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Kolinda Grabar Kitarović będzie pierwszą i jedyną kobietą wśród siedmiu asystentów
sekretarza

generalnego

Sojuszu

Północnoatlantyckiego.

Procedura

powołania

na

stanowisko była wyjątkowo restrykcyjna i po dwóch konkursach, pomimo zgłoszenia
wielu kandydatów, NATO nie wybrało nikogo. Kitarović została wybrana w trzecim
konkursie

„Myślę, że to wielki sukces nie tylko dla mnie, ale i mojej chorwackiej ojczyzny, rządu i
dyplomacji” - powiedziała po nominacji aktualna chorwacka ambasador w Waszyngtonie, Kolinda
Garabar-Kitarobić. „Dziękuję wszystkim za wsparcie, ale o szczegółach powołania w tej chwili nie
mogę jeszcze rozmawiać”, dodała. Oczekuje się, że przez następny miesiąc lub dwa trwać będą
niezbędne przygotowania do przejęcia wysokiej funkcji w Brukseli, ale i rozwiązanie spraw związanych
z pracą chorwackiej ambasady w USA. Grabar-Kitarović jest ambasadorem od trzech lat, tyle ile
zwyczajowo trwa kadencja według amerykańskich standardów.
Kolinda Grabar-Kitarobić jest pierwszą kobietą w historii, która została powołana na sam
szczyt władz NATO i będzie również jedyną kobietą spośród siedmiu asystentów sekretarza
generalnego. Interesujący jest fakt, iż dwa miesiące wcześniej NATO po raz pierwszy wybrało kobietę
jako rzeczniczkę, wieloletnią dziennikarkę BBC, Oanę Lungescu.
Procedura wyboru asystentów sekretarza generalnego była wyjątkowo restrykcyjna i
skomplikowana, a po dwóch konkursach, do których zgłosiło się wielu zainteresowanych, nie wybrano
nikogo. W NATO podkreślano, że lepiej nie wybrać nikogo niż powołać kandydata, który nie spełnia
ustalonych kryteriów. Grabar-Kitarović została wybrana w trzecim konkursie.
W

poniedziałek

rano

sekretarz

NATO

Anders

Fogh

Rasmussen

ogłosił

swoim

współpracownikom i ambasadorom krajów członkowskich nominację Kolindy Grabar-Kitarović na
swoją asystentką do spraw dyplomacji publicznej. Informacja ta w Brukseli została odebrana
pozytywnie dlatego, że Kitarović jako była minister spraw wewnętrznych i ambasador w Waszyngtonie
cieszy się doskonałą reputacją.
Mianowanie Kolindy Grabar-Kitarović potwierdza, że Chorwacja będąc bardzo krótko członkiem
NATO, cieszy się szacunkiem wśród innych członków Sojuszu. Chorwacja okazał już swoją gotowość
do aktywnego uczestnictwa w działaniach sojuszu wojskowego. za co była chwalona już na
poprzednim szczycie NATO w Lizbonie. Pochlebne słowa popłynęły także z ust sekretarza generalnego
Rasmussena. Objęcie funkcji asystentki przez Chorwatkę jest bez wątpienia wynikiem doskonałej

reputacji samej Kitarović w polityce i dyplomacji, ale także rezultatem współpracy Chorwacji wewnątrz
NATO.
Jest to z pewnością także uznanie dla chorwackiej dyplomacji, które okazane również zostało
poprzez nominację Ivana Šimonovicia na asystenta sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona do
spraw praw człowieka.
Kolinda Grabat-Kitarobić pochodzi z Rijeki i ukończyła studia z zakresu filologii angielskiej i
hiszpańskiej. Magisterium uzyskała na Wydziale Nauk Politycznych, a od roku 1993 pracuje w
Ministerskie Spraw Wewnętrznych. W chorwackiej ambasadzie w Toronto, w Kanadzie pełniła funkcję
radcy, a później radcy ministra. W roku 2005 została ministrem integracji europejskiej i
przewodniczącą Komisji ds. Integracji z Unia Europejską. Po połączeniu Ministerstwa Integracji
Europejskiej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych została szefem dyplomacji, ale szybko weszła w
konflikt z ówczesnym premierem Ivem Sanaderem, który nie lubił krytyki płynącej z jej ust, dotyczącej
negocjacji i funkcjonowania chorwackiej dyplomacji. Mimo, iż Sanader próbował wywierać wpływ na
Kitarović, a nawet zmarginalizować jej rolę, swój mandat ministra spraw zagranicznych sprawowała z
największą pieczołowitością, dzięki czemu mianowana została chorwacką ambasador w Waszyngtonie.
Tam wykazała się profesjonalizmem i pilnością w pracy, co docenili też Amerykanie, którzy wspierali
jej kandydaturę na wysokie stanowisko w NATO, w Brukseli.
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