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Priopćenje za javnost povodom netočnih tvrdnji i zabrinjavajućih prijetnji
gradonačelnika Bandića
Željeli bismo reagirati na zabrinjavajuće tvrdnje koje je, na jučerašnjoj sjednici
zagrebačke Gradske skupštine (17. svibnja) tijekom rasprave o rješavanju pitanja
prostora u vlasništvu Grada, iznio gradonačelnik Bandić. Naime, prema navodima u
medijima, gradonačelnik je ustvrdio kako je Grad "za sitne pare" dodijelio prostor
Močvari, kao udruzi za urbanu kulturu, a kako ga ona izdaje Novoj TV za 20 eura po
kvadratu. Također, najavio je da će stati na kraj "onima koji rade biznis pod krinkom
urbane kulture", zaprijetivši kako "od ljudi kojima su puna usta alternativne kulture na
kraju neće ostati ni a."
Prostor koji spominje gradonačelnik nije prostor kluba Močvara, već velika dvorana u
sklopu tvornice Jedinstvo. Ta dvorana nije dodijeljena nikome, no odgovornost za
upravljanje i troškove čitavog prostora tvornice, prema prijedlogu Gradskog ureda za
kulturu, preuzelo je Udruženje za razvoj kulture "URK". 2003. godine zaustavljena su
sva gradska ulaganja u uređenje prostora Jedinstva, a pri tome najveći dio prostora
nije doveden u upotrebljivo stanje.
Stoga su Udruženje za razvoj kulture i druge organizacije okupljene u Savez za centar
za nezavisnu kulturu i mlade nakon više bezuspješnih pokušaja ostvarivanja dijaloga s
Gradom odlučili sami pronaći sredstva kako bi spriječili daljnje propadanje prostora i
osposobili ga za održavanje javnih događanja. Gradonačelnik i nadležni gradski uredi
su o toj namjeri obaviješteni još prošle godine, a o načinu financiranja obnove objekta
kroz komercijalno korištenje, odnosno sponzorstvo obaviještena je i javnost na
konferenciji za medije 11. travnja 2007. Gradonačelnikovo jučerašnje "javno
razotkrivanje" ovih činjenica je stoga u potpunosti apsurdno.
Sva sredstva prikupljena od sponzora, koji je zauzvrat za svoje potrebe (snimanje
emisija za Novu TV) koristio veliku dvoranu, uložena su u obnovu prostora te je
nedavno tamo otvoren Privremeni ilegalni centar "Jedinstvo", kojeg je tijekom četiri
dana otvaranja posjetilo oko 5000 ljudi. Dakle, ne radi se ni o kakvom "biznisu pod
krinkom urbane kulture" u gradskom prostoru, već naprotiv, o pronalaženju i ulaganju
sredstava u javnu imovinu kako bi se riješio problem za koji se Grad očito nije
spreman pobrinuti.
Ipak, najviše zabrinjava što si gospodin Bandić dopušta na posve izravan način prijetiti
osobama da će ih ukloniti, demonstrirajući tako ne samo manjak političke kulture i
nesposobnost za komunikaciju s građanima, već i krajnje necivilizirano ponašanje.
Kako se već više godina zalažemo za dovođenje u red sustava korištenja gradskih
prostora, pozdravljamo inicijativu da se nakon višegodišnjeg ignoriranja pristupa
rješavanju tog problema. Međutim inicijativa koja se svodi na netočne optužbe i
agresivne prijetnje ne ulijeva povjerenje da će se problemu ozbiljno pristupiti.

