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2011-02-21 
FW: PROSVJED BRANITELJA -GRUBISNO POLJE 
 
http://www.vecernji.hr/vijesti/branitelji-mijenjamo-stanimirovica-jadranku-purdu-marica-clanak-255125 
OBJAVA: 20.02.2011 / 15:01 

PRIKAZA: 10561 
IZ GRUBIŠNOGA POLJA S MIRNOGA PROSVJEDA OKO TISU ĆU BRANITELJA IZ 
CIJELE HRVATSKE I PORU ČILO: 
Branitelji: Mijenjamo Stanimirovića i Jadranku za Purdu i Marića 
Branitelji upiru prst u državnu vlast zbog sudbina Veljka Marića i Tihomira Purde, te 
najavljuju još veći prosvjed u subotu 26. veljače u središtu Zagreba. 

 
Foto: Damir Špehar/PIXSELL 

 

     
 

    
 
VEZANI ČLANCI 
Pokrenuta Inicijativa za zaštitu branitelja i njiho vih obitelji  
"Potpišite peticiju za ukidanje abolicije srpskim z ločincima"  
Beograd zatražio da Purdu ispitaju u Bosni i Herceg ovini  
Ministar Ivi ć: Izmišljotina je da sam prijetio Branku Borkovi ću 
Vekić: Dolazimo na Markov trg pa da vidimo tko će nas maknuti!  
 
TAGOVI 
 
branitelji, Vukovar,purda 
Piše: Michael Palijan/VLM  
GRUBIŠNO POLJE - Oko tisuću branitelja iz cijele Hrvatske pod okriljem novoosnovane 
udruge Istinski hrvatski branitelji RH - Braniteljska akcija, okupljeni na mirnom prosvjedu u 
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središtu Grubišnoga Polja danas su jednoglasno poručili da je dosta progona hrvatskih 
branitelja, posebice nezakonitih uhićenja poput onih Veljka Marića i Tihomira Purde. 
Poručuju da je kap prelila čašu, te da neće stati prosvjedovati dok Marić, Purda, Gotovina, 
Norac i ostali hrvatski uznici ne budu u Hrvatskoj, najavljujući još veći skup u subotu 26. 
veljače u središtu Zagreba. 
Izmjenjujući se za govornicom branitelji su iznosili svu gorčinu zbog posljednjih dogañaja, 
gdje ih se, kažu, omalovažava, hapsi, procesuira. Braniteljica Tanja Vander Linden 
naglasila je da su svim državnim strukturama puna usta nesigurnosti i nemoći da se bilo 
što napravi po pitanju Marića i Purde, dok je Mladen Leovac rekao kako zlo u ovoj državi 
ima ime i prezime. 

- Naša maćeha hrvatskih branitelja, nekada smo je zvali majkom, bila je naša ministrica 
2007. godine. Imala je te spise u rukama, a kome ih je proslijedila ? No, imamo rješenje, 
mijenjat ćemo Stanimirovića i Jadranku za Purdu i Marića - poručio je s govornice Leovac 
napominjući da je bilo pokušaja miniranja današnjega prosvjeda, od onih da se 
Braniteljsku akciju stavi pod politički predznak, do trganja plakata. 
Pero Janjić Tromblon istaknuo je da su branitelji spremni, nastavi li se teror prema njima, 
uzeti oružje. Poručeno je neka dobro razmisle što će zaokružiti na referendumu za ulaza u 
Europsku uniju u kojoj, navode, branitelji očito nisu dobrodošli. Vladi, Saboru i 
Predsjedniku RH upućeno je jedanaest zahtjeva meñu kojima je promptan i bezuvjetan 
prekid progona hrvatskih branitelja, ukidanje zakona o oprostu, objavljivanje skrivenih 
državnih sporazuma sa Srbijom i Crnom Gorom, očistiti državu od komunizma i drugi 
zahtjevi. 

Na skupu su bile i Slobodanka Purda te Marijana Marić s djecom, koja je prošloga petka 
posjetila supruga Veljka u srbijanskom zatvoru. 
- Fizički je dobro, a psihički teško. No, kada je čuo što se dogaña, da se i za njega čuje, 
lakše mu je-rekla je M. Marić navodeći da je odbijenica izručenja u ministarstvu pravosuña 
i očekuje da ono uloži žalbu kako bi suprug Veljko konačno došao u Hrvatsku. 

