
Зоран Милановић одбио да оде на гроб Фрање Туђмана поводом Дана државности Хрватске
субота, 30 мај 2020 21:57

 Председник Хрватске Зоран Милановић положио је венце на гробљу Мирогој у Загребу,
али је одбио да оде на гроб првог председника те земље Фрање Туђмана. Милановић је
тиме прекршио протокол на Дан државности који се обележава 30 маја. Прослава Дана
државности ове године пада на прославу 30. годишњице конституисања првог
демократског и вишестраначког Сабора, а сам државни празник се након 2001. по први
пута, уместо 25. јуна, када је Хрватска прогласила независност слави на данашњи дан.
Промена датума изазвала је нови сукоб у хрватској јавности.

  

  „Нека ми нико не замери, али 30. мај не могу звати Даном државности јер он то и није.
Дан 25. јун 1991. је датум одласка из Југославије. То је датум референдума о
независности Хрватске за који се каже да се с њим Хрвати нису никад сродили, па ће им
неко то утерати“, рекао је Милановић.   

Милановић је на полагању венаца на Мирогоју, једином делу обележавања Дана
државности на којем је присуствовао, коментарисао своју одлуку о бојкоту Дана
државности.
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 „Ово је предизборни скуп. Ја не бојкотујем. Ово је обећање једне политичке гарнитуре
коју она сад испуњава. По мени је таква законска одлука бојкот здравог разума. То не
може бити празник свих. Ту је било и других опција. То истицати као празник хрватске
државности је јако претенциозно. Требате наћи нешто за почетак што никоме не смета.
Кад кажем никоме, некаквој великој већини“, каже Милановић и додаје да је Дан победе
пуно важнији од 30. маја, али и да је на референдуму за независност гласао практично
свако у Хрватској.

  

Додао је да је на данашњи дан пре 30 година демократским начином конституисан
вишестраначки Сабор у којем је апсолутну већину имала политичка опција за коју је
гласала релативна мањина хрватских грађана.

  

Упитан зашто је ипак на Мирогоју обележио овај дан, одговорио је да га обележава због
мртвих.

  

Милановић је директно напао премијера Хрватске Андреја Пленковића.

  

„Не сећам се да су то у програму имали ни Карамарко ни Косор. Купио си гласове
жетонима и онда радиш то јер можеш. Доћи ће неко други и надам се да ће бити
разуман и да неће терати своју вољу и одабрати нешто што смета половини хрватског
народа. То се тако не ради. Људевит Гај који је био Швабо је то разумео“, рекао је
Милановић, преноси „Индекс“.

  

(Агенције)
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