STATUS SABA RH UNUTAR MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Donosimo dopis koji je Savez antifašističkih boraca i antifašista RH uputio Povjerenstvu za
istraživanje i uređenje vojnih groblja, groblja žrtava 2.SR Ministarstva hrvatskih branitelja o
statusu Saveza unutar Ministarstva hrvatskih branitelja i Planu rada Povjerenstva za
istraživanje i održavanje vojnih groblja u 2019.godini.

Poštovani gospodine ministre,

Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske izražava nezadovoljstvo
neriješenim statusom unutar Ministarstva hrvatskih branitelja, koji nije sukladan Deklaraciji
Hrvatskog sabora o antifašizmu iz travnja 2005. godine, posebno u odnosu na neprovođenje
odredbe iz točke 9. Deklaracije, koja se odnosi na nadležnost Vlade RH, odnosno Ministarstva
hrvatskih branitelja.

Dapače, što vrijeme dalje odmiče, SABA RH osjeća sve veću diskriminaciju i neravnopravnost
unutar hrvatskog društva, a posebno u odnosu na planove i rad Ministarstva hrvatskih
branitelja u čiji resor pripada Savez.

SABA RH ističe da su članovi Saveza bitno pridonijeli stvaranju slobodne, neovisne i
demokratske Republike Hrvatske tijekom antifašističke Narodno oslobodilačke borbe, u kojoj je
sudjelovala većina hrvatskog naroda, kao i u ukupnom razvoju i napretku zemlje do 1991.
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godine, a u Domovinskom ratu sudjelovali su u oslobađanju Domovine. Ustavom RH je to
nedvosmisleno i potvrđeno.

Stoga nas čudi i zabrinjava što se danas daleko više poštuju pripadnici suradnika
nacifašističkog okupatora, u čemu sudjeluje i samo Ministarstvo hrvatskih branitelja i ovo
Povjerenstvo, financiranjem grandioznih pokopa posmrtnih ostataka ustaške vojnice, uz najviše
državne i vojne počasti ( Višnjica, Vaganac i druge ).

SABA RH stoji na stajalištu da svi ljudi zaslužuju pristojnu sahranu, pa i ustaše, domobrani,
oružnici, ali ne i s državnim počastima RH, koja je međunarodna sljednica antifašističke
koalicije, čime se državni dužnosnici deklarativno ponose u određenim prilikama.

Tražimo da u planovima Ministarstva hrvatskih branitelja za 2019. godinu budu osigurana
dostatna sredstva za nesmetani rad Saveza, a u proračunu ovog Povjerenstva da se osiguraju
sredstva za održavanje i uređenje svih vojnih groblja, uključujući i partizanska, te svih žrtava
Domovinskog rata, neovisno o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti.Taj standard imaju sve
demokratske države Europske unije.

Molimo da se u plan za 2019. godinu uvrste i istraživanja masovnih grobnica civila srpske i
ostalih nacionalnosti na području SMŽ ( Sisak i ostala mjesta, bunar u Donjoj Bačugi ), Pakrac i
Slavonija u cjelini. Civilne žrtve zaslužuju jednak tretman ovog Povjerenstva.

Nadamo se razumijevanju i konkretnim pozitivnim pomacima u 2019.godini.
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