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Karamarko: Slijedi lustracija, a Tito odlazi s trgova! 
Dubrovnik.net 24.08.2014 

 
U povodu Europskog spomendana na žrtve totalitarnih režima održana je javna 
tribina na kojoj su čelnik HDZ-a Tomislav Karamarko, predsjednik Hrvatsk og 
helsinškog odbora (HHO) Ivan Zvonimir Čičak i povjesničar dr Ivo Banac 
aktualnoj hrvatskoj vlasti poru čili kako je tragi čno što pokušavaju zataškati 
zločine i posljedice totalitarnog komunističkog režima te zaštititi zločinca i 
diktatora Josipa Broza Tita.  
I nacizam i fašizam i komunizam ostavili su iza sebe stotine tisuća žrtava. Svaka 
ljudska žrtva zaslužuje pijetet, i to je europski standard koji smo dužni poštivati. No, 
te norme nisu zaživjele u Hrvatskoj, jer se o svemu otvoreno govori osim o 
komunističkim zločinima. Aktualna vlast pokušava zataškati zločine i posljedice 
komunističkog totalitarnog sustava te zaštititi zločinca i diktatora Josipa Broza Tita. 
Služe se povijesnim neistinama pa govore o antifašističkom pokretu kako bi se 
komunističkog zločinca Josipa Broza Tita, kao zapovjedno odgovornog, pretvorilo u 
europskog antifašista poput De Gaullea, a on je jedan od deset najvećih zločinaca u 
svijetu u 20. stoljeću. Pod njegovom zvijezdom rušeni su i razarani Vukovar, 
Škabrnja, Dubrovnik… Oni ga i dalje veličaju i tvrdo brane, a Titova komunistička 
Jugoslavija bila je diktatura. 
To je, meñu ostalim, kazao predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko na tribini 
prireñenoj u povodu Europskog spomendana na žrtve totalitarnih režima. Pritom je 
istaknuo kako će, kad HDZ pobijedi, u Hrvatskoj biti provedena lustracija. To će biti 
demokratski i pravno utemeljeni proces na način kako je lustracija provedena, 
primjerice, u pribaltičkim državama i Poljskoj, a Tito će otići s trgova i ulica, 
napomenuo je Karamarko. 
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Aktualnoj vlasti oštro je zamjerio što je obustavila djelovanje Ureda za istraživanje 
komunističkih zločina i dokinula pokroviteljstvo hrvatskog Sabora nad 

komemoriranjem žrtava na Bleiburgu. Ne ispunjavaju europske obveze i norme što se 
vidjelo prigodom njihova postupanja u „slučaju Perković“, ali hrvatski neokomunisti 

neće uspjeti prikriti pravu narav jugokomunizma, naglasio je predsjednik HDZ-a. 
Ustvrdio je kako uz Daksu. Bleiburg, 900 jama u Hrvatskoj… karakter tog režima 

jasno oslikava i podatak da je komunistička vlast ubila 515 katoličkih svećenika, što 
je neusporedivo više s brojem tih žrtava u Poljskoj (30), Mañarskoj (10) i drugim 

zemljama. 
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Ovom državom vlada postkomunistička mafija, drži predsjednik HHO-a Ivan 
Zvonimir Čičak, dodajući kako se svijest o karakteru komunističkog sustava unatoč 
medijskim zaprekama, ipak postupno probija do hrvatske javnosti. Na području bivše 
Jugoslavije u razdoblju od 1945. do 1953. godine pobijeno je 650 tisuća narodnih 
neprijatelja. Zar to nije dovoljno strašno, samo po sebi,zapitao Čičak. 
Zauzeo se za otvaranje arhiva da bi  se vidjelo što su i kako radile jugoslavenske 
vlasti. Oni se toga boje, boje se činjenica. I boje se nas, jer mi ne mrzimo i to nam ne 
mogu oprostiti, naglasio je čelnik HHO-a. Odluku aktualne vlasti o odustajanju od 
pokroviteljstva nad bleiburškom komemoracijom Ivan Zvonimir Čičak ocijenio je 
„sramotnom“. 

 
Čeka nas raščišćavanje povijesti, taj dan kad tad mora doći. Ne mogu se ove stvari 
više pospremati ispod tepiha. Pokušava nam se nametnuti politika „regiona“ kakvu 
smo nekad imali. Hrvatski narod je oružjem ustao protiv takvog režima i maknuo ga 
želeći svoju državu, napomenuo je, meñu ostalim, povjesničar dr Ivo Banac 
naglašavajući kako je borba za povijesnu istinu o žrtvama totalitarnih režima 
„politi čka zadaća“. Zašto se oni koji ne žele ići Titovim putem, putem zla i zločina, 
prikazuju kao svojevrsni kriminalci, zapitao se dr Banac ističući kako se „povijest 
Hrvatske ne može svesti u četiri i po desetljeća Jugoslavije“. 
Oštro je osudio „neokomunističke glasnogovornike“ poput Tomislava Jakića, bivšeg 
savjetnika predsjednika RH Mesića, na njegovim istupima u Pupovčevim 
„Novostima“ u kojima veliča Jugoslaviju kao“ nešto dobro i poželjno“.Skandalozno 
je takoñer da je savjetnik predsjednika RH Josipovića, dr Dejan Jović u Velikoj 
Britaniji prije tri godine objavio tekst u kojemu je tvrdio kako je samo 25 posto 
hrvatskih  grañana 1991. godine glasovalo za slobodnu i samostalnu državu, što 
predstavlja kriminalizaciju Hrvatske. Taj isti čovjek danas obrazuje naše diplomate 
na sramotnom studiju koji je otvoren u Zagrebu, naglasio je dr Banac.Aktualnoj 
Milanovićevoj Vladi žestoko je zamjerio „drski pokušaj“ izigravanja europskih 
uhidbenih naloga kako bi se obranile „udbine glavešine“, poput Josipa Perkovića. Dr 
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Banac u budućnosti očekuje još veće sukobe i polemike vezane za totalitarno 
komunističko naslijeñe koje i dan danas opterećuje hrvatsko društvo.  
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