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Poštovani gospodine Predsjedniče, 
  

 U etici sjećanja Avishai Margalit ističe da je težnja pristojnosti, odsustvu 
poniženja, važnija od ideala pravde. On govori o filozofija, t.j., to jest i na.pr. na 
primjer: onih koje slijede apstraktno zaključivanje i drugih koji iznose svoj stav 
navodeći primjere. Vi ste bliži principima a ja primjerima. Vama je važnija pravda a 
meni dobrota. Molim da povežete pravdu i dobrotu. Pišem Vam javno želeći se pred 
mladima, i svim državljanima, unutar i izvan Hrvatske založiti protiv beznaña i 
meñusobnih sukoba a za uporno  stvaranje pravedne Hrvatske dobrih ljudi. 

Izabrani ste jer su ljudi osjetili i iskazali svoju stoljetnu želju za pristojnošću 
meñu ljudima. Nikada u hrvatskoj nije postojao trenutak takve slobode. Ovih dana 
obilježeno je 60 godina svećeničkog rada fra Bonaventure Dude koji je zajedno sa 
Jurom Kaštelanom preveo Bibliju na hrvatski. Otkriven je spomenik Bibliji. Tom 
prilikom sjetio sam se stoljeća stradanja, ratova, okupacija, progona i svih oblika 
patnje hrvatskog naroda koji je samo želio da mu se dozvoli biti dobar i pristojan. 
Izabrani ste da u slobodnoj Hrvatskoj ostvarite taj cilj, da je uvedete u Evropu i tako 
doprinese toliko potrebnoj pristojnosti i dobroti Europe, a ne da se Hrvatsku izrući na 
'civiliziranje' i pljačku. 

Zalažem se za dobrotu, kao vjernik, humanitarac, branitelj, znanstvenik, političar, 
Hrvat, Židov i grañanin svijeta. U najtežim trenucima obrane i stvaranja države, 
nastojao sam primjerima pokazivati i savjetima poticati, da je, bez obzira na 
različitost vjera, nacionalnosti, političkih uvjerenja, spola, dobi pa i strana u ratu, 
dobrota činjenja i mišljenja najbliža univerzalnom jeziku i odgovornosti svih ljudi. 
Izazov dobra je temeljna odgovornost svih i svakog, a vaša je odgovornost da nas 
povedete i povežete dobrotom.  

Nosim i sjećanja i iskustvo, patnje i stradanja cijelog prošlog stoljeća. Treba li se 
sjećati ljudi i dogañaja iz prošlosti? Prije svega smo odgovorni za sadašnjost i 
budućnost. Vlastito mišljenje treba oblikovati najdubljim sjećanjem, vjerom, 
iskustvom i principima, i tako razviti odgovornost i steći sposobnost stvaranja 
Hrvatske dobrote i pravde. Ovo očekujem i od Vas i od svih nas u idućem razdoblju 
Hrvatske.  

Očekujem i da budete pametni i dopustite pamet svima. Hrvatskoj je to strašno 
nedostajalo, bilo je praktično zabranjeno a toliko joj je bilo i jeste potrebno. 

  
Odgovornost Predsjednika Republike Hrvatske 

Tokom izbora je bila nejasna odgovornosti Predsjednika, a kako nijedan medij to 
nije prikazao, želim podsjetiti na ustavne obaveze. Predsjednik Republike Hrvatske: 
predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu (93); brine se za 
redovito i usklañeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti(93); surañuje sa 
Vladom Republike Hrvatske u oblikovanju i provoñenju vanjske politike (98); na 
prijedlog vlade i uz mišljenje nadležnog odbora donosi odluku o postavljanju i 
opozivu šefova diplomatskih misija Republike  (98); vrhovni je zapovjednik oružanih 
snaga Republike Hrvatske (99); može predložiti Vladi da održi sjednicu i razmotri 
odreñena pitanja, biti nazočan sjednici Vlade i sudjelovati u raspravi (101);  u 
obavljanju njegovih dužnosti pomažu mu savjetodavna tijela (106) 
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Smatra Predsjednika odgovornim da Hrvatsku vodi u zajedničkoj izradi vizije i 
strategije razvoja, da je iznosi i zastupa u hrvatskoj i svijetu, i da je odgovoran pratiti 
kako je Vlada i cijela Hrvatska ostvaruju.  

Hrvatska već deset godina nema ni viziju ni strategiju, u svijetu je ponižena i 
neshvaćena, u zemlji je došlo do rascjepa politike i društva, ljudi su podijeljeni i 
sukobljeni, opljačkani i odbačeni. Zaustavljen je razvoj demokracije, besramno smo 
zaduženi, ograničene su mogućnosti javnog govora (navedite pet grañana, a ne 
novinara i kolumnista, čija ste mišljenja pročitali u medijima), proširena je korupcija, 
prodaje se vlastita zemlja,nemamo meñunarodne politike, mnogi su u siromaštvu a 
mladi nezaposleni. Hrvatska je deset godina bez misli, nade i dostojanstva. 

