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Na mirogoju obilježena 18-ta godišnjica smrti predsjednika Franje Tuðmana
U povodu 18. godišnjice smrti prvog predsjednika Republike Hrvatske i HDZ-a dr. Franje Tuðmana, u nedjelju su na njegov
grob na Mirogoju, u nazoènosti mnoštva graðana, vijence položila izaslanstva HDZ-a, braniteljskih udruga i obitelji.
Na Mirogoju su se okupili gotovo svi ministri aktualne Vlade, bivši suradnici prvog hrvatskog predsjednika, mnogi
generali, alkari, èlanovi HDZ-a, izaslanstvo Grada Zagreba s gradonaèelnikom Milanom Bandiæem te brojni graðani koji i
nakon 18 godina 10. prosinca dolaze iz svih dijelova Hrvatske odati poèast prvom hrvatskom predsjedniku pod kojim je
nastala moderna i neovisna hrvatska država.
Izaslanstvo HDZ-a predvodio je predsjednik stranke Andrej Plenkoviæ koji je nakon polaganja vijenaca istaknuo
Tuðmanovu vizionarsku, okupljajuæu, državnièku politiku koja je u nezahvalnim meðunarodnim okolnostima vodila Hrvatsku
prema osloboðenju u Domovinskom ratu.
"Na Mirogoju se danas okupilo mnoštvo ljudi izraziti poštovanje prema državniku i èovjeku koji je bio lider Hrvatske u
prekretnièkim trenucima i za Hrvatsku i za Europu", rekao je Plenkoviæ novinarima.
U prisjeæanju na 90-e godine istaknuo je da je Tuðmanova državnièka politika, uz žrtvu hrvatskih branitelja, i u dijalogu s
meðunarodnom zajednicom, omoguæila mirnu reintegraciju Hrvatskog podunavlju, a vojno-redarstvenim akcijama Bljesak i
Oluja osloboðeni su veliki dijelovi Hrvatske i pritom promijenjena ravnotežu snaga u BiH.
"90-e godine bile su za Hrvatsku izazovne, on nas je u tom trenutku vodio s iskrenom namjerom da izgradi demokraciju
u Hrvatskoj, snažne institucije i da otvori put prema Europi, EU i Sjevernoatlantskom savezu", rekao je Plenkoviæ te
istaknuo kako su te nacionalne zadaæe ostvarene desetak godina nakon smrti prvog hrvatskog predsjednika .
Kao zadaæe u treæem desetljeæu hrvatske demokracije izdvojio je poboljšanje standarda i kvalitete života naših ljudi,
unaprjeðivanje demokracije, meðusobne tolerancije, poštivanja ljudskih i manjinskih prava.
"To je vizija moderne demokratske Hrvatske a vjerujem da bi to s nama, da je živ, podijelio i prvi hrvatski predsjednik",
zakljuèio je Plenkoviæ.

Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitaroviæ u nedjelju je, u povodu godišnjice smrti Franje Tuðmana, istaknula je kako
se hrvatski narod u domovini i diljem svijeta, i svi hrvatski državljani s poštovanjem i zahvalnošæu sjeæaju svojega prvog
predsjednika.
"Duboko vjerujuæi u svoj narod, ujedinio je domovinsku i iseljenu Hrvatsku na programu ostvarenja povijesnog cilja stvaranja slobodne i neovisne hrvatske države. Bio je èovjek jasne politièke vizije, strateg i državnik", stoji u priopæenju
Ureda predsjednice.
S obzirom da je danas i Meðunarodni dan ljudskih prava, ustanovljen kao spomen na donošenje Univerzalne deklaracije o
ljudskim pravima, predsjednica naglašava kako su stvaranjem neovisne države, hrvatski narod i svi graðani dobili politièki
okvir za njezino ispunjenje i za stvaranje društva u kojemu æe dostojanstvo i prava svake osobe biti zaštiæena, u zajednièkoj
odgovornosti promicanja opæega dobra.
Predsjednica je jutros položila vijenac i zapalila svijeæu na grobu prvog hrvatskog predsjednika u povodu 18. obljetnice
njegove smrti.
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