Избјегличка удружења и завичајни клубови
Срба из Хрватске
Уважени чланови избјегличких удружења и завичајних клубова,
Поштоване колегице и колеге,
Желим да Вам информишем шта се урађено у вези Петиције избјеглих и прогнаних Срба из
Хрватске у последњих 20-так дана тј. од 19.октобра 2010. године када је одржан састанак
избјегличких удружења и завичајних клубова.
Прво, на састанку представника избјегличких удружења и завичајних клубова које су
основали Срби из Хрватске, а који је одржан 19. октобра ове године у сали општине Стари
Град, 66 представника избјегличких удружења и завичајних клубова је потписом и печатом
дало Подршку Петицији избјеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске. Донијели смо
одлуку да се настави са прикупљањем потписа од представника удружења и завичајних
клубова који нису били у могућности да буду присутни на састанку или нису имали
информацију о њему. Активисти Коалиције удружења избјеглица су до 06. новембра ове
године успјели да прикупе још 35 потписа и печата тако да је укупно 101 представник
избјегличких удружења и завичајних клубова дао подршку Петицији избјеглих и прогнаних
Срба из Хравтске (скенирана табела у прилогу).
Друго, на поменутом састанку од 19. октобра 2010. године преузео сам обавезу да се Петиција
избјеглих и прогнаних Срба пошаље на све релевантне адресе у међународној заједници,
Хрватској и Србији. У претходна три дана (09.-11. новембар) Коалиција удружења избјеглица
послала је Петицију избјеглих и прогнаних Срба заједно са пропратним писмом и копијама
потписа и печата 100 представника избјегличких удружења и завичајних клубова на 175
разних адреса (27 земаља Европске уније, САД, Русија, Кина, Србија, Хрватска,
транснационалне организације и институције). Од тога броја 155 коверте са материјалом је
послано на енглеском језику а 20 на српском језику. У свакој коверти се налазило Писмо са
кратким објашњењем и молбом за подршку Петицији, текст Петиције избјеглих и прогнаних
Срба из Републике Хрватске и копија Табеле са овјереним потписима 100 представника
избјегличких удружења и завичајних клубова избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске.
Такође, желим да кажем да је Пропратна писма, поред мене, потписао и Милојко Будимир,
кога сам лично позвао с циљем да и на овај начин упутимо поруку јединства и слоге
избјегличких удружења око темељних захтјева садржаних у Петицији избјеглих и прогнаних
Срба из Хрватске (у прилогу: пропратно писмо за г-дина Тадића; г-дина Обаму на енглеском
језику и српски превод и примјер копије да је франсуска амбасада замримила материјале за
амбасадоре и лидере поменутих земља).
Треће, Процедура слања материјала је била слиједећа. Од 30 земаља (27 земаља Европске
уније плус Русија, Кина и САД) у 24 амбасаде или конзулата (Република Ирска има конзулат
у Србији) су лично достављене коверте са материјалима за амбасадоре или конзуле, као и за
њихове председнике држава, председнике Влада и министре спољних послова са молбом
амбасадорима или конзулима да их доставе лидерима њихових држава (амбасада Словеније је
примила коверат само за амбасадора). Амбасади Мађарске су, према договору, предани
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материјали за лидере Литваније и Летоније, а амбасади Холандије за лидере Луксембурга.
Службеници свих амбасада су потписом или печатом потврдили пријем достављених коверти.
Овјерене потврде о пријему налазе се у Коалицији удружења избјеглица. Лидерима Естоније
послани су материјали путем препоручене поште у њихову амбасаду у Софији а лидерима
Малте у њихову амбасаду у Риму јер су наведене амбасаде надлежне и за подручје Републике
Србије. Шефа Делегације Европске комисије г-дина Винсента Дежера, поред молбе за
подршку Петицији, смо замолили да достави материјале за 14 релевантних представника
Савјета Европске уније, Европске комисије и Европског парламента у Брисел. Материјали
путем поште послани су представницима Уједињених нација у Њујорку и Женеви, ОСЦЕ-а у
Бечу, Хагу и Варшави, Савјета Европе у Стразбуру, амбасадорима у Хрватској,
представницима Срба у Хрватској, представницима међународних невладиних организација
(Хјуман рајтс Воч у Њујорку, Амнесту Интернешенал у Лондону, Фридом Хаус у Вашингтону,
Европском савјету за избјеглице у Бриселу, амбасади Естоније у Софији, амбасади Малте у
Риму, предсједнику, премијеру и министру спољних послова Словеније). За Предсједника
Републике Србије, Предсједника Народне Скупштине Србије, Предсједника Владе Србије, као
и чланове Владе Србије материјали су достављени путем писарнице. Потврде о пријему налазе
се у Коалицији удружења избјеглица (у прилогу Пропратно писмо са потврдом о пријему за
Предсједника Републике Србије Бориса Тадића).