  
Ostvarivanje vizije, strategije i dostojanstva 

Da bi brzo i djelotvorno pokazali da čete biti predsjednik svih predlažem:  
  

       I.            Vratite grañanima informacije o stanju Hrvatske. Predsjednik Tuñman 
je Saboru podnosio godišnji izvještaj o stanju nacije. Posljednjih deset godina 
oduzeto nam je pravo na izvješće o stanju u zemlji. 

U SAD je izvještaj ustavna obaveza, prvi je podnio John Adams 22.11.1797 a 
posljednji Barack Obama 24.2.2009. Parafrazirano na Hrvatsku Obama je završio 
riječima: 'Ja znam da svaki Hrvat koji me danas sluša voli Hrvatsku i želi da ona 
uspije. To je temelj svake rasprave u budućnosti i ono čemu se vračamo nakon 
rasprava. Ako zajedno dignemo ovu zemlju iz krize, vratimo ljude poslu, pokrenemo 
gospodarstvo, i suočimo se bez straha sa izazovima našeg vremena i podignemo 
hrvatski duh koji se ne predaje, onda će jednom u budućnosti naša djeca  moći reći 
svojoj djeci da smo učinili nešto čega se vrijedi sjećati. Hvala vam, Bog vas 
blagoslovio i neka Bog blagoslovi Hrvatsku.' U medicini profesionalci koriste 
povijest bolesti, a pacijenti otpusno pismo. Vratite pravo na informaciju o stanju 
Hrvatske. 

Nakon 2000 godine ukinute su i redovite konferencije za novinare i javnost, sve 
do sms intervjua Butković – 'Sanader'. Tražite vladu da održava redovite konferencije 
za tisak i javnost. 

Nakon 2004 uklonjen je Krešimir Fijačko iz Vjesnika jer je smatrao da novine 
trebaju kontrolirati politiku, a ne obrnuto. Zajedno s njim i grañani su izgubili pravo 
da iznose svoja stajališta. Ostali mediji nisu nikada ni pokušali. 

U prošlom mandatu Predsjednik je bio jedini grañanin koji je mogao istupati u 
medijima. Vi budite Predsjednik koji će medije otvoriti svim grañanima, omogućiti 
im da razumiju, čuju i istupaju. 

  
      II.           Povežite se sa Hrvatima izvan Hrvatske. Oni su u najvećem broju glasali 

protiv vas, ali su to učinili samo iz svog bolnog iskustva proteklih 10 godina, a 
vlastite ljubavi i potrebe za povezanošću sa hrvatskom. (Znate li da ni jedna turistička 
agencija ne nudi posjetu i upoznavanje franjevačkih samostana, hrvatske povijesti, 
života Hrvata i uopće Bosne i Hercegovine.) Molim da pozovete na zakletvu 
predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, hrvatskih manjina, iz zapadne Europe i 
naših iseljenika. Takoñer molim da što prije posjetite Hrvate u Bosni i Hercegovini. 
Dr Ivan Bagarić, fra Iko Skoko i ja smo spremni dogovoriti takav susret. 
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    III.         Pokažite poštovanje za hrvatske branitelje. Predsjednik Mesić je prvi 
predsjednik u modernoj povijesti koji nije tražio izvješće o zdravstvenom stanju 
veterana. Naredite da se objavi registar branitelja. Sastanite se i saslušajte nas bez 
obzira na razlike i pružite ruku dostojanstvu, nama, sebi i Hrvatskoj. 

  
    IV.         Upoznajte stanje suñenih branitelja i njihovih obitelji.  Zatvorska ćelija 

generala Slobodana Praljka je istraživački centar istine o hrvatskoj obrani. Iz dana u 
dan on neumorno, veličanstveno poput Arhimeda ponavlja europskim legionarima 'ne 
dirajte moje krugove', kao Osip Mandeljštam staljiniste, on pita 'Da li vi osuñujete 
nevine ili ne', kao tužioc Jackson u Nurnbergu, dokazuje da je agresija najveći ratni 
zločin i kao David Frankfurter, Zrinski i Frankopan, brani hrvatsko dostojanstvo i 
pravo na slobodu. Razgovarao sam sa gñom. Venerom Kordić suprugom Daria 
Kordića koja će se odazvati ako ju pozovete. 

  
     V.          Predstavljanje u inozemstvu. Zatražite izvješće od MVP-a kako su svijetu 

prikazivali obranu i stvaranje Hrvatske. Nisu i nema nijedne knjige na engleskom 
jeziku.  

