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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Željko Ernečićć (SDP) je na 28. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. studenog 2019. godine postavio vijećničko 
pitanje: 
 

„U sklopu projekta ”Atrium" izdana je brošura ”Atrium GO!” 

U brošuri je navedeno da je "Atrium GO! brand školskih izleta za učenike srednjih škola, 

koji promovira obrazovne programe posvećene otkrivanju povijesti 20. stoljeća 

nedemokratskih režima, od totalitarnih do diktatorskih i autoritarnih režima.” 

Dalje u brošuri piše: "Lokalni itinerar ATRIUM GO! u Labinu sastoji se od sljedećih dviju 

skupina lokacija: lokaliteta iz fašističkog razdoblja i lokaliteta iz komunističkog razdoblja.” 

Mislim da je ovo duboko pogrešno. Ovime se izjednačavaju fašizam, koji je dvadesetak 

godina bio prisutan na našem području, i razdoblje nakon 2. svjetskog rata, razdoblje 

socijalizma, koje je trajalo pedesetak godina. 

Prva pogreška je da se razdoblje u drugoj polovici 20. stoljeća naziva Il komunističko 
razdoblje". To razdoblje se nikada nije tako zvalo. Taj termin se počeo upotrebljavati (bolje 
reći zloupotrebljavati) u zadnjih 25-30 godina. Na taj način se izjednačavamo s trenutačnom 
predsjednicom Hrvatske koja upotrebljava termin ”željezna zavjesa" u opisivanju tog 
razdoblja. 

Drugo, fašizam je zajedno s nacizmom od početka bila zločinačka ideologija bazirana na 

nadmoći 't izabranih 'l naroda i na manjoj vrijednosti ”nižih” naroda i rasa. Nemojmo ono 

društvo u kojem smo živjeli izjednačavati s društvima koja su temeljena na neljudskim i 

diskriminirajućim teorijama. 

Iznimno je važno da mlade ne učimo krivo. Nemojmo im prezentirati krivotvorenu 

povijest. 

Promijenite tu brošuru na način koji će terminološki i sadržajno na ispravan i korektan način 

prikazati našu povijest. 

Naši mladi to zaslužuju. 

Podsjetimo se Orwellovog romana '1 1984”: 

”Onaj tko kontrolira povijest kontrolira budućnost. A onaj tko kontrolira sadašnjost 

kontrolira povijest.” 
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Odgovor su na sjednici Vijeća dao Valter Glavičić, Gradonačelnik Grada Labina: 
 
„Zahvaljujem na postavljenom pitanju.  
Odgovoriti ću samo djelomično da ne bi nešto krivo rekao jer detalje ne znam, ali sigurno 

znamo tko je bio koji sustav i koji sustav je bio sustav koji je radio ono što nije smio raditi i 

drugi sustav koji se nakon toga pojavio. Mogu samo reći da Grad Labin i svi mi zajedno smo 

izrasli na temeljima antifašizma i barem dok sam ja gradonačelnik, napraviti ćemo sve da na 

svemu tome ustrajemo i mislim da to i dokazujemo doslovno svakodnevnim aktivnostima pa 

možda i nedavnim - rekonstrukcijom jednog poznatog spomenika kulture u samom centru 

grada, a vjerojatno da smatram suprotno, ne bi došlo do nekih stvari koji su de desile i koje 

su od Labinjana vrlo vrlo pozitivno prihvaćene.  Što se tiče ove brošure u sklopu projekta 

„Atrium“, porazgovarati ću sa onima koji rade na ovom projektu i vidjeti ću o čemu se radi pa 

ćete dobiti odgovor u pisanom obliku.“ 

 

Sa poštovanjem,  

                                                           Pročelnica           
                                     Loreta Blašković,v.r. 