Очекујем да ће материјали до назначених адреса у међународној заједници и у Хрватску,
дипломатском или обичном поштом, стићи у наредних 5-10 дана. Такође, настојаћемо у
наредном периоду да посјетимо поједине амбасаде и представништва међународних
организација у Србији у циљу додатног залагања за подршку Петицији.
Četvrto, детаљан списак 175 адреса на које је послана Петиција са прилозима:
24 Предсједника држава, укључујући Председника Србије Бориса Тадића (Барак Обама-САД;
Дмитриј Медведев-Русија; Никола Саркози-Француска и др). Број предсједника је мањи јер у 7
земаља Европске уније облик владавине је Краљевина или Војводство.
29 Предсједника Влада, укључујући Премијера Србије Мирка Цветковића; У две државе
председник државе је и истовремено и председник Владе (САД и Кипар)
31 министар спољних послова, укључујући министра спољних послова Србије Вука Јеремића;
29 релевантних адреса у Уједињеним нацијама, Савјету Европске уније, Европској комисији,
Европском парламенту, Савјету Европе, OSCE-u и UNHCR-u (Ба Ки Мун- Генерални секретар
Уједињених нација, Нави Пилаи-Високи комесар УН за људска права, Антонио ГутерешВисоки комесар УН за избеглице, Херман Ван Ремпој-пресједник Савјета Европске уније,
Јержи Бузек-Предсједник Европског парламента; Жозе Мануел Баросо-предсједник Европске
комисије; Кетрин Ештон- комесар Европске уније за спољну политику и безбедност, Штефан
Филе-комесар Европске уније за проширење; Марк Перин де Бришамбо-Генерални секретар
ОСЦЕ-а, Тјорборн Јагланд-генерални секретар Савјета Европе, Мевлут ЧавошоглуПредсједник парламентарне скупштине Савјета Европе и др.)
24 амбасадора и конзула у Србији (21 амбасадор у Београду + амбасадор Естоније у Софији +
амбасадор Малте у Риму + конзул Републике Ирске у Београду)
8 амбасадора у Хрватској (САД, Русија, Кина, Велика Британија, Италија, Њемачка и
Франсуска, Србија).
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8 представништава међународних организација у Србији и Хрватској (Делегације Европске
комисије, Представништва УНХЦР, Мисија OSCE-a у Београду, Уред OSCE-a у Загребу,
Канцеларија Савета Европе у Београду, представништво Уједињених нација у Београду);
7 релевантних адреса у Влади Србије и Народној Скупштини (предсједник Народне
Скупштине Славица Ђукић-Дејановић, први замјеник Владе Ивица Дачић, потпредсједници
Владе Млађан Динкић и Јован Кркобабић, министар за дијаспору Срђан Срећковић, комесар
за избеглице Владимир Цуцић и директор Канцеларије за европске интеграције Милица
Делевић)
8 челних људи српских иституција у Хрватској (Предсједник Српског народног вијећа
Милорад Пуповац; Предсједник Заједнице Срба Хрватске Светозар Ливада; Предсједник
Заједничког вијећа опћина у Вуковару Драган Црногорац; Предсједник Самосталне српске
демократске странке Војислав Станимировић; Предсједник Српске народне странке Милан
Родић; Предсједник Демократске партије Срба Митар Којадиновић; Предсједник Нове српске
странке Светислав Лађаревић и Предсједник Партије подунавских Срба Раде Лесковац)
1 члан Владе Републике Хрватске (Потредсједник Слободан Узелац)
6 адреса међународних невладиних организација (Human Rights Watch-три дописа, Amnesti
International, Freedom House и Европски савјет за избјеглице или скраћено ECRE).
