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Η είσοδος της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
∆ηµοκρατία, εκλογές, πολιτικοί και κοινωνία
*

Συνέντευξη µε τον καθηγητή Anñelko Milardović

IVANA JUKIC - CSABA SURANYI1

(Περίληψη) Η Κροατία έχει για σχεδόν είκοσι χρόνια τα ίδια προβλήµατα και τελικά, τώρα πια, µπορεί να
δει το τέλος τους. Τα νούµερα της ανεργίας αυξάνονται , οι άνθρωποι είναι δυσαρεστηµένοι και οι
ψηφοφόροι έχουν διχαστεί σε δυο πλευρές. Σε µια συνέντευξη µε τον καθηγητή Milardovic προσπαθήσαµε
να συζητήσουµε πιο σηµαντικά θέµατα και να αναφερθούµε σε θέµατα και ερωτήσεις που αφορούν την
πολιτική σκηνή της Κροατίας. Αγγίξαµε, επίσης, και το θέµα της προσθήκης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση . Η Κροατική προσθήκη θα επηρεάσει τη θέση της χώρας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη , καθώς και
τις σχέσεις της µε τους γείτονές της : την Σερβία, την Βοσνία και την Ερζεγοβίνη.
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Ο Andelko Milardovic γεννήθηκε το 1956, στο Ogulin, Κροατία. Σπούδασε, πήρε πτυχίο, µεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών και διδακτορικό στις Πολιτικές Επιστήµες. Είναι επιστηµονικός σύµβουλος στο Ινστιτούτο Μετανάστευσης
και των Εθνικών Σπουδών. Είναι καθηγητής στο πανεπιστήµιο του Zegreb και διδάσκει "Εισαγωγή στις Πολιτικές
Επιστήµες", "Συγχρονισµό πολιτικών ιδεών και ιδεολογίας" και "Πολιτική Κοινωνιολογία". Είναι ο ιδρυτής και ο
διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας στο Zagreb. Έχει δηµοσιεύσει διάφορα βιβλία ιστορίας, δοµής,
µεθοδολογίας πολιτικών επιστηµών και πολιτικής ιδεολογίας. Πηγή:: http://www.cpi.hr/

