Refugee associations and home clubs of Serbs
and other citizens from the Republic of Croatia
His Excellency
Mr. Mevlut Cavusoglu
President of the Parliamentary Assembly
of the Council of Europe
Your Excellency,
It is our honour and privilege to send You regards on the behalf of more than 400.000 Serbs that
refugeed or were expelled from the Republic of Croatia during war conflicts from 1991-1995. Ever
since, the majority of them is out of Croatia, with most of them living in Serbia. On this ground,
UNHCR proclaimed Serbia the only country in Europe, and fifth in the world with protracted refugee
status. Over the previous 15 years, the majority of refugees and expelled Serbs have not reached their
property, individual and other rights within the Republic of Croatia. Out of more than 400.000 refugees
and expelled Serbs, there are more than 270.000 of them still living in Republic of Serbia; around
60.000, most of them elderly people, have returned to the Republic of Croatia; around 30.000 of them
live in Bosnia and Herzegovina and more than 40.000 have gone to third countries (Europe, North
America, Australia).
The Republic of Croatia has obtained European Union approval, on the 30th of June 2010, to open
negotiation Chapter 23 „Judiciary and Fundamental Human Rights“ without the prerequisite of
resolving Serb property rights, acquired rights, tenancy rights, pension rights and status and other issues
of paramount importance for refugees- and expelled Serbs. Also, the stated issues are not among the
preconditions for closing the above mentioned Chapter. As per the estimation of the official Zagreb, the
Republic of Croatia will close the Chapter 23 at the beginning of the next year and on spring it will sign
EU Accession Agreement. After that, the possibilities for reaching fair solutions for the open issues of
Serbs in the Republic of Croatia will be significantly lower.
For the above mentioned reason, the Assembly of representatives of nearly 100 Associations established
by the refugees and expelled Serbs (representing 400.000 Croatian Serbs), gathered on 19th October
2010. At the Assembly, the Petition of refugees and expelled Serbs from the Republic of Croatia (see
attachment) has been adopted. There, we listed 12 pending issues that were partially resolved or have not
yet been addressed in the Republic of Croatia. It is more than clear that the Republic of Croatia refuses to
give back individual and property rights to its citizens of Serbian nationality. This attitude is well
recognized by numerous international actors, underlining that the Republic of Croatia has to make
essential move in the field of the human rights’ protection for all its citizens and to trully respect the
principles of tolerance, equality and fairness if it wishes to become a member of the European Union.
Rights, that refugee and expelled Serbs have partially reached so far, yet through severe difficulties, are
mostly reached thanks to the pressure by European political institutions within the process of Croatia’s
meeting the obligations envisaged as sine qua non of European integration, and they are not in any way
the result of existing political will within Croatia, its government and politicians.
The above stated claim is confirmed in the best possible way through the conclusion from the latest
Report of the European Council on Refugees and Exiles (ECRE), which gathers 69 NGOs within Europe
dealing with the refugees and exiles issue, concluding that „policy of the Republic of Croatia authorities,
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from the termination of war conflicts in 1995 until today, represents the biggest obstacle for closing the
refugees chapter within the region“. Also, the Council of Europe Parliamentary Assembly has adopted,
in January 2010, a Resolution proposing restitution of the houses and apartments where refugees
previously lived. Numerous and similar documents, resolutions and recommendations have been issued
so far by different international organizations, with none of them respected by Croatia.
Respectful Mr. Cavosoglu, we would like to kindly ask You, in the most sincere way, and on the behalf
of the 400.000 refugees and expelled Serbs from the Republic of Croatia, to support the Petition – with
its crucial part being the appeal to the European Union to sign the Accession Agreement with the
government of the Republic of Croatia only after the Republic of Croatia has met European human rights
standards towards fully respecting our rights in accordance with international, regional and bilateral
agreements. Please, defend our fundamental human rights in the name of democracy and values
promoted by the great family of European nations. Your Excellency, be sure that 400.000 Serbs,
deprived from their basic, individual and property rights will be grateful for Your support.
On the behalf of 100 Refugee associations and home clubs of Serbs and other citizens from the Republic
of Croatia.
