
Колинда Грабар Китаровић: Осуђујем великосрпски тоталитаризам и агресију на Хрватску
петак, 23 август 2019 16:56

 Председница Хрватске Колинда Грабар-Китаровић поручила је у Грачанима да осуђује
ненародне тоталитарне режиме, комунистички и усташки, једнопартијску страховладу, и
великосрпски тоталитаризам и његову агресију на Хрватску.

  Поводом  Европског дана сећања на жртве свих тоталитарних и ауторитарних режима,
у цркви Светог Михаела у Грачанима одржана је миса, последњи испраћај и сахрана
посмртних остатака 294 особе ексхумиране на подручју Грачана, које су убијене на
самом крају Другог светског рата или у послератном раздобљу.

  

Грабар Китаровић је истакла да 23. август није нимало случајно одабран као Европски
дан сећања на жртве свих тоталитарних и ауторитарних режима.

  

"Дан је то када је пре тачно 80 година уговорен злогласни пакт Рибентроп-Молотов, који
је након свега неколико дана заживео на најкрвавији могући начин, а потписницима
зајамчио остваривање империјалних циљева", нагласила је Грабар Китаровић, истичући
да се рат у Хрватској завршио, али је једну неслободу заменила је друга.
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"Док су у демократском свету фашизам, нацизам и њима сродни режими морално и
политички осуђени, стратишта и гробишта њихових жртава обележена, а многи кривци
осуђени, комунизам се у Хрватској без праве и потпуне осуде прокријумчарио у
демократију скривајући се под кринком антифашизма, погешно схваћеног помирења или
чак оправдања освете (...) Зато на овом месту јасно осуђујем ненародне тоталитарне
режиме, комунистички и усташки, њихове злочине над цивилима, логоре, затворе,
пљачку имовине, репресију над мишљу и риечју, те једнопартијску страховладу. Зато на
овом месту јасно осуђујем великосрпски тоталитаризам и његову агресију на Хрватску,
тоталитарни чин који је оставио најсвежије ране на хрватском ткиву. Зато ми моја
дужност према хрватској држави и хрватском друштву налаже данас рећи 'Никад више'",
рекла је Грабар Китаровић.

  

Изјава хрватске председнице уследила је само неколико дана пошто је недељни
Национал објавио наводни садржај неколико мејлова за које тврди да их је Грабар
Китаровић послала тадашњем саветнику Мати Радељићу, а међу њима је и онај у коме
пише да је молба председника Србије Александра Вучића да више не користи израз
"великосрпска агресија".

  

Вучић је потом потврдио да је од хрватске председнике тражио да хрватски званичници
не говоре о великосрпској агресији "пошто то нема смисла".

  

Хрватски премијер Андреј Пленковић те наводе је, међутим, оценио као преткампању за
председничке изборе, и покушај политичких противника да "подметну" председници
Грабар Китаровић.
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