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Zagreb, 06.05.2009. 
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 
 
Povodom Priopćenja za javnost Koordinacije Udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada 
Zagreba 

Šokiran sam neistinama i podmetanjima na moj račun koje su danas objavljene u Priopćenju za 
javnost Koordinacije Udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Zagreba.  

Prvo, netočno je da sam tražio ostavku gđe Jadranke Kosor na mjesto ministrice hrvatskih 
branitelja. Drugo, budući da nas je gđa Kosor optužila da ne želimo provesti referendum koji si je ona 
zamislila rekao sam da ćemo takav referendum provesti samo ako gđa Kosor obeća da će dati ostavku budu 
li naši članovi takav njen prijedlog odbili na referendumu. Treće, iz ovoga ne proizlazi da sam tražio njenu 
ostavku čak niti na mjesto potpredsjednice Vlade. Kada budemo tražili njenu ostavku onda ćemo to sigurno 
tražiti za to mjesto jer ona s nama pregovara s pozicije potpredsjednice a ne s pozicije ministrice za 
hrvatske branitelje.  

Kako ona radi posao ministrice za branitelje to ne znam, a čak mi se čini da to radi dobro jer ima 
senzibilitet za pojedinačne ljudske sudbine, ali ako branitelji misle da ona to radi dobro, onda nemam 
razloga da u to sumnjam. Međutim, ono što ja znam, a što branitelji ne znaju, posao potpredsjednice Vlade 
ne radi dobro. Čudim se da netko kritiku nečijeg rada tumači kao uvredu, a još se više čudim da čelnici 
Koordinacije kritiku na račun gđe Kosor za posao koji nije s njima povezan tumače kao vrijeđanje 
hrvatskih branitelja.  

Na pitanje jesmo li bili isto tako nabrijani 1990/1991 godine za obračun s četnicima odgovor je: 
Ne, nismo bili nabrijani isto, već puno više. Postoje mnogi živi svjedoci, pa i u tijelima tadašnje vlasti koji 
to predobro znaju. Mi namjerno nećemo govoriti što smo u tom vremenu napravili za svoju zemlju jer smo 
umorni od zloupotrebe takvih zasluga, jer smo umorni od onih koji svoje zasluge unovčuju. Mi smo 
sudjelovali u borbi za svoju zemlju i u zemlji i u inozemstvu iz nesebičnih motiva, iz ljubavi prema 
domovini. Mi smo nagradu dobili, to je slobodna i demokratska Republika Hrvatska, u kojoj možemo 
organizirati štrajk čak i protiv Vlade što se u totalitarizmu nije smjelo. Takvo pravo upravo sada 
ostvarujemo zahvaljujući hrvatskim braniteljima. Onim mrtvima ponajprije, od kojih su mnogi i iz naših 
obitelji. Dakle, mi nemamo kompleksa pred Udrugama branitelja i ničim nas ne mogu impresionirati, a još 
manje zastrašiti.  

Stoga je neprimjerena optužba čelnika Koordinacije o tome da mi zadiremo u temelje hrvatske 
države, a sasvim monstruozna ona o zadiranju u naše poginule branitelje. Mi mislimo da zadiremo samo u 
položaj i karijeru gđe Kosor koja očito koristi i braniteljske udruge da stvara daljnje podjele u hrvatskom 
društvu. Nisu učitelji, liječnici, profesori nasuprot braniteljske populacije, kako ovo priopćenje hoće 
proturiti. Naprotiv, mi smo sindikati u braniteljima, a branitelji su u nama, u sindikatima. Sve drugo je 
plitka laž.  

Posebno je ružna gebelsovska laž koja imputira da često govorim protiv naknada ljudima koji su 
stradali u ratu. Govorim i govorit ću uvijek iznova samo o onih stotinu tisuća lažnih branitelja koji koriste 
beneficije svih nas a koje bi trebale pripadati samo pravim braniteljima. Pravo je čudo da o tome ne govore 
čelnici Koordinacije udruga jer iz iskustva znam da lažni branitelji najviše iritiraju one prave. Kako to da 
ne iritiraju čelnike Koordinacije?  

 
S poštovanjem  

Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća Sindikata znanosti 
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