Predsjedništvo Hrvatskoga sabora protiv Ustava RH

Odlukom većine članova Predsjedništva Hrvatskoga sabora ponovo se pokušava vratiti
pokroviteljstvo Hrvatskoga sabora nad skupom ustaša i proustaških sljedbenika na Bleiburškom
polju. Opravdavajući tu apsurdnu odluku predsjedništva dr.sc. Reiner tvrdi da se na
Bleiburškom polju odaje počast nevinim žrtvama.

No, jesu li to zaista sve bile nevine žrtve? Doista valja imati veliku dozu cinizma i nazivati
nevinim žrtvama sve one, koji su nakon 9. svibnja 1945., nakon kapitulacije, i dalje nastavili rat.
Tom odlukom se aboliraju, uz nevine žrtve, i svi oni koji su tijekom četverogodišnje ustaške
vladavine pobili nekoliko stotina tisuća ljudi. I ti zločinci odjednom dobivaju status nevinih žrtava.

Zar je tijekom ustaške vladavine od travnja 1941. do svibnja 1945. samo nekoliko ljudi moglo,
primjerice u logoru smrti u Jasenovcu, ubiti više od 100.000 ljudi? Tko je ubijao na Velebitu i
bacao ljude u jame Jadovna, zatim u Slanom na Pagu, potom u Veljunu, Banskom Grabovcu,
logoru Danica kod Koprivnice, Gornjem Jesenju itd. itd. Zar to nije učinio organizirani ustaški
aparat počev od samog vrha na čelu sa Antom Pavelićem, pa sve do onih ustaša u
Francetićevoj i ostalim legijama? Zar ti zločinci nisu imali izdašnu pomoć organa ustaške vlasti i
brojnih katoličkih svećenika i laika? Zbog čega su svi oni svibnja 1945. bježali ako su bili, kako
kaže dr.Reiner, nevine žrtve?
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Dok se u HDZ-u naveliko bave oplakivanjem nad propalom NDH, koja je na Bleiburškom polju
definitivno kapitulirala, u isto se vrijeme zaboravlja da se Hrvatska ipak temelji na odlukama
ZAVNOH-a. Isto to Predsjedništvo Hrvatskoga sabora, a posebno dr. Reiner ne spominje
obilježavanje utemeljenja ZAVNOH-a, niti sadržaj njegovih odluka, koje jesu temelj suvremene
Hrvatske. Nije niti spomenuto da bi Hrvatski sabor trebao biti pokroviteljem nad obilježavanjem
stradanja Srba, Jevreja, Roma i Hrvata antifašista u logoru Jasenovac, u Jadovnom, u Veljunu,
u Glini itd. Također se ne spominje da bi se državni vrh trebao barem simbolično uključiti u
organiziranje Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe te Dana antifašističke borbe, odnosno
75. obljetnice formiranja 1. Partizanskog odreda.

Umjesto obilježavanja mjesta kapitualacije vojske i režima NDH kod Bleiburga, konačno bi
trebalo odavati počast stvarnim nevinim žrtvama gdje su doista i stradale.
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