Priopćenje broj 1
Inicijativa EU 1481 svojim će djelovanjem nastojati razjasniti nužnost osvješćivanja
hrvatskoga društva o negativnom nasljeđu totalitarnog komunističkog poretka i potrebi
uklanjanja toga nasljeđa u svrhu pune demokratizacije i zaštite ljudskih prava kao važnom
preduvjetu za slobodan razvoj društva. Budući da su sve države članice EU koje su pripadale
bivšem komunističkom bloku osim Slovenije i Hrvatske provele neki od oblika lustracije, ne
čudi da Hrvatska za razliku od njih nije u stanju ostvariti gospodarski rast. Također, nikakvo
čudo nije zbog toga ni činjenica da je u Hrvatskoj prisutna visoka razina neslobode medija,
pogubna tendencija nametanja jednoumlja i isključivosti u području kulture i znanosti te
neučinkovito, neslobodno i politički ovisno sudstvo. Inicijativa EU 1481 djelovat će putem
trajnog okruglog stola na kojem će biti raspravljeni svi sadržaji vezani uz nužnost
demokratizacije hrvatskoga društva.
Inicijativa EU 1481 nastaje u okviru Odjela za politologiju Matice hrvatske na temelju:
Rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe broj 1096 o mjerama za uklanjanje
nasljeđa bivših komunističkih totalitarnih sustava iz 1996. godine („Skupština naglašava,
da bi neke zemlje trebale uvesti administrativne mjere, kao što su zakoni o lustraciji i
dekomunizaciji. Svrha tih mjera je isključiti osobe iz državnih službi ukoliko im se ne može
vjerovati da će ih izvršavati u skladu s demokratskim principima, pošto nisu pokazale
privrženost i pouzdanost u prošlosti…“);
Rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe broj 1481 o osudi zločina
totalitarnih komunističkih režima iz 2006. („…. široka javnost vrlo je slabo svjesna zločina
što su ih počinili totalitarni komunistički režimi… Skupština je uvjerena da je svijest o
povijesti jedan od uvjeta što ih treba ispuniti zato da bi se izbjeglo ponavljanje takvih zločina
u budućnosti… Skupština je mišljenja da još uvijek žive žrtve zločina što su ih počinili
totalitarni komunistički režimi, ili obitelji tih žrtava, traže sućut, razumijevanje i priznavanje
njihovih patnja.“);
Deklaracije Hrvatskoga sabora o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnoga
komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945-1990. usvojene 2006. godine („… vrlo je niska
svijest javnosti bivših komunističkih zemalja, pa i hrvatske javnosti, o zločinima počinjenima
od strane totalitarnih komunističkih režima… Hrvatski sabor je uvjeren da su znanje i svijest
ljudi o povijesnim zbivanjima jedan od preduvjeta da se izbjegnu slični zločini u budućnosti.
Dapače, moralna procjena i osuda počinjenih zločina igraju važnu ulogu u edukaciji mladih
naraštaja… Hrvatski sabor smatra da on sam treba postati ključna nacionalna institucija za
osudu zločina jugoslavenskog i hrvatskog totalitarnog komunizma…)“.

U Zagrebu, 21. svibnja 2015.

