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Konsultat i organizuan  Documenta,  Lidhje e sho- qatave  të  familjeve të  mbrojtësve  kroat  të  zënë rob  

dhe të zhdukur  dhe Shoqata  Nënat  e Vuko- varit. Pjesëmarrësit  [30] kanë qenë viktimat, për- 

faqësuesit  e  shoqatave  të  viktimave,  përfaqësu- esit e veteranëve dhe aktivistët e organizatave jo 

qeveritare  për të drejtat  e njeriut.  Iniciativën për themelimin  e KOMRA e paraqiten  Vesna Teršelič 

(Documenta,  Kroaci), Nataša  Kandid (Fondi  për të  Drejtën  Humanitare,   Serbi), Katarina  Kruho- nja 

(Qendra  për paqe, Joviolencë dhe të drejtat  e njeriut nga Osjeku, Kroaci) dhe Mirko Kovačid (Shoqata 

Nënat e Vukovarit, Kroaci). Për tubimin kanë raportuar Radio kroat Vukovari, B92 dhe Vukovarske 

novine. 

Disa pjesëmarrës kanë shfaqur frikën se KOMRA do të formohet nga organizatat joqeve- ritare dhe se 

dokumentacioni që e kanë mbled- hur shoqatat viteve të fundit do të tjetërsohet nëse del nga 

Kroacia. 

Në debat është sqaruar se organizatat joqeveritare e iniciojnë krijimin e koalicionit për përkrahjen  e 

nismës për themelimin e KOMRA, ndërsa komisi- onin mund ta themelojnë e vetëm shtetet. 

Pjesëmarrësit në konsultimin propozuan kyçjen më intensive të veteranëve dhe të shoqatave të 

veteranëve në procesin e konsultave. 

Veteranët  janë të interesuar  që të kyçen në debat sepse  kjo  mund   t’i  ndihmojë   që  ta  ndryshoj- në  

imazhin  e  veteranëve  si  kriminel  të  luftës. Pjesëmarrësit  kanë theksuar  se të gjitha viktimat duhet të 

janë aktivë dhe të barabartë në konsultat. 

Nismës  për  themelimin   e  Komisionit  rajonal për zbardhjen e fakteve mbi krimet e luftës i duhet  

përkrahja e shoqatave  të viktimave dhe të mbrojtësve. 

Tri shtyllat [FHP, Documenta dhe Qendra Kërkimore-Dokumentuese] nuk janë të mjaftu- eshme,  na  

duhet  përkrahja  shumë  më  e madhe dhe më e gjerë për një nismë të tillë dhe këtu zoti Ivan  Pšenica 

[Lidhje  e shoqatave  të familjeve të ushtarëve kroat të zënë rob dhe të zhdukur] si dhe zoti Mirko 

Kovačid *Shoqata Nënat e Vukovarit+, që janë me ne këtu, na kanë folur për domosdonë që viktimat  dhe 

përfaqësuesit e viktimave, dhe shpre- soj edhe organizatat e mbrojtësve, si dhe organiza- tat tjera të 

shoqërisë civile, do të bëhen përkrahës të nismës. 

Deklaratë: Katarina Kruhonja, Qendra për paqe, Joviolencë dhe të drejtat e njeriut, Kroaci, Konsulta 

kombëtare me shoqatat e familjeve të zhdukurve  dhe organizatat  e mbrojtësve,  Vukovar, Kroaci, më 

24 tetor 2008. 

Komisioni Rajonal duhet ta ketë nga një zyre në secilin  shtet. Secila zyre do të ketë për detyrë që  të  

kryej punët  që  i  përcakton  Komisioni Rajonal. 



Komisioni  Rajonal  duhet  të  ketë  zyrën  qendrore, por edhe në secilin shtet do të duhej të kishte zyre 

që do të mblidhnin  shënime, dhe nga aty ato do të dërgoheshin në Komisionin rajonal. Ai do të ishte në 

gjendje që me anë të fakteve të renditura kronologji- kisht, të ndërtoj pamjen e saktë e asaj që ka 

ndodhur. Ndërsa ku do të jetë selia e Komisionit Rajonal, kjo do të duhej të dal si rezultat i konsultave 

dhe mar- rëveshjes. 

Deklaratë: Nataša Kandid, Fondi për të Drejtën Humanitare,  Ser- bi, Konsulta kombëtare me shoqatat e 

familjeve të zhdukurve dhe organizatat e mbrojtësve, Vukovar, Kroaci, më 24 tetor 2008. 

Anëtarët e shoqatave të familjeve të mbrojtësve të zhdukur i japin përkrahje nismës për the- melimin  

e Komisionit  Rajonal për zbardhjen e krimeve të luftës. 

Mua  më duket  kjo një nismë e mirë, dhe ne do ti bashkohemi  kësaj nisme, duke  u inkuadruar  nga një 

arsye që dihet shumë  mirë se cila është:  kudo që flitet për persona të zhdukur,  kudo që tentohet të 

zgjidhet çështja e fatit e të zhdukurit,  ne e kemi, të them  ashtu, obligimin moral ndaj atyre që nuk i 

kemi më, që t’i dorëzojmë familjeve të tyre, sepse, duke shikuar objektivisht, pas gjithë këtyre viteve 

vetëm anëtarët e familjeve durojnë gjithë këto ank- the, ndërsa politika qëmoti i ka la duart nga kjo (...) 

Përkundër faktit që shoqatat e mbrojtësve gati qind për qind janë kundër një nisme të tillë, unë mendoj 

se nuk kanë të drejtë. 

