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Domovinski pokret je nastao kao reakcija na društveno stanje u 

Hrvatskoj kojom dominiraju dvije ključne stranke zadnjih 30 godina, a to su 

HDZ i SDP. 

  

SDP, kao politički i imovinski nasljednik Saveza komunista, koji čak u 

svom službenom nazivu i dalje koristi riječ „partija“, može se smatrati temeljem 

današnjeg poretka u medijima, pravosuđu i gospodarstvu. 

  

HDZ, koji se od nekada državotvorne, pretvorio u jednu bezličnu, 

birokratsku organizaciju, kontinuirano se lažno predstavlja kao nasljednik 

Tuđmanovog HDZ-a, a u stvarnosti je interesna grupacija bez ikakovih 

političkih vrijednosti. Ta stranka, koja se naziva i demokršćanskom, 

politički sustavno propagira lažne vijesti o sebi kao baštiniku demokršćanstva, 

dok u praksi nedvojbeno provodi agendu koja se korjenito kosi ne samo s 

kršćanskim, nego i s demokratskim načelima. 

  

Hrvatska država može se smatrati nedovršenim projektom, jer nakon 

uspostave državnog suvereniteta, članstva u NATO-u i Europskoj uniji, državni 

razvoj je krenuo u potpuno krivom smjeru. Korupcija, nepotizam i nejednakost 

doveli su Hrvate u stanje očaja, beznađa i rezignacije.  

 

Dovoljno je uzeti činjenicu da je 1948. u Hrvatskoj živio jednak broj 

stanovnika kao i danas - 3,8 milijuna. Istovremeno, država Izrael je prilikom 

proglašenja nezavisnosti, 1948., imala tek 600 tisuća stanovnika, a danas ih ima 

više od 9 milijuna.  

 

Kupovna moć hrvatskih građana je na 26. mjestu od 27 članica EU, a 

povjerenje građana u pravosuđe je najniže od svih EU članica. 

  

U takvo stanje Hrvatsku su dovele neodgovorne političke elite koje su 

nacionalne interese podredile osobnom koristoljublju ili materijalnim interesima 

netransparentnih grupacija.  

  

Hrvatska se mora pravno i društveno urediti kao socijalna i pravedna 

država, jer samo vladavina prava može osigurati blagostanje i napredak. 

  

 



 

 

 

Domovinski pokret obvezuje se pridržavati slijedećih programskih i 

etičkih načela: 

 

  

1. Članstvo i dužnosnici Domovinskog pokreta obvezni su svojim političkim 

djelovanjem zastupati vladavinu prava kao ključni politički cilj Domovinskog 

pokreta. U svom djelovanju svaki član Domovinskog pokreta mora zastupati 

svekoliki društveni napredak, te političko djelovanje ne smije biti pokriće za 

bilo koju vrstu osobnog probitka, a nauštrb nacionalnih interesa. Dužnosnici 

Domovinskog pokreta moraju promicati vjerodostojni politički integritet te 

svaka sumnja na zlouporabu političkog utjecaja mora biti pravno i politički 

sankcionirana. Nepoštivanje zakona je nepoštivanje vlastitog doma i 

domovine. Cilj svakog političkog djelovanja mora biti služenje općem dobru. 

 

 

2. Domovinski pokret će učiniti sve da se provede lustracija koja će sadržavati 

rasvjetljenje od totalitarnog komunističkog razdoblja do kontroverzi i 

utvrđivanja istine o privatizaciji nacionalne imovine koja je provođena od 1990. 

do danas. 

 

 

3. Domovinski pokret će inzistirati na primjeni načela slobodnih medija te će 

putem zakonodavstva manipulativni utjecaj na medije i manipuliranje medijima 

ugraditi u kazneno zakonodavstvo. 

 

 

4. Domovinski pokret će inzistirati na korjenitim i sustavnim promjenama u 

hrvatskom pravosuđu. Kao jedan od prvih koraka će biti da nitko tko je bio član 

KPH ili obavještajnih organizacija totalitarnog sustava ne će moći biti sudac ni 

državni odvjetnik. Svaki odvjetnik morat će svog klijenta izvijestiti je li bio 

pripadnik KPH ili obavještajnih organizacija totalitarnog sustava (njemački 

model). 

 

 

5. Hrvatska mora strateški odrediti područja u koja će posebno ulagati i razvijati 

ih, a ne dezorijentirano mijenjati strateška usmjerenja ili ih uopće ne imati. Dva 

ključna područja svakako su poljoprivredna proizvodnja i turizam kao dvije 

grane koje samo u sinergiji mogu imati gospodarski efekt za Hrvatsku i njezine 

građane. 

 

 



6. Hrvatska mora posebnim programima privlačiti znanstvenike iz cijeloga 

svijeta da odaberu Hrvatsku kao mjesto življenja iz koje će djelovati u svom 

znanstvenom području. U tu svrhu će Hrvatska ponuditi razne pogodnosti 

pojedincima i tvrtkama, počevši od dodjeljivanja subvencija za izgradnju 

znanstvenih centara i smještaja za same znanstvenike koji će biti privlačni, a što 

Hrvatska na temelju svoje zemljopisne raznolikosti i ljepote može i ponuditi. 

Žalosna je činjenica da hrvatski znanstvenici tek kada napuste Hrvatsku 

postignu svoju znanstvenu afirmaciju. Stoga će posebni program biti vraćanje u 

domovinu znanstvenika koji su iselili posljednjih godina, ali i znanstvenika 

hrvatskih korijena koji djeluju po cijelome svijetu. 

 

 

7. Obrazovni sustav, od osnovne škole preko srednje do Sveučilišta potpuno je 

zapušten i nije u funkciji razvoja društva. Domovinski pokret zalagat će se da 

obrazovni sustav bude funkcionalan, fokusiran na potrebe modernog čovjeka i 

hrvatskog društva.   

  

 

8. Hrvatska se mora pretvoriti u useljeničku državu. Za to su potrebni posebni 

državni programi po uzoru na državu Izrael. Područja kao što su Banovina, Lika 

i dalmatinsko zaleđe, idealna su područja koja mogu biti ponuđena 

Hrvatima, kao na primjer, Venezuele, Perua, ali i cijele dijaspore, gdje će po 

primjeru “Aussiedlera” u Njemačkoj pojedinci ili cijele obitelji dobivati posebne 

sigurnosti za preseljenje i privikavanje na život u Hrvatskoj. 

 

 

9. Ova programska načela obvezujuća su za svakoga člana, te svaka povreda 

načela predstavlja tešku povredu članskih obveza, te će sukladno tome biti i 

sankcionirani. 

  

  

 

 

 

 

Prof. dr. Milan Vrkljan     Karolina Vidović Krišto 

  

 

U Zagrebu, 04. siječnja 2021. 
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