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Poštovani gospodine Kusić, 
 

naša udruga do sada je Vijeću za suočavanje s prošlošću uputila dva dopisa s popratnom 
dokumentacijom (9. studenoga 2017. i 18. prosinca 2017.) u želji da se u javni diskurs na temu 
suočavanja s prošlošću vrate vjerodostojnost, razboritost i poštovanje pravila povijesne struke, a da 
se paralelno odstrani prisutan populizam. Budući da je 29. studenoga Haaški tribunal izrekao svoj 
konačan stav na temu optužene hrvatske šestorke, a brojni izvorni dokumenti jasno i nedvosmisleno 
proturječe tumačenju i stavu tog suda, još je više potrebno usmjeriti pogled na cjelokupnost i 
kontekst zbivanja iz Drugoga svjetskog rata i poraća, kako se činjenice ne bi tumačile na takav 
iskrivljen i za istinu štetan način te nalazile svoj put u povijesnu literaturu. Selektivno prikazivanje 
ratnih događanja, nejedinstveno vrednovanje izvornih dokumenata, političko i ideološki motivirano 
podizanje optužnica i ignoriranje sustavne ratne i humanitarne pomoći koju je RH davala ratu 
izloženom bošnjačkome narodu omogućili su onakvu presudu protiv hrvatskoga generala Slobodana 
Praljka kakva je, nažalost, donesena. U našoj prvoj pošiljci od  9. studenoga 2017. dobili ste u 
digitalnom obliku (na CD-u) sveobuhvatnu dokumentaciju koju je priredio i pred Haaškim sudom 
iznio pokojni general Praljak, čime je objavljeno mnoštvo originalnih dokumenata na kojima se 
temeljila obrana generala Praljka, a koje je ICTY ignorirao.  

 
Priopićenje za javnost Hrvatskoga narodnog sabora Bosne i Hercegovine objavljeno                                     

29. studenoga 2017. vrijedno je naše pozornosti („Priopćenje za javnost povodom izricanja presuda 
Haškoga tribunala i smrti generala Praljka“ www.hnsbih.bh ). 

 
Za vrijeme srbijanske oružane agresije na RH (1991. – 1995.) mnogobrojni svjetski mediji bili 

su prisutni na licu mjesta tih događaja, pa je šira svjetska javnost bila svjedok toj agresiji. Nije se 
moglo naslutiti da će se pomoću manipulacija činjenice relativizirati, pa čak i nijekati. Dnevni valovi 
hrvatskih prognanika svjedočili su početkom 90-tih svakodnevno o zločinima koje su doživljavali od 
strane svojih susjeda, od kojih su se jedva uspjeli spasiti. Stoga s još većom pozornošću i temeljitošću 
treba povijesno preispitati vrijeme komunističkog razdoblja,  
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kako se u sadašnjem javnom prostoru ne bi prenosile nedokazane teze, ideološke optužbe i klevete 
te tako sprečavalo stručno suočavanje s prošlošću. Zločine koje su partizansko-komunističke 
postrojbe počinile nad pripadnicima hrvatskog i drugih naroda tijekom Drugoga svjetskog rata i 
poraća mediji nisu mogli iznijeti pred širu javnost jer ih tada nije ni bilo u današnjem obliku. 
 

Na temu agresije na hrvatski narod u zadnje je vrijeme objavljeno nekoliko važnih knjiga, te 
smo ih ovom prilikom slobodni navesti kao reference: 
 
1. HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG-BOSNA I (PRE)USTROJ BOSNE I HERCEGOVINE – autor Mato 
Arlović, izdavač Novi informator, 2017. 
2. USTAVNOPRAVNI POLOŽAJ HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI – autor Mato Tadić, izdavač HAZU u 
BIH, 2016. 
3. ZLOČINI NAD CIVILIMA U SRPSKO-CRNOGORSKOJ AGRESIJI NA REPUBLIKU HRVATSKU – autor 
Andrija Hebrang, Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990.-1991., 2013. 
 

U privitku Vam u tvrdo ukoričenom izdanju dostavljamo njemački zakon, “Stasi-Unterlagen 
Gesetz - StUG”, kojim je regulirana lustracija komunističke povijesti bivšeg DDR-a. Neka Vijeću za 
suočavanje s prošlošću taj njemački zakon posluži kao preslika za ono što Republika Hrvatska po 
važećim rezolucijama Europske unije još mora odraditi. 
 

Nadamo se da ćete naše dosadašnje dopise i priložene materijale analizirati te pri donošenju 
Vašega konačnog stava i prijedloga prema Vladi RH uzeti u obzir. 
 
Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju. 
 
S poštovanjem, 
Franjo Pavić 
Odjel za kulturu HSK 
 
Hrvatski svjetski kongres 
Trg Stjepana Radića 3 
10000 ZAGREB 
www.hsk.hr 
kultura@hsk.hr 
 
 
U privitku: 
- „Poratne žrtve državnog terora SFRJ u inozemstvu“ 
- njemački zakon, “Stasi-Unterlagen Gesetz - StUG” 
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