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Na komemoraciji u znak sjećanja na žrtve ustaškog logora, FRANJO HABULIN, predsjednik
SABA RH, istaknuo je da su činjenice o zločinu u Jasenovcu dobro poznate, jasna su i sjećanja
preživjelih. Zločine nisu činili Hrvati, nego su ih činili hrvatski izrodi - ustaše. Naša je dužnost
ponavljati da je fašizam bio najveće zlo u ljudskoj povijesti. Borba se nastavlja…

Treću godinu zaredom održane su odvojene komemoracije žrtvama jasenovačkog logora.
Koordinacija židovskih općina je 15. travnja održala svoju komemoraciju. Predsjednica
Republike Kolinda Grabar Kitarović, počast žrtvama odala je dva dana prije komemoracije
državnog vrha. U subotu 21. travnja u povodu 73. obljetnice proboja logoraša iz logora smrti u
Jasenovcu u organizaciji Saveza antifašitičkih boraca i antifašita Republike Hrvatske i Srpskog
narodnog vijeća u koloni sjećanja bili su poklonici antifašizma, nekoliko saborskih zastupnika
SDP-a na čelu s predsjednikom Davorom Bernardićem, nekoliko preživjelih logoraša, brojni
članovi diplomatskog zbora, predstavnici zagrebačke Židovske općine, Roma, Aleksndar
Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine, partizanski veterani ali i poveća skupina
mladih – članova antifašističkih udruga.

Ispred skulpture Kameni cvijet (autor Bogdan Bogdanović, arhitekt, nekadašnji gradonačelnik
Beograda i disidednt Miloševićeva režima) položeni su vijenci brojnih izaslanstava. Odana je
počast svima koji su se borili protiv fašizma i onima koji su pali kao žrtve fašizma. Mjesto
komemoriranja bilo je jedno od najvećih stratišta u vrijeme države koja je možda bila zamišljena
kao hrvatska, ali koja - takva kakva je bila - doista nije bila hrvatska. Okupljanje je posvećeno
žrtvama od prije više od 70 godina, ali i želji da se podsjećanjem na istinu o onome što se tada
događalo osujeti mogućnost da se nešto slično ikada ponovo dogodi.

„Činjenice o zločinu u Jasenovcu dobro su poznate, jasna su i sjećanja preživjelih. Zločine nisu
činili Hrvati, nego su ih činili hrvatski izrodi - ustaše. Naša je dužnost ponavljati da je fašizam
bio najveće zlo u ljudskoj povijesti. Borba se nastavlja“, istaknuo je FRANJO HABULIN,
predsjednik SABA RH. Upozorio je da sustav mladima u najboljem slučaju nudi nepotpunu, a u
najgorem potpuno iskrivljenu i falcificiranu sliku povijesti Drugog svjetskog rata na ovim
prostorima. Dodao je kako je Hrvatska opet „tragično podijeljena zato što kroz zadnja gotovo tri
desetljeća radikalna, otvoreno proustaška desnica nameće pogled na prošlost koji ne odgovara
onome što se dogodilo, želi nas prisiliti da prihvatimo laž umjesto istine“. Habulin je sa žaljenjem
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ustvrdio da se aktualna vlast tom prividu povijesnog revizionizma ne odupire.

Govoreći na skupu, MILORAD PUPOVAC, predsjednik SNV-a, među inim, je rekao: „Žao mi je
što nismo ovdje s predstavnicima državog vrha, ali nismo uspjeli naći načina da maknemo
ploču s natpisom ,Za dom spremni, koja je samo 15 kolometara od Jasenovca. Nikakvo
opravdanje i iznimka za taj pozdrav ne bi trebalo važiti, ni za one koji ga možda iz neznanja
uzvikuju na stadionima ni za one koji to rade namjerno želeći ga obnoviti. Nigdje ga ne bi
trebalo bit, a još manje porušenih spomenika oslobodilačkim borcima koji su se borili protiv
ustaškog režima. Za njih mjesta nema i njih se ne spominje. U takvom vremenu slobode živimo,
ali proći će svako vrijeme neslobode i doći će vrijeme slobode“. Naglasio je da „oni koji bi trebali
šutjeti ne samo da ne šute nego govore jezikom prijetnje za one koji drugačije misle“.

Pročitana je i poruka FURIJA RADINA, potpredsjednika Sabora koji iz zdravstvenih razloga nije
nazočio komemoraciji, ali – kako je poručio želi vjerovati da će svaki simbol zločinačkog
ustaškog režima zauvijek nestati iz Hrvatske. Po završetku komemorativnog skupa, u
razgovoru s novinarima Davor Bernardić, predsjednik SDP-a poručio je nazadnjačkim i
destruktivnim snagama koje pokušavaju podijeliti društvo i koje govore kako je ustaški pozdrav
„Za dom spremni“ u redu koristiti u pojedinim prilikama i koje veličaju poražene ideologije jest da
im to neće proći „jer je Hrvatska, kao i moderna Europa, izgrađenja na temeljima antifašizma“.

A ta borba protiv zaborava itekako je potrebna. Bilo je to jasno već i onima koji su proljeće
1945. oslobađali koncentracijske logore širom okupirane Europe. Poznato je kako je vrhovni
saveznički zapovjednik, general Dwight Eisenhower, kada je obišao jedan od oslobođenih
nacistikih logora naredio da se kroz njega provede što više ljudi iz okolnih naselja, pa čak i da
sudjeluju u pokapanju ubijenih. Obrazložio je to ovim riječima: „Sve ovo treba snimiti, zabilježiti i
posvjedočiti, jer jednom u budućnosti naći će se neki gad koji će ustvrditi kako se ovo nikada
nije dogodilo“.

Veliki američki general, kasnije i predsjednik SAD, imao je potpuno pravo. Našlo se, a nađe se i
danas, i u Hrvatskoj dosta „gadova“ koji bi nas htjeli uvjeriti kako zločin u jasenovačkom logoru
nije bio tako strašan - ako je uopće i počinjen, kako se u logoru sasvim dobro živjelo i
preživljavalo, kako je ubojica bilo na drugoj strani, pa to valjda poništava masovna ubijanja
počinjena ovdje, u Jasenovcu, te kako se strahote koncentracijskog logora zapravo izmišljaju da
bi se cijeli hrvatski narod mogao optužiti za genocid.

U međuvremenu, „narodna vlast“ za javnost „recitira“ nekoliko izjava da je Hrvatska utemeljena
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na antifašizmu, a ne na zločinačkom ustaškom fašizmu, što je dobro, ali daleko od dovoljnog.
To smo i bez njih znali, uostalom stoji to zapisano u Ustavu, a od predstavnika vlsti traži se više.
Da kažu zašto tako nije u političkoj praksi i da osude one koji ne daju da bude tako. Dakle, da
osude sami sebe. Jasno, to ne treba očekivati.

Bojan Mirosavljev
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