S. Purda je, rukom pod ruku s M. Marić rekla kako je sramota za državu da Marijama 
Marić nakon devet mjeseci mora moliti za pomoć. 
- Nismo niti znali da Veljko postoji. Čemu devet mjeseci čekati ? Znamo svi odgovor na 
pitanje tko je kriv za sve to: to Vlada - rekla je S. Purda 
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SKUP POTPORE PURDI I MARIĆU 
'Kosor je nekad bila majka, a sad je maćeha braniteljima' 

 
 

Datum objave:  
20.02.2011 15:11 

Autor: tportal.hr/hina 

Oko tisuću branitelja iz cijele Hrvatske okupilo se u Grubišnom Polju na skupu potpore hrvatskim braniteljima 
Veljku Mariću i Tihomiru Purdi, koji su u Srbiji i BiH u zatvoru zbog sumnje za ratne zločine 

Sa skupa pod nazivom 'Stop progonu hrvatskih branitelja', koji je u Marićevu gradu organizirala nedavno 
osnovana grupa 'Braniteljska akcija', Vladi, Saboru i predsjedniku RH uputili su 11 zahtijeva. 

Traže odmah i bezuvjetno zaustavljanje progona svih hrvatskih branitelja, zaštitu Domovinskog rata u 
kaznenom zakonodavstvu, ukidanje državne financijske potpore udrugama i publikacijama koje 
kriminaliziraju Domovinski rat, ukidanje Zakona o općem oprostu, oslobañanje hrvatskog pravosuña 
političkih dogovora kojima se zaustavlja procesuiranje agresorske vojske, obranu neovisnosti RH čišćenjem 
od komunizma, objavu skrivenih sporazuma sa Srbijom i Crnom Gorom, zakonsku zaštitu svih hrvatskih 
branitelja od bilo kakvih progona te ustavnu zaštitu svih navedenih zahtjeva. 

Braniteljski prosvjed potporePogledaj cijelu fotogaleriju 
Supruga Veljka Mari ća, koji je u pritvoru u Srbiji već 10 mjeseci, Mirjana, nezaposlena je i živi sama s troje 
djece. Rekla je da joj je Ministarstvo branitelja pomoć ponudilo tek prije dva tjedna. Očekuje da će 
Ministarstvo pravosuña RH ponovno zatražiti Marićevo izručenje Hrvatskoj. 'Ako treba odgovarati, neka 
odgovara pred hrvatskim pravosuñem', rekla je te dodala kako je njen suprug u psihički lošem stanju, ali 
zadovoljan potporom hrvatskih branitelja. 
 
Potporu Marićevoj obitelji dala je i supruga Tihomira Purde Slobodanka , ističući kako je Vlada RH kriva što 
javnost u proteklih 10 mjeseci gotovo da nije znala za Marićevo uhićenje. 
 
Natporučnik Ljudevit Sakal, branitelj Grubišnog Polja, u svom obraćanju braniteljima ustvrdio je kako je za 
srpske zločine na tome području osuñena samo jedna osoba, i to u Srbiji. Više od 260 ostalih optužnica, 
rekao je, nikada nije procesuirano jer se optuženici pozivaju na aboliciju. 'Treba poništiti zakon o aboliciji i 
procesuirati ih sve odmah', rekao je. 



 4 

 
U svome govoru na skupu branitelj Mladen Leovac  za zatvaranje hrvatskih branitelja optužio je 
predsjednicu Vlade Jadranku Kosor. 'Nekad majka, a danas maćeha hrvatskih branitelja 2007. je bila 
ministrica hrvatskih branitelja i imala je u rukama spise o optuženim braniteljima', rekao je upitavši kome je te 
dokumente proslijedila. 
 
Vukovarski branitelj Pero Janji ć Tromblon  istaknuo je da su braniteljski prosvjedi jedino legalno oružje u 
borbi protiv nepravde nanesene hrvatskim braniteljima. 'Ukoliko se teror nad braniteljima nastavi, ako treba, 
opet ćemo ustati, uzeti oružje u ruke i zaustaviti terorizam', rekao je. 
 
Željko Sa čić u svome je obraćanju braniteljima ustvrdio da najveća mržnja prema njima dolazi iz DORH-a 
koji procesuira hrvatske branitelje radi ulaska u Europsku uniju, a branitelji su, naglasio je, u toj 'tvorevini' 
višak. Pozvao je branitelje da na referendumu za ulazak u EU budu protiv te najavio novi prosvjed branitelja 
u Zagrebu, u subotu 26. veljače, na kojem će, kako je rekao, zahtijevati ostavke ministara vanjskih poslova i 
pravosuña Gordana Jandrokovi ća i Dražena Bošnjakovi ća te glavnog državnog odvjetnika Mladena 
Bajića.  
 
 


