Sastanak antifašista s počasnim predsjednikom SABA RH Stjepanom Mesićem o aktualnim problemima
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Bivši Predsjednik RH i počasni predsjednik SABA g. Stjepan Mesić razgovarao je u svojem
Uredu u Zagrebu s dr.sc. Sašom Blagusom, g. Zoranom Pusićem, predsjednikom Građanskog
odbora za ljudska prava, g. Jovanom Vejnovićem, potpredsjednikom Saveza antifašističkih
boraca i antifašista Hrvatske i g. Duškom Zorićem iz udruge Pravda iz Bjelovara o odnosu
prema antifašizmu i antifašistima u današnjoj Hrvatskoj. Dr. Blagus iznio je pojedinosti o tome
kako je zbog odgovora u novinama na grubi napad na autora koji je branio antifašizam, završio
na sudu, gdje je u postupku koji se vuče još od godine 2007. morao doživjeti i to da Sud
zabranjuje pitanja koja tužitelju postavljaju on, odnosno njegov odvjetnik, kao i da Sud odbija
prihvatiti svjedoke-eksperte koje on predlaže.
Građanski odbor za ljudska prava, rekao je Zoran Pusić, pratit će nastavak suđenja dr. Blagusu.
G. Pusić je govorio i o širem kontekstu prisutnosti povijesnog revizionizma u Hrvatskoj,
naglašavajući kako njegovi najpoznatiji protagonisti i ne bi zasluživali da se itko njima bavi, kada
ne bi bili iznimno opasni. Dodao je da niz primjera pokazuje kako su počinitelji ratnih zločina u
vrijeme Domovinskog rata bili bliski idejama fašizma, ili pod njihovim utjecajem, upozoravajući
kako ne smijemo dozvoliti da se tako nešto ponovi. Osobito je naglasio kako se pravo na
drugačije mišljenje ne bi smjelo koristiti kao alibi ili legitimaciju za najgrublji povijesni
revizionizam.
Istoga je mišljenja bio i g. Duško Zorić koji iznimno zabrinjavajućim ocjenjuje sve prisutniju i
očitiju ravnodušnost društva u odnosu na pojave povijesnog revizionizma, kao i izjednačavanje
u medijskom tretmanu onih koji revidiraju povijest s onima koji brane istinu o prošlosti.
G: Jovan Vejnović opširnije se pozabavio društvenom klimom u kojoj su ispadi povijesnih
revizionista postali svakodnevna stvar, s time da su im otvoreni praktično svi mediji, a da su u
protekla dva desetljeća imali poguban utjecaj na proces obrazovanja. Naglasio je kako nam nije
potreban ni prigodničarski antifašizam, niti onaj koji je „usmjeren prema Bruxellesu“.
Bivši predsjednik Republike Hrvatske ocijenio je kako je bilo krajnje vrijeme za ovakav razgovor,
a činjenicu da mediji nisu pokazali nikakav interes za njega ocijenio je opasnim pokazateljem
nedostatka interesa i senzibiliteta društva prema pojavi koja može imati kobne posljedice. G.
Mesić je informirao o inicijativi za stvaranje Zaklade ZAVNOH koja bi se na trajnoj osnovi bavila
čuvanjem i promicanjem antifašističke baštine, navedene i u Ustavu RH, te koja bi afirmirala
antifašizam kao civilizacijsko i ljudsko opredjeljenje što nema nikakve veze sa strankama, ili
ideologijama. Bilo bi idealno, rekao je bivši hrvatski Predsjednik, kada bi takvu zakladu osnovao
Hrvatski Sabor. Predsjednik Mesić je i Evropskoj uniji zamjerio nedostatak osjetljivosti za
opasnost što prijeti od povijesnog revizionizma, dodajući u isto vrijeme da je u nizu
zemalja-članica Unije – za razliku od Hrvatske – poricanje zločina nacizma i fašizma
kvalificirano kao kazneno djelo.
Sudionici razgovora složili su se da je potrebna stalna akcija usmjerena na upoznavanje mladih
s time što je antifašizam, ali i s time što je bio fašizam, odnosno što je danas neofašizam – ne
samo u drugim zemljama, nego i u Hrvatskoj.
U Zagrebu, 19. siječnja 2012.
Tomislav Jakić

1/1

