Delegacija SABA RH kod predsjednika Vlade RH

Na traženje SABA RH, Predsjednik vlade RH g. Zoran Milanović je 16. rujna o. g. primio
predsjednika SABA RH druga Franju Habulina i člana predsjedništva Ivana Fumića. Sastanak je
upriličen s ciljem da se predsjednik Vlade upozna sa stanjem i problemima u kojima se SABA
RH već godinama nalazi. Tokom razgovora, koji je trajao preko sat vremena. Predsjedniku je
rečeno da se Deklaracija Sabora o antifašizmu gotovo uopće ne provodi.

Zatraženo je od predsjednika Vlade da kod nadležnih ministara inzistira da svaki od njih, u
okviru svoje nadležnosti, konačno počne provoditi ovu Deklaraciju. To se posebno odnosi na
Ministarstvo kulture, s kojim veoma teško uspostavljamo bilo kakvu vezu.

Predsjednik Vlade upoznat je i sa problemima financiranja SABA RH, kao i sa financiranjem
udruga i zajednica udruga.

Posebno je Predsjedniku skrenuta pažnja na propuste u Zakonu o udruga. U tom Zakonu u
članku 32. stavku 4. gdje se nabrajaju ciljevi za koje se zalažu udruge, nisu navedene
vrijednosti antifašističke borbe.

Osim ovih, predsjedniku Vlade predana je promemorija u kojoj su navedeni i drugi problemi
kojima se SABA RH nosi niz godina.

Zahtjevi SABA RH kod predsjednika Vlade g. Milanovića naišli su na puno razumijevanje i
potporu, kako u pogledu provođenja Deklaracije, tako i u pogledu ostalih zahtjeva. Odmah je
urgirao kod ministra Bauka, radi ispravka, ili bolje reći unošenja u Zakon o udrugama, među
navedene ciljeve i „Vrijednosti antifašističke borbe“. Vjerujemo da će naša intervencija uroditi
plodom i uočeni propust promptno biti ispravljen.

Predsjednik Vlade naglasio je da ova Vlada sustavno podržava antifašističke vrijednosti i to
kako riječima, tako i djelom. Ocijenio je vrlo pozitivnim zalaganje SABA RH na planu širenja
antifašističkih vrijednosti, kao i na planu širenja tolerancije među ljudima i borbi protiv svake
isključivosti. U cijelosti je podržao i širenje istine o antifašizmu putem „Škole mira“.
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Zagreb, 16. IX. 2014.

Ivan Fumić
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