Deklaratë: Ivan Pšenica, Lidhja e shoqatave të familjeve të mbrojtësve kroat të zënë rob dhe të zhdukur, 

Kroaci, Konsulta kombëtare me shoqatat e familjeve të të zhdukurve dhe organiza- tat e mbrojtësve, 

Vukovar, Kroaci, më 24 tetor 2008. 

Unë e përkrah nismën dhe thash, unë kam dëshirë që ju të punoni  në këtë, ndonëse në rajonin e ish 

Jugosllavisë  është punuar  dhe  punohet  edhe  sot, por dua që ju të punoni më mirë seç është punuar 

deri më sot, dhe që vërtetë të ketë rezultate... men- doj se ky është prioriteti më i madh. Dhe të gjitha 

nga këto familjet, të gjitha ato do t’ju pranojnë dhe kuptojnë  sepse ato  e kanë  nevojën, ndërkaq  sho- 

qatat tjera të mbrojtësve, ato kanë qëllime tjera, e kanë jetën ndryshe, dhe mënyrën e punës ndryshe, si 

dhe nevojat. 

Deklaratë:  Štefica  Krstid,  Shoqata  Viktimat  e  luftës  atdheta- re, Kroaci, Konsulta kombëtare  me 

shoqatat  e familjeve të të zhdukurve  dhe  organizatat  e mbrojtësve,  Vukovar, Kroaci, më 24 tetor 

2008. 

Unë së pari do ta theksoja pëlqimin tim të sin- qertë me krijimin një trupi të tillë; ne e përkrahim këtë 

nismë sepse mendojmë se shteti me masat nga lartë nuk mund të bëjë asgjë pa nisma dhe përkrahje nga 

poshtë, nga ne qytetarët. (...) Mendoj se pa një nisme të tillë, pa animimin e qytetarëve, nuk mund të 

shkojmë larg. Te qytetarët sot dukshëm është zhdukur empatija, di- si të gjithë jemi ende të frikësuar, 

shikojmë punët tona dhe nuk na brengos vuajtja e fqinjëve tanë. 

Deklaratë:  Ljiljana  Gehrecke   nga  Kroacia,  Konsulta   kom- bëtare  me shoqatat  e familjeve të 

zhdukurve  dhe organizatat  e mbrojtësve, Vukovar, Kroaci, më 24 tetor 2008. 

 



Anëtarët e familjeve të të zhdukurve përkrahin gjykimet për krimet e luftës pa marrë parasysh se cilës 

kombësi i përkasin autorët. 

Qëndrimi  ynë në Qendër është se autori  i krimit është autori, se viktima është viktime dhe se për ne ata 

nuk kanë identitet.  Dhe nuk duam  që njerëzit ti ndajmë  sipas përkatësie etnike etj. Sepse krimet janë 

të njëjta, pa marrë parasysh se a kanë ndodhur në Srebrenicë, Ovčar, Pakrac, apo Poljan – autori mbetet  

kriminel. Jemi që të gjitha të dënohen dhe kërkojmë që të gjithë të dalin para drejtësisë. 

Deklaratë: Ankica  Mikid, Qendra  për  paqe  dhe  këshilla juri- dike, Kroaci, Konsulta kombëtare  me 

shoqatat  e familjeve të të zhdukurve  dhe  organizatat  e mbrojtësve,  Vukovar, Kroaci, më 24 tetor 

2008. 

Shoqatat e mbrojtësve nuk e përkrahin nismën për formimin e Komisionit Rajonal. 

E që ne tani t’ua dorëzojmë juve në dijeni të gjitha dokumentet,  të gjitha që ekzistojnë te ne, të gjitha 

dijet tona, që ju ato t’i çoni atje përtej, në Serbi dhe të dispononi me to në çdo kohë dhe sipas dëshirës, 

kjo neve nuk na pëlqen. 

Deklaratë: Vesna Katid, Shoqata Vejushat, Kroaci, Konsulta kombëtare me shoqatat e familjeve të të 

zhdukurve dhe organiza- tat e mbrojtësve, Vukovar, Kroaci, më 24 tetor 2008. 

Koordinimi i shoqatave, jemi gjithsej 13 shoqata, në bazë të kësaj tribune të juaj e ka marrë vendimin, - 

ne jemi dëgjuar, nuk kemi mbajt mbledhje, - se nuk do të ishte me vend që kjo qendër të bëhet në Vuko- 

var. Nuk do të përkrahet nga shumica. 

Deklaratë: Slavko Jurid,  Koordinimi  i shoqatave  të mbrojtësve, Kroaci, Konsulta  kombëtare  me  

shoqatat  e familjeve të  zhdu- kurve  dhe  organizatat   e  mbrojtësve,  Vukovar,  Kroaci,  më  24 tetor 

2008. 

Bashkimi Evropian nuk duhet të lejojë asnjë shteti nga rajoni qasjen në BE përderisa nuk e zgjidhin 

problemin e të zhdukurve. 

Në i kemi adresuar letra Bashkimit  Evropian dhe Brukselit që asnjë shtet, cili do që të jetë, nuk  do të 

duhej të pranohet në BE. Njëra nga pyetjet për hyrje në BE duhet të jetë zgjidhja e problemit të të 

zhdukurve. 

Deklaratë: Ivan Pšenica, Lidhja e shoqatave të familjeve të mbrojtësve  kroat të zënë rob dhe të zhdukur,  

Kroaci, Konsulta kombëtare me shoqatat e familjeve të zhdukurve dhe organizatat e mbrojtësve, 

Vukovar, Kroaci, më 24 tetor 2008. 


