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Kandićeva: Ne zaboraviti prošlost 
28. maj 2009. | 19:01 | Izvor: Beta  
Bečići -- Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić smatra da bez suočavanja sa prošloću ne 
može biti demokratske budućnosti u državama bivše Jugoslavije.  
 
Kandić je kazala da zbog toga i nekoliko stotina nevladinih organizacija iz regiona insistira na formiranju 
Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima (REKOM). 
 
"Ono što se dogodilo u protekloj deceniji ne možemo da zaboravimo. Moramo da budemo odgovorni prema 
prošlosti, moramo obezbediti pravdu za žrtve, da bismo stvorili preduslove da se zločini nikada više ne ponove", 
kazala je Kandićeva na Skupštini Koalicije za REKOM u Bečićima.  
 
Prema njenim rečima, činjenica da je nekoliko stotina NVO učestvovalo u konsultacijama o formiranju REKOM-
a, koje traju već tri godine, govori o tome da im je useplo ono što nije političkim elitama u regionu - da se 
objedine oko inicijative da se zločini iz prošlosti moraju sagledati iz regionalnog, a ne nacionalnih aspekata.  
 
Ona je najavila da će NVO iz regiona izraditi model REKOM-a i potom ga ponuditi vlastima država u regionu sa 
zahtevom da se ta komisija formira na međudržavnom nivou.  
 
Kandićeva je rekla da suđenja za ratne zločine jesu važna, ali nisu dovoljna da bi žrtve dobile odgovarajuću 
satisfakciju za svoju bol i ocenila da je to jedan od glavnih razloga za formiranje REKOM-a, kao i da bi se 
osujetili pokušaji istorijskog revizionizma.  
 
Direktorica NVO Dokumenta iz Zagreba Vesna Teršelič kazala je da su društvima u regionu potrebne činjenice, 
istina i pravda, a porodicama žrtava ratnih zločine potrebna se obeštećenja.  
 
Ona je ocenila da je regionalni pristup utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama 
ljudskih prava neophodan, kako bi se činjenice sagledale sa različitih aspekata.  
 
Teršelicćeva je navela da, ukoliko se ovim tempom nastave suđenja za ratne zlocine u državama koje su nastale 
raspadom SFRJ do 2020. godine kroz sudnice će proći svega 1.200 osumnjičenih.  
 
Prema njenim rečima, to jasno ilustruje koliko je sudska pravda nedovoljna za obezbeđivanje satisfakcije 
žrtvama, pošto se u regionu više od 16.000 osoba i dalje vode kao nestale.  
 
Vesna Teršelič je najavila da će model REKOM-a biti predat vlastima u regionu u toku 2010. godine.  
 
Ona je kazala da se od REKOM-a očekuje da izradi izveštaj i donese odgovarajuće preporuke i najavila da će se 
NVO potom starati oko toga da li se preporuke komisije poštuju i sprovode.  
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Peti forum o tranzicionoj pravdi u Budvi 
Objavljeno: Uto, 02. 06. 2009. 11:43  
REKOM JE PRVA I ZADNJA ŠANSA ZA ZEMLJE REGIONA 
Peti regionalni forum o tranzicionoj pravdi u post-jugoslovenskim zemljama, u organizaciji 
Centra za građansko obrazovanje i Akcije za ljudska prava iz Podgorice, održan je od 29. i 30. 
maja u Bečićima kod Budve. Na skupu su nastavljene konsultacije o osnivanju Komisije koje 
bi utvrdila činjenice o ratnim zločinima i povredama ljudskih prava (REKOM) i ocenjeno je da 
bi trebalo da je osnuju parlamenti država u regionu a ne vlade ili predsednici država 

Hotel Splendid u Bečićima: Peti regionalni forum o tranzicionoj pravdi 
PHOTO: FHP

