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Simbolično nakon Uskrsa, a u stvarnosti na prvim izborima za 
parlament Europske Unije, istupa i Udruženi pokret dobra. 
  
U ovom istupu najvažniji su vizija, vrijednosti i na temelju njih izneseni 
prijedlozi, a sami kandidati, da bi dali autentičnost i legitimnost 
predloženom. 
  
Zašto je tako? 
  
• Tko su kandidati i zašto istupaju? 
  
Svi kandidati su svojim djelima pokazali da su Dobri ljudi i stručnjaci 
svaki u svojem području, u stvaranju i u obrani Hrvatske i svojim 
radom u raznim područjima znanja, umjetnosti i socijalnog djelovanja. 
  
Više od pola ih je sudjelovalo u obrani Hrvatske od Vukovara do 
Dubrovnika, djelovali kao iseljenici, savjetnici, organizirali prognane i 
njihov povratak svojim domovima, i bili zatočeni u srpskim 
koncentracijskim logorima. 
  
Pola od njih su sveučilišni profesori i znanstvenici, kako u medicini tako 
i kulturi, koji nastupaju diljem svijeta zastupajući znanje i 
predstavljajući Hrvatsku. 
  
Oni djeluju u brojnim područjima, iz svih su dijelova Hrvatske i 
iseljeništva. 
  
Nijedan se od ovih kandidata nije obogatio, niti je za išta optužen. 
Živjeli su za Hrvatsku, voljeli je davali joj i sanjali budućnost. Zbog 
toga sam i na pisao da vjerujem u Boga, volim Ljude i tražim Dobro, a 
da je sve ostalo manje važno. 
  
• Prvo se trebalo obraniti od agresije i optužbi 
  
Od kraja osamdesetih godina prošlog stoljeća do danas zajedno smo 
imali tri cilja – obraniti Hrvatsku kao samostalnu državu, obraniti 
optužene i cijelu Hrvatsku od optužbi o udruženom zločinačkom 
pothvatu. 
  
Danijel Rehak (HDLSKL-a) iznosi da je kroz srpske koncentracijske 
logore, kojih je bilo 70-tak, prošlo oko 30.000 hrvatskih zatočenika. 
"Tristotinjak logoraša ubijeno je u logorima dok se oko 2.400 vodilo 
kao nestalima. Istina o logorima nije sagledana." 
  
Darko Dovranić (predsjednik ratnih izvjestitelja HRT-a) je rekao: "U 
agresiji smo se vodili idejom da nas samo istina može spasiti. 
Međutim, danas smo istinu zaboravili i toliko toga se prešućuje, a 



stanje je toliko teško da se čovjek ne može maknuti od svojih vlastitih 
problema, a ne da još brine o tuđim problemima. Istina je glavni 
kriterij po kojem treba živjeti". 
  
Ovih teških 5000 dana zaključio je sudac Meron 16. studenog 2012 u 
Haagu, riječima: "Žalbeno vijeće, poništava nalaz Raspravnog vijeća 
da je postojao Udruženi Zločinački Poduhvat sa ciljem da se trajno 
ukloni srpsko civilno stanovništvo iz Krajine silom ili prijetnjom sile. 
  
Nakon obrane od agresije, stvaranja države i obrane od optužbi, sada 
je u prvi plan došlo zalaganje za uspjeh današnje Hrvatske. 
  
• Sada je na prvom mjestu uspjeh Hrvatske i Europe 
  
Pred Hrvatskom i Europom je vrijeme odgovornosti, izazova i šansi. 
  
Stvaranje Europe i Hrvatske su potakle vizije osnivača, a obranu 
Hrvatske i zalaganje, stradanje i vjera cijelog naroda. Bez njihovih 
ideala i nastojanja, ne bi danas živjeli u Hrvatskoj koju 
podrazumijevamo. 
  
Hrvatska ulazi u Europsku Uniju u vrijeme teške ekonomske krize. Ali 
nažalost među današnjim prvacima Europe i Hrvatske nema vizije. 
Mnogo je političara, birokrata, projekata i sastanka, teturanja od krize 
do krize. Za izlaz iz krize treba odbaciti kult novca i vratiti se 
vjerovanju i idealima koji su jedini koji mogu izvesti iz postojeće krize i 
otvoriti put radu, rađanju, obitelji, miru i uspjehu u Hrvatskoj i Europi. 
  
• Udruženi Pokret Dobra 
  
Naš istup je poziv za buđenje volje za dobrim i dijeljenjem dobra, 
poticanje znanja, povezivanje ljudi, činjenje djela i transcendenciju 
dobra. Europa, Hrvatska, sve države i svi ljudi Europe, trebaju, žele i 
mogu stvoriti bolji svijet. 
  
