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Zagreb, 15. travnja 2009.

OBAVIJEST ZA MEDIJE
Danas kada smo u Sjeverno-atlantskom savezu svi prisvajaju zasluge za ulazak
Hrvatske u NATO ističući kako je sve počelo zbog njihovog truda.U mojoj knjizi
“Američki san dečka s Trešnjevke” jasno se spominje na koji način je započeo put
ulaska Hrvatske u NATO i tko je zaslužan za poticanje i prvu ideju o ulasku naše
zemlje u taj savez.
Znajući koliko je važan ulazak Hrvatske u program “Partnerstvo za mir”, bez kojeg
nema ulaska u NATO, već 1996. aktivno sam radio na spajanju Minnesota National
Guard i Hrvatske vojske, što sam uspješno i realizirao. Iste te godine organizirao sam
posjet generala Andreottija, LeBlanca i časnika Minnesota National Guard hrvatskoj
vojsci. Ovaj posjet potaknuo je daljnju suradnju i aktivnu obuku hrvatskih časnika i
dočasnika u Minnesoti. Među ostalim zadovoljstvo mi je bilo u Minnesoti ugostiti i
generala Antu Gotovinu.
Našim glavnim interesom držim ne hrvatsku vojnu dominaciju u svojoj regiji, nego
uspostavljanje ravnoteže sa Srbijom i Rusijom, a u tome nam najviše može pomoći
Amerika kao jedina preostala vojna supersila na svijetu. Suradnja s Nacionalnom
gardom Minnesote je i taktičke prirode, što uključuje inženjerijske pothvate, gradnju
mostova i komunikacija, logistiku, vojnu medicinu itd. Međutim, to smatramo prvim
korakom prema razvoju strateške suradnje, odnosno prema ulasku Hrvatske u NATO.
Suradnja Minnesota National Guard i Hrvatske vojske vrlo je uspješna, još uvijek
traje i postala je uzorom konstruktivne suradnje svim budućim zemljama kandidatima
za ulazak u NATO. Puno prijateljstava, pa i hrvatsko-američkih brakova rodilo se iz
ove suradnje što samo još više doprinosi povezanosti i uspjehu budućih zajedničkih
programa.
Mom radu na poticanju ulaska Hrvatske u NATO predhodila je velika čast i veselje
da me je 4. srpnja 1995. predsjednik Tuđman imenovao počasnim generalnim
konzulom Republike Hrvatske u Minnesoti. Iste godine u rujnu svečano je otvoren
počasni generalni konzulat, jedini u Sjedinjenim Američkim Državama. Sjedište

konzulata bilo je u prostorijama koje sam za tu svrhu namijenio u novoj zgradi moje
tvrtke, Cortec Corporation. Glavna područja djelovanja konzulata bila su kulturna i
gospodarska suradnja, rad na većem pristupu američkim medijima i humanitarna
djelatnost. Gospodarska suradnja zamišljena je vrlo široko, pa je uz turističku
promociju Hrvatske obuhvaćala i poticanje ulaganja u Hrvatsku.
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