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Prosvjedi u Stuttgartu: 1000 crvenih kartona Den Haagu

Više od 1000 Hrvata okupilo se na glavnom gradskom trgu “Schlossplatz” u Stuttgartu, prosvjedujući
protiv presude ICTY-a u Den Haagu. Prosvjedni skup protekao je u mirnoj i dostojanstvenoj
atmosferi. Ženska klapa „Filiae Croatiae” iz Stuttgarta otpjevala je hrvatsku i njemačku himnu, nakon
čega je slijedila “MINUTA PONOSNE HRVATSKE TIŠINE” za sve žrtve Domovinskog rata.

Skupu se kratko obratio župnik hrvatske katoličke misije u Stuttgartu fra Nediljko Brečić koji je održao
kratku molitvu. Predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa u Njemačkoj Mijo Marić je u ime
organizatora pozdravio nazočne i naglasio, da protestne akcije zasigurno imaju svoj učinak i da je
potrebna ustrajnost. „Pozdravljamo sve Hrvate u domovini i cijelom svijetu, koji će se – gledajući slike
i čitajući izvještaje – obradovati da Hrvati i na drugoj strani zemaljske kugle pokazuju zajedništvo i
´planetarnu Hrvatsku´. Sa dosadašnjim prosvjedima u Melbourneu, Berlinu, Sydneyu, New Yorku,
Los Angelesu, Ottawi, Frankfurtu i Beču dižemo naš glas po cijelome svijetu i poručujemo da
odbijamo ovu sramotnu presudu”, rekao je Marić.
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Petar Hinić, predsjednik Hrvatske kulturne zajednice u Stuttgartu je u svom govoru na njemačkom
jeziku obrazložio nepravilnosti odluke ICTY-a, političku pozadinu, te kritizirao da određene zemlje EUa djeluju protiv Hrvatske.Naglasio je da je oslobodilačka „Oluja” spriječila genocid u bihaćkoj regiji.
Dr. Zvonimir Šeparović, pravnik i bivši ministar vanjskih poslova i ministar pravosuđa RH je izrazio
zadovoljstvo sa okupljenima kako prosvjeduju, te se zahvalio iseljenim Hrvatima na njihovom
zauzimanju za domovinu, koji može biti uzor domovini. Rekao je, da nakon ove presude Srbija
trijumfira, te je osudio razmišljanja predsjednika Ive Josipovića o povlačenju tužbe za genocid protiv
Srbije. Zatim je govorio general bojnik HV-a u mirovini, Željko Glasnović.
Odlučeno je odbacio konstatacije presude ICTY tribunala glede `udruženog zločinačkog pothvata`,
naglasio pravednost borbe hrvatskog naroda i zahvalio iseljeništvu na njegovom doprinosu. Svoj
govor je završio uz povik „Uz Krista protiv komunista!”.
Vrhunac prosvjeda bilo je vrlo emotivno zajedničko podizanje tisuću “crvenih kartona” Haaškom
sudu.
Sljedeći prosvjed najavljen je 11. lipnja u Münchenu (Odeonplatz).
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Pogledajte fotografije
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