Udruženi Pokret Dobra poziva svojim vizijama i konkretnim 
prijedlozima da Hrvatska uđe u Europsku uniju ponosno i da je obogati 
vlastitim idealima, iskustvom i prijedlozima. 
  
• Hrvatska se unutar Europske Unije treba zalagati za održivo 
prosperitetno gospodarstvo i ostvarenjem ljudskog prava na 
rad. 
  
Zato predlažemo formiranje odbora za punu zaposlenost i održivi 
razvoj. Države koja predlože održivi razvoj (demokratski + ekonomski 
+ ekološki + ljudska prava), treba osloboditi dugova unutar država 
Europske Unije, što je dugoročno na dobrobit sviju. 
  
Predlažem Hrvatskoj da se odmah potakne školovanje naših uspješnih 
studenata na najboljim sveučilištima u svijetu. Predlažemo da ga 
zajednički osnuju izabrani zastupnici od prekomjernih primanja. 
 



  
• Hrvatska i Europska Unija trebaju težiti zdravom obiteljskom 
životu i obrazovanoj populaciji koja će slijediti sreću, te vjeru u 
Boga, dobrotu i dobrobit ljudi. 
  
Zato predlažemo odbor za demografsko Zdravlje (rađanje, obitelj, 
stariji, raspored življenja). 
  
Zalažemo se da Hrvatska pokrene Večere dobra, kojima bi se ugledni 
jednom u godini odazvali pozivu i neposredno upoznali život 
nezaposlenih, starih, siromašnih i bolesnih u njihovom domu. Isto tako 
da na Europsku večeru, jednom u godini pozovemo strance. 
  
Zalaganje za Noru je primjer želje i spremnosti ljudi da čine dobro. 
  
• Hrvatska i Europska Unija traže humani pravni poredak u 
kojemu nema mjesta izrabljivanju i diskriminaciji bilo koje 
vrste. 
  
Imenovanjem Trgova žrtava iskažimo poštivanje prošlosti i 
odgovornost za budućnost. Vratimo dobre ljude iz muzeja među ljude, 
tako što ćemo jedinstvenim znakom obilježiti kuće u kojima su živjeli i 
djelovali pravednici  među narodima. Prikažimo sebi i svima da se u 
Hrvatskoj vodio "Pravedni rat." 
  
• Hrvatska unutar Europske Unije treba aktivno povezivati 
mlade Europe, u stvaranju budućnosti i očuvanju kulturnih 
tradicija svih zemalja članica Europske Unije. 
  
Predlažemo Europske snaga dobra (humanitarno, školovanje, radne 
akcije...). Svaka država neka predloži po jednu knjigu, koje će zajedno 
činiti Europsku biblioteku i biti prevedene na sve jezike članica. Svakih 
deset godina po gradovima odredimo i obilježimo mjesto dobrog djela 
koje treba pamtiti. Tako će nastati putovi dobra. 
  
• Hrvatska i Europska Unija, njihova tijela i udruge trebaju 
slijediti procese i putove demokracije i ljudskih prava. 
  
Kao znak poštivanja manjih naroda i država osnujmo Forum manjih 
država Centralne Europe, usvojimo Rome kao narod Europe (ne samo 
manjine po državama), i postavimo Židovsku zastavu na pola koplja 
pred Europskim Parlamentom kao znak odgovornosti za sudbinu malih 
naroda (Židovi su Holokaustom od naroda pretvoreni u manjine). 
  
• Hrvatska se unutar Europske Unije treba aktivno zalagati za 
sudjelovanje svakog čovjeka u stvaranju budućnosti. 
  
Predložimo konferenciju Europsku o dobru a održimo o Hrvatskoj 
budućnosti (Hrvatska, BiH, manjine, iseljenici i pozvani međunarodno). 
  
Uvedimo godišnji izbor dobrog djela Europe  i eseja među mladima 
"Moja Europa." 
  



• Uspjeh Hrvatske i Europe 
  
Kandidati Udruženog pokreta dobra su starije dobi a iskusniji 
stvaranjem Hrvatske, svjetskim djelovanjem i tvrdoglavim čuvanjem 
ideala. 
  
Nove generacije prije i u budućnosti mogu uspjeti samo ako imaju 
ideale i založe se za njihovo pretvaranje u stvarnost. Ovo su takvi 
izbori i odgovornost – i kandidata i onih koji biraju. 
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