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Милорад Пуповац из СДСС најавио је да ће нека од институција српске заједнице у
Хрватској поднети кривичну пријаву због објаве на Фејсбуку сина једног посланика
ХДЗ-а. Наиме, он је ставио фотографију усташе који у руци држи одрубљену главу
српског војника, а у статусу написао: "Свим "пријатељима" србићима сретан Божић".
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  Клуб посланика СДСС-а сазвао је конференцију за медије због говора мржње синапосланика ХДЗ Јосипа Ђакића, Ивана.    Ђакић је приведен на информативни разговор у зграду Полицијске управеВировитичко-подравске.   "Овим бисмо подсетили на одредбе нашег кривичног закона који има одредбу којарегулише овакву врсту понашања, а то је јавно подстицање насиља и мржње", рекао јепосланик СДСС Борис Милошевић и додао: "Он је директно позивао и подстицао намржњу и насиље према Србима у Хрватској".  Пуповац је оценио да је то вређање жртава геноцида.  ''Третирајући Ђакићеву објаву као говор мржње, рекао бих да је реч о величању једногзлочиначког режима, па бих рекао да је реч о вређању жртава геноцида. Та врстакривичног дела кажњива је казном до три године затвора. Морам ово јавно рећи - вишенемам поверења да ће судови урадити оно на шта их закон обавезује, а обавезује их даоваква кривична дела санкционишу по службеној дужности. Нисам охрабрен с обзиромна стање у правосуђу, ДОРХ-у... Превише је толеранције према оваквим стварима",рекао је Милорад Пуповац.  Рекао је да су "јуче на мети били православни верници, пре тога мета су били новинари,сутра ће то бити неко други".  "Овакве поруке су могуће, јер они који би требало да их осуде, не осуђују. Напротив, изстранака их има који овакве поруке охрабрују. Укључујући и странку с којом смо микоалициони партнери. Упркос порукама државног врха, упркос присутности премијера иминистара на божићном пријему и сусрета председнице с представницима православнецркве, могуће је да се шаље оваква порука. Али, није могуће да се ти исти огласе,коментаришу, осуде овакве поруке. Јер, овакве поруке изазивају зебњу, стрепњу, страхи дубоку увреду", рекао је Пуповац.  Видели смо поруку ХДЗ-а и ми је поздрављамо. Очекујемо да надлежне институцијесудске власти у овом и сваком другом случају делују у складу са законом, додао јеПуповац.  Пуповац је најавио и да ће нека од институција српске заједнице поднети кривичнупријаву због Ђакићеве објаве.  На питање новинара остаје ли његова подршка Влади Андреја Пленковића одговорио једа има подршку, али да је не може имати под било којим условима.  ''Ја нисам тај'', рекао је Пуповац.  "Поводом данашње објаве Ивана Ђакића на његовом приватном Фејсбук профилу,Хрватска демократска заједница најоштрије осуђује такав говор мржње, као и позивањена друштвену нетрпељивост. Надлежна страначка тела покренуће одговарајућипоступак због оваквог понашања које је у супротности с темељним вредностима,начелима и одредбама Статута ХДЗ-а", саопштили су из ХДЗ-а путем Фејсбука. ИванЂакић је своју објаву обрисао.    

  Ђакић осудио увредљиву објаву свог сина, који се јутрос ишчланио из ХДЗ-а  Посланик у Сабору Јосип Ђакић оштро је осудио и изразио жаљење због објаве свогсина Ивана Ђакића који се јутрос ишчланио из ХДЗ-а.  "Поводом срамотне и увредљиве објаве слике и текста на приватном Фејсбук профилучлана ХДЗ-а и мог сина Ивана Ђакића, изјављујем да најоштрије осуђујем свако такводеловање било ког члана ХДЗ-а, па и мог сина, те се извињавам и изражавам жаљењезбог немилог догађаја и непромишљеног поступка тог младог човека који није васпитанда мрзи или да шири говор мржње", навео је Ђакић у реакцији послатој Хини.  Иван Ђакић (22) је ту објаву брзо обрисао и извинио се "свима које је увредио".  "Поделио сам фотографију од колеге и избрисао је за минут. То није моје мишљење иовим путем се извињавам свима које сам увредио, те им честитам Божић", рекао је ИванЂакић за портал Индекс.  Ђакић се јутрос ишчланио из ХДЗ-а, а његов отац је навео да тај чин сматра признањемвелике грешке и "тежине немилог чина".  Јосип Ђакић је председник Хвидре, удружења војних инвалида Домовинског рата.  "Свим 'пријатељима' србићима сретан Божић"  Иван Ђакић, син посланика ХДЗ-а у Сабору Јосипа Ђакића, на Фејсбуку је Србимачеститао Божић сликом усташе који држи одрубљену главу Србина, пише хрватскипортал Индекс.  Син посланика ХДЗ-а објавио је слику усташе који држи одрубљену главу Србина инаписао: "Свим 'пријатељима' србићима сретан Божић".  Двадесетдвогодишњи Иван је слику објавио баш на сам празник.  Фотографија коју је млади Ђакић објавио, како наводи Индекс, приказује "једног одусташких кољача из Јасеновца".  (Танјуг, Бета, Хина, Н1)  
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