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Preliminarna Oluja

lako je program obiljeiavanja obljetnica Oluje u Kninu svake godine isti , ipak se svake godine
iznova desetak dana pred obljetnicu podinje sa sastavljanjem programa koji se pompozno
zove Prelimina rn i program obiljeZavanja Dana pobjede i domovinske zahva lnosti, Dana

hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja.
Tako se iove godine sa nadnevkom 29.7. na internet stranicama MORH-a pojavio
preliminarni program u kojem pored ostalog stoji kako de 5. kolovoza u vremenu od 07,35 -
07,55 sati bitiodrZan sastanak driavnih ivojnih dulnosnika s obiteljima poginulih hrvatskih
branitelja, LOO % HRVI i predstavnicima udruga iz Domovinskog rata u Domu Hrvatske vojske
u Kninu.
lstog dana preliminarni program pojavio se i na internet stranici Ministarstva hrvatskih
branitelja i na opie iznenadenje u njihovom preliminarnom programu nema ni rijedi o
sastanku hrvatskih branitelja sa driavnim duinosnicima u Domu Hrvatske vojske u Kninu,
iako bi bilo Iogiinije da se ta informacija pojavila na stranicama Ministarstva hrvatskih
branitelja.
U isto vrijeme Grad Knin ved je tiskao svoj plakat ( po drugi put ) na kojemu takoder nema
niSta o sastanku hrvatskih branitelja sa driavnim duZnosnicima u Domu Hrvatske vojske u

Kninu.
Ved je proiao 1. kolovoz i do obljetnice Oluje ostala su samo tri dana a nemamo
mjerodavnog programa obiljeiavanja obljetnice, nego imamo dva driavna preliminarna
programa koja se razlikuju i plakat 6rada Knina na kojem nema dosta informacija kojih ima u

preliminarnim programima MORH-a i Ministarstva hrvatskih branitelja.
Poito u hrvatskim medijima i nema informacija o protokolu ovogodi5nje obljetnice Oluje
hrvatski branitelji mogu se informirati samo preko lnternet stranica MORH-a i Ministarstva
hrvatskih branitelja.
S druge strane upitno je tko je zvao predstavnike udruga iz Domovinskog rata na sastanak sa

driavnim i vojnim duZnosnicima u Domu Hrvatske vojske u Kninu.
Koje su to udruge i predstavnici hrvatskih branitelja pozvanitog najvainijeg dana u hrvatskoj
povijesti na sastanak sa driavnim ivojnim duinosnicima.
Hrvatski branitelji morali bi znatitko ih to predstavlja pred driavnim ivojnim duZnosnicima, i

to imenom i prezimenom tih predstavnika.

Na slitan nadin odreden je i ovogodiinji govornik ispred hrvatskih branitelja na obiljeiavanju
obljetnice Oluje jer je ministar Medved izjavio kako su odluku o tome tko 6e govoriti ispred
hrvatskih branitelja donijeli na sastanku 40 udruga proisteklih iz Domovinskog rata.
Hrvatski branitefi takoder biieljeli znati kojih je to 40 braniteljskih udruga donijelo odluku
ispred cjelokupne braniteljske populacije o govorniku na ovogodiSnjem obiljeiavanju
obljetnice Oluje u Kninu.
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Hrvatske branitelje zanima je li ti predstavnici braniteljskih udruga ( za koje ne znamo tko su )

prilikom sastanaka sa driavnim duinosnicima istima prenose probleme sa kojima se

suodavaju hrvatski branitelji u Republici Hrvatskoj.
Je li im govore o tome kako je u Registru hrvatskih branitelja upisano 504.000 hrvatskih
branitelja , a Popis stanovni5tva 20L7. godine u Republici Hrvatskoj popisao je sa

prebivaliStem samo 419.000 hrvatskih branitelja.
Je li im govore o velikoj smrtnosti hrvatskih branitelja i niskoj doZivljenoj Zivotnoj dobi od
prosjedno samo 50,9 godina Zivota i kako danas prosjedno svaki dan u Republici Hrvatskoj
umire 12 hrvatskih branitelia, najviSe od raznih oblika novotvorina.
Je li im govore kako je joi oko 30.000 hrvatskih branitelja nezaposleno.
Pitaju li ih zaSto hrvatski branitelj Marko Perkovii Thompson ne smije pjevati u Kninu na

obiljeiavanju obljetnice Oluje,
Pitaju li ih zaito viSe prilikom obiljeZavanja obljetnice Oluje u Kninu nema svedanog

mimohoda hrvatskih branitelja.
Zbog svega navedenog morali bi znatitko to predstavlja hrvatske branitelje pred najviSim

driavnim duZnosnicima itko i na koji natin bira iodreduje one koji 6e predstavljati

braniteljsku populaciju u Republici Hrvatskoj.
Takoder bise program obiljeiavanja obljetnice Oluje u Kninu morao znati barem mjesec
dana prije samog obiljeZavanja i morao bi se medijski promovirati kako bi o programu na

vrijeme saznala cjelokupna hrvatska javnost.

Zalosno je da na javnoj televizijijoS nema ni rijedi o programu obiljeZavanja ovogodiSnje
obljetnice Oluje u Kninu.

A kako 6e i biti ako je jo5 samo preliminarni program.
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