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Pravda izgubila ravnotežu

U organizaciji Hrvatskog svjetskog kongresa u Njemačkoj u prostorijama hrvatske župe u Frankfurtu
održan je pripremni sastanak za organizirane prosvjede protiv presude Haaškog suda hrvatskim
generalima Gotovini i Markaču te ocjene Oluje kao udruženog zločinačkog pothvata. Skupu u
Frankfurtu nazočili su predstavnici hrvatskih udruga s područja pokrajine Hessen, a ciljeve i koncept
velikog zajedničkog prosvjeda, koji će se održati 14. svibnja u Frankfurtu (15 sati, Römer), predstavili
su Danijel Lučić i Petar Ćosić iz Hrvatskog svjetskog kongresa u Njemačkoj.

Pozivamo sve hrvatske udruge i institucije u Njemačkoj da nam se pridruže u organizaciji
mirnih i dostojanstvenh prosvjeda protiv prvostupanjske presude generalima Markaču i
Gotovini, stoji u letku kojeg su pripremili predstavnici HSK u Njemačkoj za nazočne čelnike i
predstavnike hrvatskih udruga.
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Pravda je izgubila ravnotežu
Glavni ciljevi prosvjeda u Frankfurt, ali i Stuttgartu (21. svibnja) svakako su senzibiliziranje njemačke
javnosti i njemačkih građana za nepravdu učinjenu Hrvatskoj, odlučno suprotstavljanje pokušaju
izjednačavanja agresora i žrtve, homogeni nastup iseljeništva kao sastavnog dijela hrvatskog
nacionalnog bića, potpora svim hrvatskim časnicima u Den Haagu, te ukazivanje na političku
motivaciju prvostupanjske presude odnosno neutemeljenost haaške presude s pravnim normama i
zakonima.
Primarni fokus prosvjeda ne bi trebali biti generali, nego želimo ukazati da se ne slažemo s
haaškom odlukom koja nije pravedna. Nedopustivo je kvalificirati oslobodilačku akciju
poput Oluje zločinačkim pothvatom i time indirektno osuditi sve nas Hrvate. Pokušava se
povijest pisati drukčije nego što je to uistinu bilo, rekao je Danijel Lučić, predsjednik radnog
odbora za mladež i sport pri Hrvatskom svjetskom kongresu Njemačke.
Redarstvena služba će biti organizirana i u nadležnosti HSK u Njemačkoj kao organizatora. Redari će
biti označeni bijelom vrpcom oko desne ruke s natpisom ORDNER. Sve koji će nositi nedolične
plakate, oznake te ikonografiju totalitarnih režima policija će isključiti iz prosvjeda.
Legitimno i poželjno je da prezentirate svoju udrugu te istaknete plakat s natpisom, npr. „Velebit e.
V.“, kako bi se javnosti pokazao cjelokupni spektar hrvatskog života u Njemačkoj, od sportskih, preko
zavičajnih pa sve do kulturnih udruga. Donesite što više službenih zastava Republike Hrvatske, vrlo
rado i zastavu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Istaknite i stijeg SR Njemačke kako bi se
pokazalo da Hrvati ne žive u paralelnom društvu.
HSK u Njemačkoj će pripremiti dovoljnu količinu letaka i crvenih kartona koji će ispuniti sve pravne
norme SR Njemačke. Materijal će biti pravovremeno podjeljen te nema potrebe da se kreiraju bilo
kakvi letci koji bi mogli biti osporavani od njemačkih vlasti.
Koncept prosvjeda u Frankfurtu sadrži pozdravne govore, pjevanje hrvatskih pjesama i pokazivanje
posebno izrađenih crvenih kartona Haaškom sudu. Naša poruka mora biti da se ne slažemo s
haaškom odlukom. U prvom redu će biti važno zainteresirati njemačku javnost i objasniti
njemačkim sugrađanima da nam je u Haagu učinjena nepravda i da hrvatski narod nije
zločinački narod, kazao je i Petar Ćosić.
Okupljeni predstavnici udruga složili su se u potrebi organiziranja prosvjeda, te je dogovoreno
promoviranje demonstracija u Frankfurtu tijekom mnogobrojnih priredbi povodom Majčina dana,
nadolazećeg vikenda. Promotivni materijali tako će se dijeliti u Frankfurt, Kelkheimu, Darmstadtu,
Mainzu, Wiesbadenu, Rüsselsheimu, Rodgau, Kasselu, Offenbachu, Hanau, Giessenu, Koblenzu,
Aschaffenburgu, Bad Homburgu, Limburgu, Mannheimu i Ludwigshafenu.
Svi oni koji žele iskazati svoje neslaganje s presudom Haaškog suda i skandaloznom ocjenom Oluje
kao udruženog zločinačkog pothvata protiv tzv. Republike Srpske Krajine, pozivaju se da dođu u
subotu, 14. svibnja u 15 sati na frankfurtski Römer. Vrijeme je da mi Hrvati u dijaspori pokažemo
jedno srce i onu složnost koju smo pokazivali početkom devedesetih godina, zaključio je
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Danijel Lučić više puta naglašavajući da ne smije doći do politiziranja prosvjeda, te da nisu poželjna
obilježja koja bi dostojanstveni prosvjed mogla dovesti u kontekst fašizma ili ustaštva.
Dodatne informacije o organizaciji prosvjeda i dodatne kontingente promotivnih letaka kojima se
poziva na prosvjed pod motom Pravda izgubila ravnotežu mogu se dobiti na brojeve telefona
0178/2001559 ili 0172/6854925, odnosno putem e-maila danijel.lucic@cwc-hsk.de ili
petar.cosic@cwc-hsk.de.
Nakon prosvjeda u Frankfurtu (Römer 14.5., 15 sati) i Stuttgartu (Schlossplatz 21.5., 15 sati),
planiraju se mirne demonstracije i u Münchenu (najvjerojatnije 11. lipnja) te Den Haagu
(najvjerojatnije 13. lipnja).

Pokažimo zajedništvo i s Hrvatima diljem svijeta recimo NE haaškim ocjenama Oluje kao
udruženog zločinačkog pothvata! Hrvatska NIJE utemeljena na zločinima ni etničkom
čišćenju. Hrvatska vojska je branila suverenitet i integritet svoje zemlje. Oluja je bila
legitimna akcija kojom je zaustavljen rat i otvoren put prema trajnom miru u Hrvatskoj i
Bosni i Hercegovini.
Dostojanstveni i mirni prosvjedi koji dolikuju pobjedničkom narodu održat će se:
14. 5. 2011. FRANKFURT (Römer, 15 sati)
21. 5. 2011. STUTTGART (Schlossplatz, 15 sati)
München i Den Haag u pripremi
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