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Još jedan crveni karton Haaškom sudu

LUDWIGSHAFEN / DEN HAAG – Serija mirnih prosvjeda u organizaciji Hrvatskog svjetskog
kongresa protiv prvostupanjske presude Haaškog suda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu
Markaču te ocjene Oluje kao „zločinačkog pothvata“ doživjet će svoj vrhunac u Den Haagu. U
subotu, 24. rujna 2011. s početkom u 14 sati (Den Haag, Het Malieveld) najavljen je novi,
dostojanstveni skup kojim se želi ukazati na činjenicu da Hrvatska nije utemeljena na zločinima ni
etničkom čišćenju, da su Hrvatska vojska i Policija branili suverenitet i integritet svoje zemlje te da je
Oluja bila legitimna vojna operacija kojom je zaustavljen rat i otvoren put prema trajnom miru u
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Istodobno je ovaj prosvjed namjenjen kao skup potpore svim haškim
uznicima iz BiH i Hrvatske. I ovaj će se put prosvjednicima obratit niz kvalitetnih govornika popraćeni
bogatim kulturnim programom. Među ostalima, želimo posebno istaknuti mons. dr. Milu Bogovića,
biskupa gospićko-senjskog, te Marka Lukića, dopredsjednika braniteljske udruge Zavjet –
umirovljenog generala Specijalne policije i prvog zapovjednika ATJ Lučko.
Sukladno željama svih naših haških uznika ni u Den Haagu se neće dopustiti politiziranje prosvjeda
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niti profiliranje bilo koje političke stranke ili pokreta uoči predizborne kampanje u Hrvatskoj. Pozivamo
svakako sve političke stranke i pokrete da ovaj prosvjed obznane među svojim članovima te molimo
iste da ne ističu bilo kakvu stranačku simboliku. Očekujemo do sada najveći odaziv prosvjednika, a
naravno da su već pripremljeni upečatljvi crveni kartoni koji će biti pokazani haaškim sucima, i to ovaj
put na njihovom, domaćem terenu.
Dođite i Vi i pokažite Haagu crveni karton! Sve informacije glede prosvjeda i organiziranog dolaska
možete pogledati na našoj mrežnoj stranici www.icty-injustice.org Za sada imamo najavljene
organizirane dolaske iz Hrvatske, Švedske, Švicarske i Njemačke. Ljubazno Vas molimo da
proslijedite ovu informaciju u svom djelokrugu kako bi što više Hrvata dobilo ove informacije.
Danijel Lučić
Petar Ćosić
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