Пето, посебно желим да истакнем чињеницу да је идеја Петиције ванстраначка, самостална
и аутономна идеја која је настала у оквиру Коалиције удружења избјеглица као израз
незадовољства Крајишника и других грађана поријеклом из Хрватске због нерјешавања или
дјеломичног рјешавања њихових многобројних проблема у посљедњих 15 година тј. од
завршетка рата у Републици Хрватској. Захваљујем се Асоцијацији избјегличких и других
удружења, као и бројним удружењима и завичајним клубовима који нису чланови двије
кровне избјегличке организације из разлога што су дали пуну подршку Петицији избјеглих и
прогнаних Срба из Републике Хрватске и на тај начин допринијели процесу успостављања
крајишког јединства и слоге око темељних захтјева везаних за основна људска права избјеглих
и прогнаних Срба и других грађана Србије поријеклом из Хрватске гдје имају имовинскоправне и друге интересе.
Шесто, на састанку избјегличких удружења и завичајних клубова, који је одржан 19. октобра
2010. године у општини Стари Град, рекао сам да је веома важан сегмент борбе за успјешну
реализацију 12 захтјева из Петиције избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске прикупљање
потписа подршке од избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске, као и од грађана Србије
поријеклом из Хрватске гдје имају имовинско-правне и друге интересе. Такође, рекао сам да
сматрам да можемо да прикупимо 50.000 потписа под условом да обезбедимо неопходна
финансијска средства за медијску кампању (плакати, конференција за штампу, огласи у
новинама), за копирање текста Петиције у 50.000 примјерака и прикупљених потписа у 10-так
примјерака, за трошкове горива и ако је, могуће, за хонорар за активисте који ће активно
радити на прикупљању потписа. Вјерујем, ако обезбедимо довољна финансијска срества, да
ћемо остварити постављени циљ у трећој фази тј. 50.000 прикупљених потписа што би
додатно оснажило нашу позицију и наше легитимне захтјеве садржане у Петицији. Такође,
упутићемо снажну поруку да се не миримо са постојећим стањем и да желимо да се
цивилизованим и демократским путем боримо за своја основна људска права која су темељ
Европске уније, САД и других уређених држава заснованих на владавини права.
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Седмо, сматрамо да ће остваривање 12 захтјева из Петиције избјеглих и прогнаних Срба из
Републике Србије, као и рјешавање других проблема који нису наведени у Петицији бити
веома тешко реализовано без акције прикупљања 50.000 потписа од Крајишника и других
грађана прогнаних или поријеклом из Хрватске. Због тога упућујем молбу свим физичким и
правним лицима који сматрају Петицију позитивном идејом да помогну, у границама својих
могућности, путем донације реализацију треће фазе тј. акцију прикупљања потписа. Такође,
упућујем молбу свим Крајишницима и другим грађанима да се јаве за активисте у акцији
прикупљања потписа. Позивам удружења (укључујући КУД-ове и групе) и завичајне клубове
које су основали избјегли и прогнани Срби или други грађани поријеклом из Хрватске гдје
имају имовинско-правне и друге интересе, а који још нису дали подршку, овјереним потписом
свог представника, Петицији избјеглих и прогнаних Срба из Републике Хравтске из разлога
неинформисаности, да то учине у наредном периоду.
Осмо, посебно желим да се захвалим колегицама и колегама који су технички помогли да
успјешно реализујемо другу фазу Петиције тј. слање дописа на све релевантне адресе у
међународној заједници, Србији и Хрватској: члану Предсједништва Коалиције удружења и
предсједнику Регионалног одбора за Сјеверну Далмацију избјеглица Миши Бједову, затим
Мири Барбир, Смиљи Бјеливук. Марку Ковачевићу и Слободану Врцељу.
У Београду, 12.11.2010. године
Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта

Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији
Краљице Марије 47/2 (код Вуковог споменика)
11000 Београд
Тел: 011 3820 250
063 76 86 837
Емаил: linta@sdf.org.rs
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