Lidija Franović 
Skup je otvorio predsednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić koji smatra da bi država 
Crna Gora, pre osnivanja REKOM-a, trebalo da se sama suoči sa prošlošću preko osnivanja 
sopstvenog dokumentacionog centra za istraživanje ratnih zločina. On je podsetio da je to 
obaveza Vlade odlukom Skupštine Crne Gore iz januara 2008.  
Pjer Mirel, direktor Odeljenja Evropske komisije za zemlje Zapadnog Balkana, rekao je da put 
ka Evropi zavisi i od odnosa prema počinjenim ratnim zločinima. Ambasador Holandije u 
Crnoj Gori  
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Protest zbog Krivokapićevog izlaganja 
Odmah nakon početka Krivokapićevog izlaganja salu hotela Splendid napustili su novinarka Sonja 
Radošević, inače koordinatorka REKOM-a, koja je, kako prenose podgoričke Vijesti, rekla da ne želi 
da sluša govor predsednika crnogorske Skupštine dok još nije usvojen Zakon o lustraciji. 
Radoševićevoj su se pridružili glavni urednik nedeljnika Monitor Esad Kočan, književnik Milika 
Pavlović, Ljiljana Raičević, direktorka Sigurne ženske kuće u Podgorici i Ibrahim Čikić, žrtva 
policijske torture u Bijelom Polju. Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzle je pak ocenio da mu je drago 
što je Forum otvorio Ranko Krivokapić, a ne ljudi veoma upitne prošlosti.  
 
Ron van Dartel, koji je i ambasador u Srbiji, smatra da je velika odgovornost na nevladinim 
organizacijama na otkrivanju istine o zločinima na području bivše Jugoslavije.  
Abdelhaj Muden, član Komisije za jednakost i pomirenje iz Maroka, govorio je o iskustvima iz 
ove afričke zemlje. Njemu su često postavljana pitanja zašto pričati o torturama i mučenjima, 
kada same žrtve žele to da zaborave. U Maroku je bilo javnih saslušanja žrtava, na kojima 
međutim nije bilo imenovanja počinioca. Muden je govorio o veoma emotivnim svedočenjima. 
Tako je žena koja je 1973. izgubila sestru samo smogla snage da izjavi: “Nedostaje mi sestra”. 
Jedan čovek je prestao sa svedočenjem kada je trebalo da priča kako je morao da skine odeću, 
jer je u publici bio njegov sin.  
Patrik Burdžis, savetnik članova Komisije za prihvatanje, istinu i pomirenje iz Istočnog 
Timora postavio je pitanje šta je istina. U Istočnom Timoru organizovana su javna saslušanja 
na različitim nivoima. Burdžis je ocenio da su javna saslušanja često “bila katastrofa” a da su 
generali na svedočenjima govorili svoju istinu koja to nije bila. 
I Muden i Burdžis su zaključili da svaka zemlja ima svoj proces u formiranju komisije za 
utvrđivanje komisije za istinu.  
Svi učesnici Petog regionalnog foruma o tranzicionoj pravdi bili su podeljeni u četiri radionice 
na teme Zašto REKOM, Struktura REKOM-a, Mandat REKOM-a, Javna slušanja. 
Novinar Dinko Gruhonjić iz Novog Sada i Tea Gorjanc-Prelević, advokatica i direktorka NVO 
Akcija za ljudska prava iz Podgorice, moderirali su radionicu Javna slušanja. Javna slušanja 
su prema rečima Gruhonjića od presudnog značaja za budući rad REKOM-a. U ime Koalicije 
za REKOM pozdravio je suđenja za ratne zločine u zemljama regiona, ali i zaključio da ona ni 
blizu neće doneti pravdu za žrtve i njihove porodice. 
Gruhonjić, koji je i predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, dodao je da ako do 
2020. ovim tempom budu nastavljena suđenja, da će samo 1.200 ljudi biti izvedeno pred sud. 
Izrazio je duboko razočaranje što su optuženi za ratne zločine glavne medijske zvezde u Srbiji. 
Javna slušanja žrtava potrebna su, nastavio je Gruhonjić, kako bi šira javnost saznala o 
strahotama koje su žrtve preživele, njihovim gubicima gubicima... Izneo je i stav da je 
REKOM prva i poslednja ozbiljna prilika da se čuje glas žrtava.  
Tea Gorjanc-Prelević, koja zastupa žrtve deportacija iz Crne Gore iz jeseni 1992, mišljenja je 
da slušanje ispovesti može da pomogne da imamo “srećniju budućnosti”. Ona je naglasila da 
su pojedini crnogorski mediji odigrali ulogu komisije za istinu time što su objavljivali 
ispovesti žrtve (primer Vijesti). Tako je većina čitalaca prvi put čula za zločin nad 
bosanskohercegovačkim civilima, pretežno bošnjačke nacionalnosti.  
Jusuf Trbić iz Bijeljine smatra da će početak javnih saslušanja otvoriti bujicu svedočenja. 
Založio se za javna saslušanja predstavnika institucija. Čedomir Marić, predsednik Udruženja 
nestalih i poginulih iz Krajine, pozvao je na odgovornost međunarodnih organizacija. Marić je 
ukazao i na neadekvatnu zaštitu svedoka u slučaju Lora.  
Eugen Jakovčić, novinar i koordinator Inicijative za REKOM, govorio je o slučaju Marije 



