PRIOPĆENJE

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA
I ANTIFAŠISTA GRADA PULE
Pula, Gabriele Emo 1
e-mail: suab.h.iz@pu.htnet.hr
Telefon: 052/223006

Na sjednici Predsjedništva Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule, održanoj 17.
11. 2017. godine, a povodom prijedloga Saborskog kluba IDS-PGS-LRI, po kojem bi se isticanje
ustaških simbola, uključujući i pozdrav „za dom spremni” kažnjavalo zatvorskim kaznama, a
kojeg je Vlada odbila, Udruga daje slijedeće priopćenje:

Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule ovim putem želi izraziti svoje zgražanje
Vladinom neizdrživom lakoćom šutnje i zatvaranja očiju po pitanju afirmacije ustaštva u
hrvatskom javnom prostoru.

Smatramo da je sramotno što se Vlada, na čelu s HDZ-om, ne želi obračunati s fašističkim
tendencijama u društvu. Poražavajuće je što je propagiranje ustaštva, u čijem su središtu
isključivo nasilje i mržnja, prihvaćen u javnom prostoru kao nešto normalno i uobičajeno, drugim
riječima kao legitiman politički i svjetonazorski stav.

Unatoč konstantnim pokušajima revizije prošlosti od strane ekstremne desnice koja nastoji
izbrisati antifašističko naslijeđe na razne načine - promjenama imena ulica i trgova, vrijeme je
da još jednom glasno kažemo da je Hrvatska u svoj Ustav upisala antifašizam kao temelj svoje
državnosti i da je antifašizam vrijednost koju treba živjeti, a što je utvrđeno donošenjem
Saborske deklaracije o antifašizmu iz 2005. godine.
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Sramotno je također da se Vlada predvođena premijerom Plenkovićem preko sedamdeset
godina nakon rata odbija jasno odrediti prema ustaštvu i da se skriva iza povjerenstva koje tek
trebaja raspravljati o zločinačkom karakteru ustaškog pokreta. Ovo je u svijetu nečuveno, a
Hrvatska je ostala jedina zemlja u Europi koja se nije jasno opredjelila prema fašizmu.

Ustaški incidenti kod nas su postali rutina i umjesto da napravi sve kako bi to zaustavila, Vlada
poručuje da to i nije neki problem, čak štoviše, daje dignitet toj lakrdiji. To je opasno, sramotno i
poražavajuće! Time Vlada pokazuje da nema snagu donošenja odluka i da ne zna ili se ne želi
oduprijeti radikalnim konzervativnim skupinama koje žele ograničiti temeljna građanska prava.

Podsjetimo kako je NDH nastala željom nacističke Njemačke i fašističke Italije, a svoju je
rasističku politiku provodila sustavno prema svojim državljanima drugačije vjere i nacije: Srbima,
Židovima i Romima, te prema Hrvatima i Bošnjacima koji su se aktivno borili protiv takve
države. Nadalje, NDH je kao i u slučaju ostalih fašističkih i nacističkih država, karakteriziralo
naglašeno korištenje državnih ornamenata, simbola i parola. Najpoznatiji pozdrav iz toga doba
je upravo pozdrav "Za dom spremni", za kojeg svi znaju kako je bio službeni pozdrav u tzv.
NDH-a. I kao takvog ga treba kazneno sankcionirati u hrvatskom zakonodavstvu.

Dok se suočavamo s gospodarskim kriminalom, poražavajućom nezaposlenošću, siromaštvom i
egzodusom mladih, moramo nametnuti bitne teme za ovo društvo, ali se i odlučno suprotstaviti
reviziji prošlosti i veličanju ustaštva - to je temelj svakog zdravog društva.

Kao Udrugu antifašističkih boraca i antifašista grada Pule, veseli nas činjenica što je jedna
istarska stranka sa svojim koalicijskim partnerima u cijeloj ovoj histeriji ostala svjetionik razuma
na političkoj sceni Hrvatske. Pohvalno je što je IDS bila jedina parlamentarna stranka koja je
nedvosmisleno poručila da treba strogo kazniti svaki oblik propagiranja ustaštva.

Vladin prijedlog da Sabor odbije prijedlog zakona nije nas iznenadio, no vjerujemo da će u
Saboru prevladati zdrav razum i da ćemo jednom za svagda zatvoriti ovo poglavlje te se
okrenuti budućnosti i svemu što ona nosi. Kao udruga, očekujemo da će svatko tko poštuje
vrijednosti slobodne, antifašističke i demokratske Europe podržati ovaj zakon.
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Apeliramo stoga na sve saborske zastupnike da glasaju za prijedlog zakona kako bismo
konačno riješili pitanje ustaštva. Po tom pitanju saborski se zastupnici ne smiju dijeliti jer jasna
osuda fašističkih poredaka i njihovih simbola nije političko, nego civilizacijsko pitanje.

Shodno naprijed navedenom, dajemo bezrezervnu podršku Klubu zastupnika IDS-PGS-LRI, da
se u saborskoj proceduri prihvati prijedlog o izmjeni Kaznenog zakona, kojim bi se isticanje
ustaških simbola kažnjavalo zatvorskom kaznom.

Dana, 17.11.2017.

PREDSJEDNIŠTVO
UABA GRADA PULE

3/3