Hrvatskoj se sudi za zločinački pothvat. Ako ne bude osuñena svi će veličati 
Predsjednika Tuñmana, a ako bude napadati će ga. Hrvatska treba pokazati hrabrost 
samostalnog mišljenja. 

  
    VI.         Formirajte centar za strateška istraživanja, istraživanje i edukaciju o 

stvaranju i obrani Hrvatske. Pozovite Prof. Miroslava Tuñmana koji okuplja brojne 
hrvatske intelektualce koji su sudjelovali u obrani i stvaranju Hrvatske. Kažite mu da 
Hrvatska treba strategiju i pozovite ga na suradnju. 

  
  VII.       Otvorite Hrvatsku uglednim i odgovornim svjetskim intelektualcima. 

Zadnjih godina Hrvatska je odsječena od kontakta sa vodećim ljudima misli i dobra u 
svijetu. Pozovite nosioce socijalnih ideja: Jeffreya Davida Sachsa (održivi razvoj, 
ukidanje dugova, olakšanje siromaštva i bolesti), Joseph Eugena Stiglitza (nobelovca 
socijalne orijentacije), Tony Blaira (bivšeg premijera V. Britanije, socijal demokrata 
koji je postao katolik), Jirgena Habermasa (filozofa koji je posvetio život 
komunikaciji i povezivanju a ne dijeljenju i sukobima). Posljednjih deset godina u 
Hrvatsku nije pozvan ni jedan istaknuti vjerski intelektualac kao: Charles Hard 
Townes, Allan Sandage, John Polkinghorne, Francis Collins, Jonathan Sacks i toliki 
drugi. Pozovite Noama Chomskog, Umberta Eca, Václava Havela, Paula Krugmana, 
Amartya Sena, Naomi Klein, Thomasa Friedmana, Slavoja Žižeka, Fareeda Zakariu, 
Orhana Pamuka ...   Otvorite Hrvatsku mišljenju! 

  
VIII.     Pokrenite Konferencije za strateški razvoj. Vizija i razvoja se stvara 

povezujući znanje, civilnu zajednicu i državu. Uvedite godišnju konferenciju 
Predsjednika, na temu: Zdravlje, Demokracija, Gospodarstvo, Školstvo, Meñunarodni 
odnosi, Kultura, Povijest, Ekologija ... Mi pripremamo II Hrvatsku Konferenciju o 
preventivnoj medicini i unapreñenju zdravlja, koja će se održati u listopadu. Postanite 
nam pokrovitelj. 
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Za VII i VIII područje zadužite Dr Miranda Mrsića i Dr Andra Vlahušića i 
promijenit ćete budućnost Hrvatske 

  
    IX.         Primite predstavnike Udruge za vjersku slobodu u Hrvatskoj 
  
     X.          Zaštite prava mladih na budućnost. G. Predsjedniče ne smije se mladima 

Hrvatske, oduzeti pravo na školovanje, rad, obitelj, očuvanu zemlju, pristojan život i 
mir. Dužničko ropstvo koje im se nameće kao sudbinu jednako nekadašnjoj prodaji 
sunarodnjaka u ropstvo, kolonijalnom sluganstvu i rasnim zakonima. Istupite za 
slobodu mladih. 

Poštovani gospodine Predsjedniče, kao savjetnik Predsjednika Tuñmana uputio 
sam mu 160 savjeta. Predsjedniku Mesiću sam podnio izvještaj o 10 godina 
humanitarnog rada. Neki su željeli da se Vam se ne obratim javno, ali to nije moguće. 
Od stvaranja i obrane Hrvatske, djelovanjem, mišljenjem i pisanjem zalažem se za 
ostvarivanje dobra. I Vi ali i svi grañani ste imali pravo da Vam se obratim. 
Odgovornost je svih nas. Ovo pismo ću uputiti i na Vaš mail klubsdp@sabor.hr   Dr 
Mirandu Mrsiću. Vi ćete ga vjerojatno vidjeti i pročitati. Ako u Hrvatskoj ima bar 10 
... hrvatskih državljana, koje će to potaknuti da se nakon čitanja (ali javno, pismom 
Hrvatskom Listu, hrvatski.list@hi.t-com.hr  ili na navedeni mail) pridruže, s drugim 
ili podrškom iznesenim prijedlozima, tada to više neće biti pismo jednog čovjeka već 
demokratski poziv javnosti da gradimo hrvatsku nade, pravde i prije svega dobrote. 
Ako ostanem sam u mojim molitvama zgriješio prema Bogu, što nisam prepoznao 
koliko je malo dobrih ljudi i koliko je Hrvatska u grijehu. 

  
S poštovanjem Dr Slobodan Lang 

 