Lovrić, čiji muž Branko je ubijen u Osijeku 1991. Lovrićeva se boji novih svedočenja i ima 
osećaj da time iritira javnost u ovom gradu. Najavila je da neće svedočiti na duže 
vreme. Ljupka Kovačević iz Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima iz Kotora protivi 
se javnim saslušanjima predstavnika institucija, a smatra da na njima ne bi trebalo imenovati 
počinioce zločina ili kršenja ljudskih prava.  
Mnogi učesnici a naročito žrtve pričale su o svojoj nesreći, o počinjenom zlu i ponekad skretali 
sa teme četvrte radionice. Profesor Filozofskog fakulteta u Nišu Draško Bjelica smatra da je 
evidentna snažna potreba ljudi za ispovedanjem. 
Polaznici prve radionice (Zašto REKOM) smatraju da bez istine o ratnim zločinima nema 
iskrenog praštanja i pomirenja, duševnog mira za porodice i da je bitno da se kažu lične priče i 
što pre kaže ko je žrtva. U radionici koja se bavila strukturom REKOM-a skoro svi su se 
saglasili da bude formirana centralna kancelarija, dok je bilo različitih stavova o tome da li je 
potrebno imati predstavnike međunarodne zajednice. Zaključeno je da bi članovi REKOM-a 
morali biti osobe sa čistom prošlošću i visokih moralnih vrednosti. 
Nema gornje granice za REKOM, smatraju učesnici treće radionice (mandat). REKOM bi 
trebalo da se bavi ubistvima civila, prisilnim nestancima, silovanjima, zatvaranjima u logore, 
proterivanjima, nasilnim mobilizacijama, nasilnim prostituisanjem... Postavljeno je i pitanje da 
li počinitelji zločina, mučenja, mogu da budu žrtve.  
Na Petom regionalnom forumu u Budvi usvojen je i Statut Koalicije za REKOM i imenovani 
organi koalicije.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Priča dana 
 

Posljednji update: 29. May 2009, 13:10 

Počeo Forum o tranzicionoj pravdi 
Peti regionalni forum o tranzicionoj pravdi u post-jugoslovenskim zemljama počeo je danas u 
Bečićima a otvorili su ga Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine Crne Gore, Pjer Mirel, 
direktor Opšte uprave za proširenje Evropske komisije za zemlje Zapadnog Balkana i Ron 
J.P.M. van Dartel, ambasador Kraljevine Holandije u Crnoj Gori i Srbiji.  

Pjer Mirel je rekao da priključenje zemalja regiona Evropskoj uniji zavisi od procesuiranja 
ratnih zločina, vraćanje povjerenja u pravosuđe i uspostavljanja tranzicione pravde na 
nacionalnim nivoima.  

 
Mirel je rekao da će najveći broj ratnih zločinaca morati da odgovara pred nacionalnim 
sudovima, da ubrzanje suđenja na nacionalnom nivou zavisi od političke volje, a da će EU 
obezbijediti tehničku pomoć. 

Obraćajući se prisutnima, Ranko Krivokapić je rekao da Crna Gora ima obavezu da formira 
dokumentacioni centar koji bi se bavi istraživanjem zločina od 1991. do 2001. godine, prenio 
je Radio Antena M. 

Krivokapić je rekao da su u Crnoj Gori skoro svi ratni zločini procesuirani ali da za neke još 
nijesu izrečene presude. 

Održana osnivačka Skupština REKOM-a (28. May 2009, 20:18) 

Danas je u Bečićima održana osnivačka Skupština Koalicije za REKOM 
na kojoj je usvojen Statut, izabrani su članovi Koordinacijskog vijeća, i

usvojen predlog operativnog plana konsultacija i jačanje Koalicije.  

Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić najavila je da će NVO iz regiona izraditi 
model REKOM-a i potom ga ponuditi vlastima država u regionu sa zahtjevom da se ta komisija 
formira na međudržavnom nivou. 

Kandić je rekla da suđenja za ratne zločine jesu važna, ali nijesu dovoljna da bi žrtve dobile 
odgovarajuću satisfakciju za svoj bol i ocijenila da je to jedan od glavnih razloga za formiranje 
REKOM-a, kao i da bi se osujetili pokušaji istorijskog revizionizma.  