Belgrade, November 9th, 2010
Contact organization:
Coalition of Refugee Associations in the Republic of Serbia
Kraljice Marije 47/2
11000 Belgrade, Serbia
Phone: +381 64 375 74 78
Email: linta@sdf.org.rs
Miodrag Linta
____________________________
Milojko Budimir
____________________________

Attached:
1. Petition of refugees and expelled Serbs from the Republic of Croatia
2. Document containing registered signatures of 100 Refugee associations and home clubs
of Serbs and other citizens from Republic of Croatia, which endorsed the Petition
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Избегличка удружења и завичајни клубови Срба
и других грађана Републике Хрватске
Његова Екселенција
Г-дин Мелвут Чавошоглу
Предсједник Парламентарне Скупштине
Савјета Европе
Поштовани г-дине Чавошоглу,
Имамo посебну част и задовољство да Вас поздравимо у име више од 400.00 Срба који су
избјегли или прогнани из Републике Хрватске за вријеме рата 1991.-1995. године. Већина њих
данас се налази изван Хрватске, и живи су Србији. Имајући ово у виду, УНХЦР је истакао
Србију као једину европску, и пету државу у свету, са продуженом избегличком кризом. У
претходних 15 година већина избјеглих и прогнаних Срба није успјела остварити своја
имовинска, стечена, статусна и друга права у Републици Хрватској. Од више од 400.000
избјеглих и прогнаних Срба, у Републици Србији и даље живи преко 270.000; у Републику
Хрватску се вратило око 60.000, углавном људи старије животне доби; у Босни Херцеговини
живи око 30.000, а у треће земље (Европа, Сјеверна Америка, Аустралија) је отишло преко
40.000.
Република Хрватска је 30. јуна ове године добила сагласност Европске уније да отвори
преговарачко Поглавље 23 под називом „Правосуђе и темељна људска права“ без услова да
рјешава имовинска, стечена, станарска и друга питања избјеглих и прогнаних Срба. Такође,
наведена питања нису међу условима за затварање поменутог Поглавља. Према процјенама
званичног Загреба, Република Хрватска ће Поглавље 23 затворити почетком слиједеће године,
а на прољеће потписати Уговор о приступању са Европском унијом. Након тога биће, у
значајној мјери, смањене могућности за правично рјешење отворених питања Срба у
Хрватској.
Због горе наведеног, 19. октобра 2010. године организован је велики скуп представника 100
удружења која су основали избјегли и прогнани Србии и остали грађани поријеклом из
Републике Хрватске гдје имају имовинско-правне интересе. На скупу је усвојена Петиција
избјеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске (у прилогу) у којој се наводи 12 отворених
питања која су рјешена дјеломично или се још нису почела рјешавати у Републици Хрватској.
Више је него јасно да Република Хрватска одбија да врати индивидуална и имовинска права
својим грађанима српске националности. Бројна истраживања потврђују да Република
Хрватска мора учинити суштински помак на подручју заштите људских права свих њених
грађана и да стварно поштује принципе толеранције, једнакости и праведности како би била
спремна на придруживање Европској унији.
Права што су их дјеломично избјегли и прогнани Срби, досада, тешком муком успјели
остварити углавном су постигнута захваљујући притиску европских политичких институција
у процесу остварења хрватских евро-интеграцијских обавеза а нису производ стварне
политичке воље у Хрватској, њеној влади и поличким круговима.
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Наведену тврдњу најбоље потврђује закључак из најновијег извјештаја Европског савета за
избеглице и прогнанике (ЕЦРЕ), који окупља 69 невладиних организација у цијелој Европи,
које се баве питањем избјеглица и прогнаних лица, да „политика власти Републике Хрватске,
од завршетка сукоба 1995. године до данас, представља највећу препреку затварању
избјегличког поглавља у региону“. Такође, Парламентарна скупштина Савјета Европе је
јануара 2010. године усвојила Резолуцију којом се предлаже враћање кућа и станова у којима
су избјегла и прогнана лица раније живјели. Досад су разне међународне организације
усвојиле бројна документа, резолуције и препрруке, које Хрватска није испоштовала.
Поштовани г-дине Чавошоглу, желимо да Вас најискреније замолимо, у име више од 400.000
избјеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске да подржите Петицију избјеглих и
прогнаних Срба у Републици Хрватској, посебно њен кључни део који се односи на апел
Европској унији да потпише Уговор о приступању са Владом Републике Хрватске тек када
Република Хрватска буде достигла европске стандарде у погледу поштовања наших људских
права, у складу са међународним, регионалним и билатералним споразумима. Молимо Вас да
одбраните наша темељна људска права, у име демократије и вриједности које се промовишу у
великој породици европских народа. Ваша екселенцијо, будите сигурни да ће више 400.000
Срба који су ускраћени у својим основним, индивидуалним и имовинским правима бити
захвални за Вашу подршку.
У име 100 избјегличких удружења и завичајних клубова Срба и осталих грађана из
Републике Хрватске.
Београд, 09. новембар 2010. године
Миодраг Линта
___________________________
Mилојко Будимир
___________________________
Контакт:
Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији
Краљице Марије 47/2, 11000 Београд
Телефон: 011 3820 250
Емаил: linta@sdf.org.rs
У прилогу:
1. Петиција избјеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске
2. Докуменат који садржи овјерене потписе 100 представника удружења и завичајних
клубова које су подржали Петицију
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