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Ana Marija Markovi ć | CitizenGO 
Dragutin, 
18. studenoga 2014. na dan Sjećanja na Vukovar u središnjem Dnevniku HRT-a kojeg je ureñivao 
Stipe Alfier nije prikazana vijest o poruci koju je biskup Uzinić uputio cijelom hrvatskom društvu: 
"Budemo li i dalje nesložni, budemo li imali potpuno oprečne stavove o našoj prošlosti, sadašnjosti 
i budućnosti, i Vukovar, a i mi s njim ćemo umrijeti! Zato trebamo krenuti u obnovu našeg društva 
počinjući od Vukovara, grada simbola pobjede u porazu, grada čije ime i značenje ne želimo i ne 
možemo zaboraviti.”  

Ne samo kako je urednik Stipe Alfier izostavio tu vijest iz Dnevnika, već gledatelji uopće nisu 
mogli saznati da je biskup Uzinić bio u Vukovaru i održao govor! Ovo nije prvi put da je g. Stipe 
Alfier kao urednik središnjeg Dnevnika pristrano informirao grañane o pitanjima od društvene 
važnosti.   
Želimo li da HRT, kao naša nacionalna televizija, bude sredstvo gušenja promjena u 
Hrvatskoj? Ne! Želimo vijesti koje će objektivno informirati i doprinijeti boljitku našeg naroda, 
grañana i društva. 

Potpišite peticiju protiv cenzure: STOP cenzuri na HRT-u! 

Tražimo da HRT smjeni Stipu Alfiera, objavi ispriku  gledateljima i emitira u svom 
središnjem Dnevniku cjelovitu vijest o propovijedi biskupa Uzinića! 
Dragutin, želimo da HRT, naša javna televizija - bude sredstvo promicanja promjena. Želimo vijesti 
koje će objektivno informirati  i doprinositi boljitku našeg naroda, društva i  grañana. 
Potpišite peticiju protiv cenzure: STOP cenzuri na HRT-u! 

Poruka biskupa Uzinića izgovorena pred 80 000 osoba je od javnog interesa. Ona vraća nadu i 
potiče na obnovu i napredak Hrvatske! 

Stoga Vas pozivamo, potpišete peticiju protiv ovakvih zloporaba ovlasti na HRT-u! Tražimo da 
HRT smjeni Stipu Alfiera, objavi ispriku gledateljima i emitira u središnjem Dnevniku cjelovitu 
vijest o propovijedi biskupa Uzinića. 
Peticiju možete potpisati na poveznici: STOP cenzuri na HRT-u! 
 

Lijep pozdrav, 
Ana Marija i cijeli CitizenGO tim 
----- 
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