
RUŽA TOMAŠIĆ 

1) Kako biste ocijenili svoj rad u Europskom parlamentu i možete li navesti (kako ih Vi vidite) 

vlastite uspjehe i propuste?  

Radila sam puno, maksimalno unutar svojih mogućnosti. U Europski parlament sam išla biti zastupnik 

građana, a ne glumiti birokrata ili diplomata te sam se sukladno tome i ponašala. Jasno i 

beskompromisno sam zastupala stavove onih koji su me birali pa se nadam da sam opravdala veliko 

povjerenje koje sam dobila na izborima prošle godine. Predsjednica sam i ujedno jedini član hrvatske 

delegacije u Europskim konzervativcima i reformistima, što je otežavajuća okolnost jer onemogućuje 

specijaliziranje samo za određene teme, već se moram baviti svime kako bih bila sigurna da hrvatski 

interesi u nekom od izvješća nisu ugroženi. Nemam taj luksuz kao zastupnici iz HDZ-a ili SDP-a da se 

bavim samo svojim odborom ili sebi bliskim temama, već zajedno sa svojim timom moram proučiti 

sva izvješća kako bih mogla mirne duše glasovati.  

 

2) Koliko i kako ste komunicirali s građanima (usmeno, pismeno, preko društvenih mreža, e-

poštom) i što Vam je ta komunikacija značila u Vašem radu? Možete li navesti neki konkretan 

primjer? 

Jako puno vremena i energije posvećujem komunikaciji s građanima. Redovito mi šalju pisma u 

papirnatom i elektroničkom obliku, zovu na telefon, posjećuju moj ured u Zagrebu, a posebno sam 

ponosna na komunikaciju koju imam s njima putem društvenih mreža. Svaki moj govor je na 

YouTube-u netom nakon što izgovorim posljednju riječ, a zatim ga građani komentiraju na mojoj 

Facebook stranici koja ima sad već više od 15 tisuća 'lajkova'. Skoro svakodnevno tvitam, a 

odnedavno zajedno s članovima svog tima odgovaram na pitanja svih europskih građana putem 

GovFaces platforme. Mislim da sam jedina od naših zastupnika dala mogućnost građanima da se 

putem društvenih mreža izjasne o konkretnom izvješću o kojem ću govoriti i glasovati na plenarnoj 

sjednici. Ta praksa je započela s izvješćem o napretku Srbije prema EU i otad prije svake plenarne 

sjednice nekoliko izvješća dam na javnu raspravu.  

 

3) Što vidite kao ključne teme i probleme EU te moguća rješenja o kojima bismo trebali 

raspravljati umjesto da se bavimo gotovo isključivo time tko je i ispred koga na čijoj listi? 

Trebat će još neko vrijeme da građani u potpunosti usvoje koncept otvorenih lista, a tek onda će 

političarima postati jasno kako je mjesto na listi nebitno. Zalažem se za otvorene liste i na 

parlamentarnim izborima pa nek građani izravno biraju one za koje žele da ih zastupaju, umjesto onih 

koje im nametne stranački šef. Ključni problemi EU u ovom su trenutku gotovo isključivo ekonomske 

prirode. Previsoki porezi koji predstavljaju ogromno opterećenje građanima i poduzetnicima, izvoz 

proizvodnih radnih mjesta i doista pretjerana birokratizacija. Europska unija ne može uspjeti kao 

visoko birokratizirana centralistička tvorba, već isključivo kao decentralizirana zajednica suverenih 

nacionalnih država, čiju osnovu čine zajedničko tržište i gospodarska suradnja umjesto tzv. 'europskih 

vrijednosti' koje svatko definira kako želi, a nitko od njih ne živi osim birokrata. 


