
 

Priopćenje za medije 

 

Milan Bandić razgovarao s vojnim ordinarijem mons. Jezerincem 

 

Zagreb, 6. siječnja 2010. - Nezavisni predsjednički kandidat i zagrebački 

gradonačelnik Milan Bandić susreo se s vojnim biskupom u Hrvatskoj mons. 

Jurjem Jezerincem, a tijekom susreta u Vojnom ordinarijatu u Zagrebu 

razgovarali su o hrvatskoj budućnosti, stanju u Oružanim snagama Republike 

Hrvatske, odnosu države prema braniteljima i Domovinskom ratu te vezama 

domovinske i iseljene Hrvatske.   

Tim povodom biskup je zahvalio Bandiću što se zauzima za hrvatsko zajedništvo i 

Hrvatsku bez podjela te promiče kršćanske vrijednosti. Još jedanput je podsjetio na 

veliku žrtvu koju su branitelji podnijeli za domovinu, žrtvu bez premca u novijoj 

hrvatskoj povijesti koja zaslužuje veće priznanje u društvu. Ta briga, naglasio je 

biskup, treba biti briga trećeg hrvatskog predsjednika.  

Milan Bandić se složio s time te dodao kako su hrvatski branitelji najzaslužniji što 

danas živimo u demokratskoj i neovisnoj hrvatskoj državi, priznatom članu 

međunarodne zajednice i partneru demokratskom i civiliziranom svijetu. Njihova žrtva 

i doprinos nisu samo stvar povijesti, nego i živa stvarnost. „Zbog toga smo dužni 

iskazivati poštovanje prema onome što su učinili kao i prema njihovim stradanjima, 

uključujući tu i njihove obitelji, posebno poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Ponos 

i dostojanstvo koje su stekli ne smiju se zaboraviti ili povrijediti paušalnim  

„ocjenama“ i povijesnim relativiziranjem. To je naša trajna moralna i ljudska obveza. 

U Hrvatskoj ne smije biti nezadovoljnih i razočaranih branitelja koji su časno i viteški 

branili Hrvatsku u Domovinskom ratu“ – rekao je Bandić. 

Govoreći o tome kako domovina ne smije zaboraviti ni hrvatsko iseljeništvo, biskup 

Jezerinac koji je i sam proveo 11 godina s Hrvatima u Kanadi,  rekao je da se pitanje 

hrvatske dijaspore, nažalost, aktualizira samo u vrijeme izbora. Posvjedočio je 

njihovu ljubav koju gaje prema domovini i veliku želju tih ljudi da se vrate na 

djedovinu, ali isto tako naglasio je da postoji i "nebriga hrvatskih institucija ili čak 

svojevrstan otpor povratku iseljene Hrvatske".  



 

Milan Bandić je dodao kako je upoznat s mnogim problemima s kojima se naši 

iseljenici susreću prilikom ostvarenja svojih prava. Upravo zbog toga, pokrenut će  

snažnije povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske, te poticati i olakšavati njihova 

ulaganja, veći broj posjeta te povratak i useljavanje. Posebna skrb odnosit će se na 

očuvanje hrvatskog jezika i kulture u hrvatskim zajednicama u tuđini te trajno 

povezivanje mladih druge i treće generacije sa zemljom njihovih korijena.  

Biskup je podsjetio da je šteta da ne postoji ministarstvo koje bi skrbilo za iseljenike. 

Takvo ministarstvo, koje treba biti stručno vođeno, povezalo bi iseljenike s 

domovinom i radilo na njihovu povratku. "Ne zaboravimo da se tu ne radi samo o 

materijalnom kapitalu, nego prije svega ljudskom, jer je čovjek najveća vrijednost. 

Svaki iseljenik koji bi se vratio u Hrvatsku je od neprocjenjive vrijednosti. Ako su to 

uspjeli napraviti Irci, zašto ne bi uspjeli i mi," naglasio je otac biskup, dodavši da takvi 

izazovi stoje pred budućim predsjednikom Hrvatske.  Kandidat Bandić prihvatio je 

prijedlog i obećao kako će se založiti da se i na takav način dodatno omogući 

povratak povjerenja između domovinske i iseljene Hrvatske te da se olakšaju njihov 

povratak i ulaganja te ostvarenje drugih prava, jer su previše učinili za ovu zemlju.  

Podupirući zalaganje Milana Bandića oko jačanja hrvatskog zajedništva, biskup 

Jezerinac je istaknuo kako "predsjednik treba biti kao otac u brojnoj obitelji, otac koji 

okuplja svoju djecu koja su nerijetko različita. Znamo da svakog oca krasi velika 

ljubav – tako i budućeg predsjednika treba krasiti ljubav prema domovini“.  

Na kraju su Bandić i Jezerinac usuglasili da bi se uopće mogle dogoditi kvalitetne 

promjene potrebno je da ljudi iziđu na izbore i glasuju prema vlastitoj savjesti. 

„Svatko tko misli da njegov glas nije vrijedan vara se, jer svojim glasom može 

doprinijeti dobru domovine. Tako se pokazalo i u povijesti – svaki glas je itekako 

vrijedan. Osim toga, glasovati nije isključivo građanski čin već i moralni, jer smo svi 

dužni brinuti o dobru, pa tako i o dobru domovine" - zaključio je biskup. 


