od najzaslužnijih ljudi za taj projekt hrvatski
iseljenik Boris Mikšić, inače počasni konzul RH u Minnesoti,
i vrlo ugledni biznismen i gospodarstvenik. Naime,
početkom Domovinskog rata tadašnji je načelnik stožera
nacionalne garde, brigadni general Leblanc pročitavši u
lokalnim novinama okruga White Bear Lake članak o
hrvatskom iseljeniku Borisu Mikšiću pozvao našeg počasnog
konzula da održi predavanje o Hrvatskoj za najviše vojne
časnike u nacionalnoj gardi. Poziv je prihvaćen, a o
zanimljivosti predavanja govori i činjenica da je umjesto sat
vremena predavanje trajalo tri sata. Time je potaknuta i,
možemo reći, započeta vojna suradnja između dviju država.
Kako bi slika o Domovinskom ratu bila potpuna, praktični
su Amerikanci

Tijekom posjeta mogli smo se uvjeriti koliko je važna djelatnost odnosa s javnošću u nacionalnoj gardi, kao i kakve
su posljedice takvog pristupa i rada a koje se očituju u vrlo
kvalitetnom odnosu civila i šire društvene zajednice prema
pripadnicima garde. Posebnu ulogu u tome ima i zapovjednik, general bojnik Eugene Andreoti, kao i ravnatelj ureda
za odnose s javnošću brigadir Denis Shields koji su vrlo
uigran tim i svoje zadaće provode vrlo kvalitetno i profesionalno. U nekoliko navrata tijekom obilaska postrojbi i
jedinica lokalne uprave i samouprave, posjeta izvidničkom
taboru ili svečanosti odlaska vojnika na zadaće u Bosnu i
Hercegovinu ili Kosovo bilo je vidljivo s koliko se pozornosti i razrade sitnih detalja pristupa tim aktivnostima.

Rezultat je bio vrlo srdačan prijam tijekom posjeta, zainteresiranost medija i lokalnog stanovništva za vojničke
događaje i u konačnici - pozitivan imidž pripadnika
nacionalne garde, jednom mjesečno general bojnik
Andreoti posjećuje određenu postrojbu diljem Minnesote
a koje su smještene na 49 različitih lokacija i pritom se
susreće s lokalnim dužnosnicima, šerifom, predstavnicima
školstva i medija a prigodom
posjeta postrojbama u Luvernu bili smo nazočni i objedu
u lokalnom Rotary klubu kao i
kratkom tjednom sastanku i
obredu. Osobito je potrebno
istaknuti vojničke svečanosti
umirovljenja visokih časnika i
promaknuća
u
generalske
činove na kojima se osim
rodbine i najbližih suradnika
okuplja i velik broj pripadnika civilne zajednice, jer je
suradnja sa civilima vrlo izražena i ugrađena u
svakodnevan rad pripadnika nacionalne garde a vrlo
često postoje i zajednički civilno-vojni objekti i prostorije.
Velika se pažnja poklanja i umirovljenim vojnim
pripadnicima koji nemaju mogućnost

terijalnu potporu. Sve te nabrojane
aktivnosti bitne su za ulogu
nacionalne garde na državnoj razini,
ali ne manja je uloga i na saveznoj
razini.
Sudjelujući
u
ratnim
operacijama u Iraku (pripadnici
transportne eskadrile sa zrakoplovima C-130, stacionirani u zrakoplovnoj bazi na aerodromu u Minneapolisu) ili u nadzoru zračnog
prostora iznad Washingtona (sa
zrakoplovima F-16 smještenima u bazi u Duluthu), kao i u
misijama u Afganistanu, na Kosovu i u BiH, izvršavaju
zadaće na saveznoj razini. U tijeku su i obimne pripreme za
preuzimanje zapovjedništva nad snagama SFOR-a u Tuzli
te će oko 1200 pripadnika nacionalne garde i zapovjednik,
brigadni general Nash preuzeti u idućoj rotaciji, na jesen,
zapovijedanje u BiH.

Na vježbi s budućim zapovjednikom SFOR-a

Vojno naselje

njege i brige u poznijoj starosnoj dobi te se za njih organizira besplatan smještaj u domovima gdje im je na raspolaganju kompletna njega i pružaju im se različiti sadržaji i
mogućnosti zabave. Pripadnici nacionalne garde nazočni
su i u slučaju elementarnih nepogoda a odazivaju se na
pozive predstavnika lokalne samouprave uz suglasnost
guvernera, koji je zapovjednik nacionalne garde u miru.
Također je vrlo dobra suradnja s političkim predstavnicima
u saveznom i nacionalnom parlamentu, veteranskim organizacijama kao i sa sportskim klubovima i kulturnim institucijama. Osobita se pozornost posvećuje borbi protiv
droge, edukaciji mlađe populacije te je u tu svrhu u nacionalnoj gardi formiran i poseban tim za borbu protiv ovisno-

S budućim zapovjednikom SFOR-a bili smo na dvotjednoj
združenoj vježbi "Diamond Bowie" (Dijamantni lovački
nož), koja se održavala na vojnom vježbalištu Fort Chaffee
u Arkanzasu a participirao je i dio pješačke 136. divizije
(zapovjedništvo se nalazi u Rosenhoudu) sastavljene od
brigada iz Minnesote i Idaha. U vježbi je sudjelovalo 5500
vojnika a okosnica je bila domaća 39. pješačka brigada
potpomognuta različitim postrojbama pristiglim iz 12
saveznih država. Zanimljivo je da je vježbu promatralo i 6
časnika iz Hrvatske, kao i predstavnik Engleske, a pješačka
bojna iz Minnesote u potpori je imala 12 helikoptera Black
Hawk UH 60, pet helikoptera Huey UH l, četiri tenka
Bradley M2A3, četiri tenka Abrams M1 kao i za svaku desetinu terensko vozilo Hummer. U vježbi je također sudjelovalo oko 400 sudaca i kontrolora koji su procjenjivali stanje
na bojištu i uz pomoć IC uređaja i dodatne sofisticirane
opreme prosuđivali uspjeh obrambenih i napadačkih akcija. Tijekom boravka u SAD-u imali smo prigodu uvjeriti se i
u razornu snagu tornada i nevremena koje je zahvatilo
gradić Buffalo Lake udaljen 100-tinjak milja od St. Paula,
kao i u pomoć nacionalne garde. Naravno da posjet ne bi
bio zaokružen bez posjeta televizijskoj kući pa je tako plan
obuhvatio nazočnost uredničkom sastanku i obilazak prostora TV postaje WCO u Minneapolisu, a osobito je zadovoljstvo bilo posjetiti Target sportski centar i promatrati
košarkašku utakmicu profesionalne ženske košarkaške lige
(WNBA) između domaćih košarkašica "Minnesota Lynx" i
"Phoenix Mercury".

