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ODNOS POLITIČKE I PRAVNE LEGITIMACIJE – na primjeru grada Zaprešića, mogao bi
glasiti naslov najavljene knjige. Naslov je rezultat rasprave s jednim od brojnih građana grada
Zaprešića koji redovito prate napise na ovim stranicama. Naslov je potrebno testirati. Slijedeća
sjednica Gradskog vijeća grada Zaprešića mogla bi biti dobar test za početak. Navedeno nikako
ne znači da je to konačan naslov. Zato građani Zaprešića predlažite naslov naše zajedničke
knjige!

Prenosim po sjećanju raspravu koja je „iznjedrila“ navedeni naslov.

Dosadašnje rasprave, temeljem raspoložive dokumentacije (zahvaljujem na poslanim
dokumentima i opservacijama), pokazuje kako je politička legitimacija u Lijepoj Našoj,
ako je suditi prema stanju u gradu Zaprešiću, daleko važnija od pravne legitimacije. To je
zastrašujuća konstatacija. Kazati kako je politička legitimacija važnija od pravne legitimacije
znači da u takvoj zemlji vlada bezakonje čije oblike i dinamiku određuje politička vlast. Ako
politička vlast, čija prva derivacija zakonodavna vlast, donosi zakonski okvir kako ustrojiti i,
potom, operacionalizirati proces cjelokupnog socijalnog života građana, nema potrebnu težinu,
tada u toj i takvoj zemlji vlada anarhija. Anarhija znači da se povećavaju troškovi od pojedinca
do društva u cjelini (neizvjesnosti i rizici), što, sa svoje strane, povećava entropiju (čitaj: dodatne
jalove troškove funkcioniranja) što objašnjava zašto je država skupa, s jedne strane, i, s druge
strane, nije u stanju odgovoriti na izazove suvremenog svijeta, posebno, socijalno ugroženih
građana. Posljedica je rast nejednakosti kako u pogledu dohotka tako i bogatstva.

Ljubav kupljena poklonima (koja, prema tome, zapravo nije ljubav) vječno je gladna. To se lijepo
vidi na hrvatskom slučaju. Ostaci prošlog političkog sustava i danas su sastavnica demokratskih
i „demokratskih“ procesa u Hrvatskoj. Ugroženi građani očekuju pomoć od države koja im ju
daje ali na – kapaljku. Na kapaljku zato jer kad bi se umjesto političke preferirala pravna
legitimacija koja bi pravno uredila državu (na pojavnoj razini smanjila kriminal i korupciju
te ostale prisutne nezakonitosti) i omogućila građanima da primjereno žive, zahvaljujući
svome radu, postojeći politički sustav ne bi mogao preživjeti tu i takvu promjenu. To je
druga zastrašujuća konstatacija
.

Zato politika javno zagovara pravnu legitimaciju a ponaša se prema političkoj legitimaciji.
Tako dolazimo do građana prvog i drugog reda. Građani prvog reda funkcioniraju temeljem
političke legitimacije, oni drugog reda temeljem pravne legitimacije ako nisu u sukobu s
vlasnicima političke legitimacije kao što je to slučaj na relaciji Grad Zaprešić – RIFIN koji traje
više od četrnaest godina.
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Međutim, RIFIN je sustavno ustrajan u ostvarivanju svojih prava. Dosadašnja diskusija je
pokazala a knjiga će trajno svjedočiti zašto je Lijepa Naša od perspektivne zemlje postala
tragična zemlja koju mladi sve ustrajnije napuštaju. To je veliki poraz današnje generacije
kako glede prošlih generacija koje su vjerovale kako će neovisnost i suverenitet omogućiti
hrvatskim građanima bolji život, veću slobodu i ravnopravnost, tako i budućih generacija koje će
iz inozemstva na portalima gledati što se zbiva u njihovoj (najljepšoj na svijetu) domovini koje su
oni morali napustiti. Zato je potrebno javno djelovati kao što to čini RIFIN.

Vrijedni su i oni pokušaji koji pomažu onima koji javno nastupaju. RIFIN-u pomažu
građani Zaprešića koji praćenjem ovih stranica i svojim preporukama drugim građanima
postaju snažna i rastuća Â poluga koja će pokrenuti promjene kako u Zaprešiću danas
tako i u Lijepoj Našoj sutra. Navedeno djeluje optimistično. Međutim, postavlja se pitanja
imamo li se pravo predati političkoj legitimaciji. Politička legitimacija je negiranje svih napora
prethodnih i naše generacije u ostvarivanju slobodne zemlje za sve njezine građane. Ne želim
biti patetičan jer je tema po sebi patetična.

Uskoro će se održati sjednica Gradskog vijeća grada Zaprešića. Grad mora funkcionirati. Naše
pismo gradskim vijećnicima grada Zaprešića (dostupno www.rifin.cm pod rubrikom „Zaprešić
kao slučaj“ pod rednim brojem: 141) jasno i precizno tvrdi kako Veleučilište Baltazar ne radi
sukladno zakonskim propisima što je moguće zahvaljujući podršci Gradskog vijeća grada
Zaprešića gospodinu gradonačelniku grada Zaprešića Željku Turku. Navedeno je pismo
dostavljeno putem pošte svim članovima Gradskog vijeća grada Zaprešića.
Današnji predsjednik gradskog vijeća grada Zaprešića gospodin Matija Teur bi mogao
dati odgovor na pitanje da li je važnija politička ili pravna legitimacija
. Ako naše pismo uvrsti u dnevni red tada će gospodin Teur (sukladno volji birača koji su ga
izabrali u Gradsko vijeće a vijećnici Gradskog vijeća koji su mu povjerili čast predsjednika
Gradskog vijeća) izvršit svoje obećanje građanima Zaprešića. Fokus kao stranka predstavlja
novu nadu građana (pokazuju rezultati na izborima) kako sutra može biti bolje nego što je to
danas. Ukoliko to ne učini tada, eksplicitno podržava nezakonitu politiku gradonačelnika
gospodina Željka Turka i prihvaća političku legitimaciju kao temeljnu odrednicu funkcioniranja
grada Zaprešića i Lijepe Naše. Nadamo se i vjerujemo da će gospodin Teur krenuti putem
pravne legitimacije te će, u interesu građana grada Zaprešića, donijeti najbolje odluke za
građane koji su dali povjerenje današnjim vijećnicima Gradskog vijeća grada Zaprešića.
U Gradskom vijeću ima više vijećnika koji su članovi Gradskog vijeća u više mandata.
Ovo im je prilika da javno iskažu svoj stav prema političkoj i pravnoj legitimaciji. Većina
njih posebno iz redova HDZ-a je redovito podržavala nezakonitu politiku gospodina
gradonačelnika Željka Turka. O njima ovisi da li će nastaviti dosadašnjom podrškom ili
će podržati odluke koje se temelje na pozitivnim zakonskim propisima.
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