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Prosvjed u Münchenu

U subotu, 11. lipnja 2011. okupilo se više od 1500 Hrvata na glavnom gradskom trgu Odeonsplatz u
Münchenu, prosvjedujući protiv presude ICTY-a u Den Haagu. Prosvjedni skup protekao je u mirnoj i
dostojanstvenoj atmosferi. Nakon njemačke i bavarske himne, Klapa Croatia hrvatske katoličke misije
München otpjevala je hrvatsku himnu. Slijedila je ponosna minuta tišine za sve žrtve Domovinskog
rata.

Zatim se skupu kratko obratio župnik hrvatske katoličke misije u Münchenu fra Tomislav Dukić koji je
održao kratku molitvu i blagoslov. Predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa u Njemačkoj Mijo Marić
je u ime organizatora pozdravio nazočne i naglasio apsurd, da sada uhićeni Mladić sjedi pred istim
sudom kao general Gotovina. Dok je Mladić nadležan s desetke tisuća pobijenih, mučenih i silovanih,
u oslobodilačkoj akciji pod zapovjedništvom Gotovine je stradao samo jedan civil. Naglasio je, da
Hrvati oštro odbijaju konstataciju suda u Den Haagu. Michaela Koller, aktivistica za ljudska prava,
naglasila je u svom govoru, da je potrebno procesuirati sve ratne zločine. Naglasila je međutim
potrebu, da se razlikuje između agresora i žrtve, čiji je teritorij bio okupiran. Istovremeno je naglasila
potrebu za ratnu odštetu. Rekla je, da je Hrvatska bila vrlo kooperativna, i računala je da ce povijesna
istina izaći na vidjelo. Međutim su Hrvati bili razočarani.
Prof. Zvonimir Šeparović, pravnik i bivši ministar vanjskih poslova i ministar pravosuđa RH rekao je u
svom govoru, da je Hrvatska opet ugrožena. “Moglo bi se reći, da je Hrvatska stvorena u tuđini, u
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Njemačkoj i Kanadi među našim najaktivnijim iseljeničkim skupinama. Nikakvo čudo, da sada opet iz
tih sredina dolaze domoljubne poruke. Vi Hrvati u Njemačkoj odigrali ste vrlo važnu ulogu u stvaranju
moderne hrvatske države. Mi imamo razloga, obratiti se Vijeću Sigurnosti UN-a, da preispitaju ulogu
ICTY suda, jer ona radi očito protiv međunarodnog prava i njihovih načela. Presuda Hrvatima je
površna, nezakonita i neprihvatljiva.“ Marko Miljanić, pukovnik HV-a i bivši zapovjednik obrane
Škabrnje, kritizirao je, da zločini u Hrvatskoj, a posebno i slučaj Škabrnja, nisu dio optužbe protiv
Mladića. Izjasnio je se protiv normalizacije odnosa sa Srbijom, dok se ne procesuiraju svi zločini, i
Srbija ispričava za sve nevolje, koje je nanijela Hrvatskoj. Akademik prof. Josip Pečarić osvrnuo se
na riječi Pape Benedikta XVI. povodom nedavnog posjeta, kad je rekao da Hrvati imaju posebnu
misiju u EU, te kao što je papa Ivan Pavao II tvrdio, da smo narod nade. Pozvao je, da se Hrvati bore
protiv zla te je Haaški tribunal nazvao rasističkim i na kraju dodao da je Hrvatskoj presuđeno jer je
Gotovina spasio tisuće života Bošnjaka.
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