FESTIVAL DEMOKRACIJE
RUŠEVO 2019.
„Ostati i opstati u Ruševu i okolici“
Ruševo 17.05.2019.
Dragi prijatelji Ruševa,prijatelji hrvatskog sela,
u domovini i iseljenoj Hrvatskoj!
Posebno mi je zadovoljstvo pozdraviti vas sve
skupa na ovome mjestu,u ovoj maloj područnoj školi u
Ruševu,gdje ćemo danas razgovarati o temi ostanka i
opstanka u Ruševu i okolici.Pozdravljam sve okupljene
predstavnike
državnih,
županijskih
i
općinskih
institucija,kao i sve građane, poduzetnike i udruge koje
su nam danas došle dati potporu u naporima
revitalizacije života na selu.
Danas smo se ovdje okupili na sjevernim
obroncima Dilj gore u srcu Slavonije kako bismo
razgovarali što nam je činiti za dobrobit lokalnih ljudi koji
žive u mnogim ovakvim selima širom Hrvatske.To znači
kako nećemo danas razgovarati samo o budućnosti
života jednog sela i 256 stanovnika Ruševa,već ćemo
raspravljati o činjenici koja stoji nad glavama tisuća
hrvatskih građana u stotinama ovakvih sela u svim
hrvatskim regijama.
Ja sam iz Slavonije u svijet otišao prije više od
pola stoljeća i nije prošao dan u kojemu nisam razmišljao
o svojoj domovini i ljudima koji su ostali u kraju iz kojega
sam otišao u taj veliki svijet.Mnogi su Hrvati kao i ja otišli

na razne strane svijeta,a mene je put odveo u daleku
Dansku u kojoj sam stvorio obitelj i dobar život za mene i
moje najbliže.
Sada kada imam toliko znanja i iskustva namjera
mi je dati ovom Festivalu demokracije u Ruševu osobni
poticaj kako bi se napori ovdašnjih ljudi koji već
mjesecima pripremaju ovaj današnji događaj mogli
pretvoriti u konkretan i zajednički cilj,a to je osiguranje
kvalitetnog,zdravog i bogatog života za svakog njegovog
stanovnika.
A onda se nama postavlja jedno
pitanje.Zašto smo ovaj događaj nazvali festivalom
demokracije,ako ćemo se pobrinuti samo za jedno danas
već gotovo zaboravljeno i napušteno slavonsko
selo,kada u raznim krajevima Hrvatske imamo na stotine
ovakvih napuštenih i zapuštenih sela.
Iz iskustva znam kada krenete od jednog konkretnog
posla i u potpunosti ga završite na vrijeme i u zadanom
roku možete sa sigurnošću nastaviti u stvaranju čitavog
niza uspješnih poslova.Kroz moj radnji vijek gradio sam
mnoge obiteljske kuće i druge građevine različite
društvene namijene i kada bi ih sada složili na jedno
mjesto dobili biste jedno bogato i uspješno naselje
sretnih i zadovoljnih ljudi.
I svi vi koji ste danas u Ruševu zajedno sa mnom
donosite nam svoje bogato i vrijedno iskustvo,koje kada
bismo skupili na jedno mjesto zasigurno bi bljesnulo
poput velikog svijetlog grada.
Našim zajedničkim naporom kao sudionici
Foruma demokracije u Ruševu možemo ne samo
pomoći jednom hrvatskom selu i ovdašnjih 256
stanovnika u poboljšanju njihovog života,već možemo

biti pokretačem jednog bogatijeg,sretnijeg i uspješnijeg
razvoja mnogih hrvatskih sela koja su danas opterećena
istim nevoljama i problemima kao i stanovnici Ruševa.
Naš zajednički cilj je kroz pružanje konkretnih
potpora sa svih razina,od države,županija,gradova i
općina, kroz različite državne institucije i uz potporu
privatnog i civilnog sektora u potpunosti pružiti uvijete za
sretan i dostojan život hrvatskog sela.
U Ruševu danas već možemo vidjeti to nešto
novo što se događa na Eko Emić imanju, na Sovskome
jezeru,na prostoru Zavičajne galerije
u Ruševu,na
ruševačkoj poučnoj biciklističkoj stazi i u voćnajku koji su
posadili ovoga proljeća,a koji svi zajedno čine osnovnu
temu našeg festivala demokracije koja treba odgovoriti
kako možemo uspješno revitalizirati hrvatsko selo u
zajedništvu domovinske i iseljene Hrvatske.
Ima ovdje osim toga na desetke napuštenih i
zaboravljenih seoskih gospodarstava koja ćemo i danas
susresti prolazeći Ruševom,a ovaj današnji festival
demokracije treba otvoriti raspravu kako ostati i opstati
unatoč svim problemima s kojima se svakodnevno
susreću ljudi u Ruševu i brojnim drugim hrvatskim selima
koja žive istu sudbinu napuštenosti i kojima prijeti
iskorjenjivanje. U dobroj vjeri svim sudionicima
današnjeg Festivala demokracije želim uputiti poziv da
se dogodine ovdje opet sretnemo i nastavimo ovaj naš
razgovor o opstanku hrvatskog sela.

http://www.udrugaputrusevo.com/
Kruno Kaić,Kopenhagen,Danska, savjetnik
Udruge Put,istina i život iz Ruševa

VIZIJA FESTIVALA DEMOKRACIJE
Udruga građana „Put,istina i život“ iz Ruševa
organizirat će Forum demokracije skup koji će se
jednom godišnje u ljetnim mjesecima održavati u
Ruševu,a na njemu će se okupiti predstavnici svih
demokratskih struktura Republike Hrvatske s ciljem
rasprave
o
životno
važnim
pitanjima
društva,posebice
Slavonije,točnije
njenog
gospodarskog opstanka i budućnosti, na najširoj
narodnoj platformi,izvan birokratskih institucija,uz
nazočnost što većeg broja „običnih građana“ kao
sudionika Foruma.
„Projekt Foruma demokracije – Ruševo temelji
se na konceptu političkog i društvenog
suživota,te potrebi traženja vizionarskih i
istovremeno konkretnih ideja i projekata kojima
treba krenuti hrvatsko društvo.“
Kruno Kaić, savjetnik Udruge Put,
inicijator skupa, poduzetnik hrvatskih korijena.
U tom cilju Udruga Put namjerava na
Forumu
okupiti
što
veći
broj
stručnjaka,političara,institucija i građana s ciljem
izlaganja pred hrvatskom javnošću svojih viđenja
budućeg usmjerenja hrvatske države i davanja
konkretnih prijedloga kako za suživot i toleranciju u
čitavoj zajednici,tako i o uključivanju dijaspore u sve
pore razvitka socijalnog poduzetništva.

