V Jevišovce 29. března 2021
Vážení přátelé,
už jste asi zaregistrovali, že v Česku odstartovalo sčítání obyvatel. Provádí se jednou za deset
let a jeho cílem je zjistit základní demografické informace. Jedna z otázek, ke které se budete
vyjadřovat, je sice nepovinná, ale zato pro nás, moravské Chorvaty, velmi důležitá – je to údaj
o národnosti.
Je otázkou, jak letošní sčítání dopadne. Při tom minulém se k chorvatské národnosti v Česku
přihlásilo asi 1600 osob, tato skupina však nezahrnuje pouze historickou menšinu moravských
Chorvatů, ale také řadu osob, které mají vazbu na současné Chorvatsko.
Já sama vnímám, že těch "originálních moravských Chorvatů", tedy lidí, kteří ještě zažili
život v chorvatských obcích na jižní Moravě před vysídlením, případně kteří ještě aktivně umí
moravskou chorvatštinu, je už jen malinko. A teď je otázka, co bude dál. Jestli Chorvati jako
národnostní skupina v Česku zmizí, nebo jestli se nám podaří dokázat oficiálním orgánům a
statistikám, že v Česku žije ještě pořád mnoho lidí, pro které je jejich původ důležitý. Záleží
to na nás.
Proto bych Vás tímto dopisem ráda vyzvala: pokud jsou Vám moravští Chorvati (z
jakéhokoliv důvodu  ) blízcí, zvažte tuto výzvu a přihlaste se k chorvatské národnosti.
Rozhodování Vám může ulehčit i to, že si dokonce lze zvolit národnosti dvě. Veškeré údaje,
uvedené při sčítání, budou anonymizovány a nebude možné je spojit s konkrétní osobou.
Děkuji za Vaši podporu, přeji hodně zdraví do následujících týdnů a jménem našeho Sdružení
bych Vám ráda popřála i hezké Velikonoce
Lenka Kopřivová
Zástupkyně za chorvatskou národnost v Radě vlády pro národnostní menšiny

PS: Prosím, oslovte s touto prosbou také další lidi z Vašeho okolí, z Vaší rodiny, pro které by
to mohlo být relevantní. Každý hlas se počítá. 
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