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Јеврејски медиј из САД ”Таблет” објавио је текст под насловом "Хрватска безочно
покушава да из историје избаци своје злочине у Холокаусту".

  

  

На почетку текста Менахема Розенсафта подсећа се да су лидери јеврејске заједнице и
српске мањине у Хрватској бојкотовали протекле две године државне комеморације у
Јасеновцу, показујући импресивну моралну храброст и интегритет својим одбијањем да
одобре историјски ревизионизам с одјеком порицања Холокауста, чији је циљ
рехабилитовати усташе.

  

Амерички онлине часопис Таблет , покренут 2009. године, један је од најутицајнијих
јеврејских медија на свету који цитирају сви, од Њујорк тајмса до Асошијетед Преса.
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http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/246116/croatia-rewrite-holocaust-crimes-out-of-history
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"Таблет" подсећа да су усташе убиле стотине хиљада Срба и десетине хиљада Јевреја
током Другог светског рата.

  

  

Та уздржаност у односима јеврејске заједнице и хрватских власти избила је у први план
после фудбалске утакмица између репрезентација Хрватске и Израела 2016. године.

  

"Хрватски навијачи су скандирали злогласни усташки поздрав 'за дом спремни', а
хрватски премијер седео је на трибинама и није реаговао", наводи се на сајту "Таблета" и
додаје да је тадашњи премијер Хрватске Тихомир Орешковић ипак издао саопштење у
коме тврди да он и хрватска влада осуђују усташе.

  

Извињење је упутила и садашња председница Хрватске Колинда Грабар Китаровић
приликом посете Израелу 2015. године, међутим, она се касније у Канади
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фотографисала са емигрантима који су држали "заставу са усташким симболима".

  

"Таблет" наводи и да се Грабар Китаровићева похвалила да воли да слуша Марка
Перковића, познатијег као Томпсон - хрватског певача који велича усташе, преноси
хрватски "Индекс".

  

Екстремни националист Златко Хасанбеговић

  

Поменут је и бивши министар културе Хрватске, Златко Хасанбеговић, кога "Таблет"
описује као "екстремног националисту", и његов долазак на премијеру филма Јакова
Седлара под именом "Јасеновац - истина" у коме се Јасеновац не описује као логор
смрти у којем су усташе починиле тешке злочине, већ као доброћудни радни логор.

  

Хасанбеговић је том приликом похвалио филм, док је другачије виђење имала
амбасадорка Израела у Загребу, која је након приказивања филма путем отвореног
писма поручила да Седларов филм "селективно приказује историју" и да "покушава да
умањи размере страшних злочина који су почињени".

  

"Таблет" критикује и садашњег премијера Хрватске Андреја Пленковића зато што му је
требало десет месеци да уклони спомен-плочу погинулим хосовцима на којој се налазио
и усташки поздрав.

  

Наводи се да геноцид над Јеврејима, Србима и другима у НДХ нису починили Немци, већ
домаће снаге "без учешћа Ш-а (Шуцштафел) и немачких снага".

  

Таблет подсећа да су усташе основале неколико логора, од којих је најстрашнији био
Јасеновац - у тексту описан као Аушвиц Балкана.
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  Критикује се и садашњи став музеја у Јасеновцу, који је "више представљен као сабирнии радни логор", него као логор смрти.  Туђман је започео процес претварања усташа у хрватске патриоте  Велики део текста "Таблет" је посветио антисемитским испадима Фрање Туђмана, па сеспомиње и његова позната изјава да је срећан што му супруга није ни Српкиња ниЈеврејка, као и да је намерно умањивао број убијених Јевреја у НДХ - због чега се двапута извињавао Светском јеврејском конгресу.  "Туђман је ефективно започео процес претварања усташа у хрватске патриоте, тврдећида Хрвати фашисти и Хрвати антифашисти заслужују једнако признање за своју службудомовини", пише "Таблет", цитирајући "Њујорк тајмс" из 1997. године где се наводи да јејасно да "Хрватска није успела да се суочи са својим фашистичким наслеђем", па су"Хрвати рехабилитовали хрватске колаборационисте усташе". Додаје се да је усташкувалуту куну Туђман прогласио важећом валутом савремене Хрватске.  Послератна одмазда Титових партизана не може се упоредити и изједначити саусташким злочинима, наводи "Таблет".  Таблет такође пише да се послератна одмазда Титових партизана не можеуспоређивати и изједначавати с усташким злочинима, те да се и у Србији рехабилитуујунацистички колаборационисти.  "Прерушавање усташа у националне хероје и узоре има забрињавајуће конотације уземљи и региону, где су етничка мржња и сукоби имали катастрофалне последице, несамо током Другог светског рата, него током балканских ратова деведесетих година",пише сајт.  Иначе, аутор текста за „Таблет“, Менахем Розенсафт, правни је саветник Светскогјеврејског конгреса, као и предавач права на познатим америчким УниверзитетимаКорнел и Колумбија.  (Танјуг, Индекс.хр)    
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