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Najava prosvjeda u Stuttgartu
Nakon uvertire u Frankfurtu, koja je okupila nekoliko stotina prosvjednika na središnjem gradskom
trgu Römeru, serija demonstracija u organizaciji Hrvatskog svjetskog kongresa u Njemačkoj protiv
prvostupanjske haaške presude generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču te ocjene Oluje kao
zločinačkog pothvata nastavlja se u subotu, 21. svibnja u Stuttgartu.

S početkom u 15 sati na središnjem gradskom trgu Schlossplatzu očekuje se više tisuća prosvjednika
iz čitave južne Njemačke, a svoj dolazak su najavili i predstavnici udruge Tvrđava iz Knina. Interes i
odaziv hrvatskih udruga i klubova te pojedinaca u gradu Mercedesa i okolici već je tjednima velik, a
jedan od najvažnijih ciljeva prosvjeda i ovaj put je upozoriti njemačku javnost na nepravednu odluku
Haaškog suda u liku nesrazmjerne kazne hrvatskim generalima i sramotne ocjene legitimne,
oslobodilačke akcije zločinačkim činom.
Službenim programom u Stuttgartu, kako doznajemo, predviđeno je izvođenje hrvatske i njemačke
himne, za što će biti zadužena sjajna ženska vokalna skupina Filiae Croatiae, zatim minuta šutnje za
sve poginule hrvatske branitelje, te nastup nekoliko govornika. Prosvjednicima u Stuttgartu obratit će
se Mijo Marić, predsjednik HSK-a u Njemačkoj koji će, među ostalim, govoriti o pozadini i motivima
prosvjeda. Skup će pozdraviti i fra Nediljko Brečić, voditelj Hrvatske katoličke zajednice u Stuttgartu.
Zatim su predviđena obraćanja Petra Hinića, predsjednika Hrvatske kulturne zajednice u Stuttgartu,
prof. dr. Zvonimira Šeparovića, pravnika i bivšeg ministra vanjskih poslova i ministra pravosuđa
Republike Hrvatske, te na koncu jednog od najistaknutijih hrvatskih generala Željka Glasnovića.
Za prigodne glazbene točke bit će zadužene djevojke iz Filiae Croatiae, a najavljen je dolazak više od
50 članova folklorne grupe koje predvodi Ivanka Kamenšek iz Bad Cannstatta.
Na samom kraju prosvjednog skupa u zrak će biti podignuto more crvenih kartona Haaškom sudu u
znak neslaganja s prvostupanjskom odlukom. Kartone i druge službene letke će na početku skupa
podijeliti redari i organizatori iz Hrvatskog svjetskog kongresa u Njemačkoj.
Zadnji pripremni sastanak za organizaciju demonstracija u Stuttgartu održat će se u četvrtak, 19.
svibnja s početkom u 19,30 sati u prostorijama Centra hrvatske nastave u Baden-Württembergu u
Stuttgart-Bad Canstattu (Mercedesstrasse 3). Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj putem vrijednih
organizatora Danijela Lučića i Petra Ćosića poziva sve zainteresirane udruge i pojedince da dođu u
Bad Canstatt kako bi se postigao zadnji dogovor o organizacijskim pojedinostima.
www.hrvati-frankfurt.net
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