
Стјепан Месић: Срба се данас боје само се*оње и кукавице - па, не може пет посто њих бити опасност
четвртак, 16 јул 2020 08:34

Бивши председник Хрватске Стјепан Месић објаснио је у Прессингу загребачког Н1
зашто сматра да је победа ХДЗ-а Андреја Пленковића на изборима добра. О мањинском
заступнику у Влади рекао је: "Неки су научили да на Србе у Хрватској гледају као на
опасност. Па, не може пет посто Срба бити опасност", а био је и пуно оштрији.

  

  

"Данас се само се*оње и кукавице боје Срба. То је као да се данас неко боји
Венецијанаца", сликовито је рекао Месић.

  

За убедљиву изборну победу ХДЗ-а с Андрејем Пленковићем на челу, навео је неколико
ствари које сматра позитивним.

  

"Нови-стари премијер не мора превише калкулисати, сад може у владу бирати особе које
су компетентне и које одговарају тренутку, економском и политичком. Добро је да се
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овако завршило, да премијер може преузети одоговорност, да не мора више водити
рачуна о томе што ће мислити његов коалициони парртнер", казао је и истакао тај потез
као одличну поруку Европи.

  

Новинар Н1 питао је и није ли таква победа ХДЗ-а порука да већина грађана очито нема
ништа против заступника мањина.

  

"Он је проценио да ће на тај начин задовољити одређене стандарде, показаће да је
борба против Срба, као против опасности, једна измишљена ствар", рекао је Месић.

  

Додао је да је странкама деснице питање заступника српске мањине у Влади било
нешто друго: "То је била борба за што већи колач од буџета."

  

За усташки поздрав "За дом спремни" и данашња тумачења да је реч о поздраву једног
мањег дела бранитеља, точније ХОС-а, Месић је и то објаснио као мит.

  

" Не, они нису под тим ознакама погинули. Нема нити једне битке коју је водио ХОС. Они
су добили задатак да пређу у Хрватску војску (ХВ) или да оду кући. Један део је отишао
кући, други је отишао у ХВ, а они су гинули као хрватски војници", рекао је Месић.

  

Додао је и то да је решење једноставно. Рекао је да су се одређена удружења
својевремено регистрировала уз поздрав на крају формулара, те да је данас довољно да
Министарство управе спроведе контролу, утврди да је реч о усташком поздраву и
затражи другачију регистрацију. Последица би било то да сва даља расправа пада у
воду.

  

(Н1)
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