Direktorica NVO Dokumenta iz Zagreba Vesna Teršelič kazala je da se od REKOM-a očekuje da 
izradi izvještaj i donese odgovarajuće preporuke i najavila da će se NVO potom starati oko 
toga da li se preporuke komisije poštuju i sprovode. 

Teršelič je najavila da će model REKOM-a biti predat vlastima u regionu u toku 2010. godine.  

Skupština Koalicije za REKOM (28. May 2009, 10:56) 

Prva Skupština Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim 
teškim povredama ljudskih prava (REKOM) u post-jugoslavenskim zemljama biće održana 
danas poslije podne u hotelu Splendid u Bečićima, a naredna dva dana će na istom mjestu biti 
održan Peti regionalni forum o tranzicijskoj pravdi u post-jugoslavenskim zemljama.  

Forum organizuju Centar za građansko obrazovanje i Akcija za ljudska prava iz Crne Gore u 
ime Koalicije više od 200 nevladinih organizacija i pojedinaca i pojedinki iz regije koji na ovom 

PCNEN, Crna Gora 



skupu nastavljaju konsultacije o osnivanju REKOM.  

Forum će otvoriti Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine Crne Gore, Pierre Mirel, direktor 
Opšte uprave za proširenje Europske komisije za zemlje Zapadnog Balkana i Ron J.P.M. van 
Dartel, ambasador Kraljevine Holandije u Crnoj Gori i Srbiji.  

Forumu će prisustvovati 350 učesnika/ca iz svih post-jugoslavenskih država, pojedinci/ke i 
predstavnici/ce nevladinih organizacija, udruženja žrtava i porodica žrtava, kao i tužitelji/ce, 
sudije/sudkinje, umjetnici/e i predstavnici/e mladih. 

Cilj REKOM-a je stvaranje tačnog, zvaničnog i objektivnog zapisa o ratnim zločinima i drugim 
teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije, uključujući 
priznavanje žrtava i njihove patnje, kao i sprječavanje ponavljanja zločina. REKOM bi bio 
regionalno tijelo koje osnivaju države nasljednice bivše Jugoslavije,  nezavisno od svojih 
osnivača, i koje bi se fokusiralo na iskustva žrtava. 

Očekuje se da REKOM izradi popis žrtava i ljudskih gubitaka i da time zauvijek spriječi 
manipulacije brojkama stradalih i ubijenih. Mogao bi biti od pomoći tužiteljstvima za ratne 
zločine, postojećim zvaničnim komisijama za nestale, i da svojim radom stvori uslove za 
razumijevanje i toleranciju, i vrati dostojanstvo žrtvama i njihovim porodicama. 

Broj komentara ( 2 ) Pogledaj komentare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

U Bečićima o tranzicionoj pravdi  
Vijesti - Agencijske vijesti  
29.05.2009  

 
Regionalni forum o tranzicionoj pravdi u post-jugoslovenskim zemljama, koji se održava 
peti put, biće otvoren danas u Bečićima, a u njegovom radu učestvovaće preko 350
učesnika iz svih država bivše Jugoslavije.Forum organizuju Centar za građansko
obrazovanje i Akcija za ljudska prava iz Crne Gore u ime Koalicije preko 300 nevladinih
organizacija i pojedinaca iz regiona, koji na skupu nastavljaju konsultacije o osnivanju
Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim
povredama ljudskih prava (REKOM) na teritoriji bivše SFRJ. Forum će otvoriti
predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, direktor Odjeljenja za zemlje zapadnog
Balkana u Generalnom direktoratu za proširenje Pjer Mirel i ambasador Holandije u
Crnoj Gori i Srbiji, Ron van Dartel.  
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                                   KOHA DITORE, KOSOVO 
 
 
Mbt: Forumi i V-të Rajonal për Drejtësinë në Tranzicion 
 
T: Dhembja bashkon viktimat e ish-Jugosllavisë 
 
Nt: Nisma për formimin e një komisioni që do të ndihmonte jo vetëm në zbardhjen e 
rasteve të kohës së luftës, por edhe në mbledhjen e të dhënave dhe përballjen me të 
kaluarën, përfshinë edhe Kosovën. Takimi i viktimave të etnive të ndryshme dhe rrëfimet 
e tyre kanë sjellë emocione dhe lot  
 
Idro Seferi 
Beçiq, Mali i Zi- 
 
Një rreth i krijuar prej karrigeve, në një sallë të madhe, ka qenë vendi ku njerëzit kanë 
rrëfyer ngjarjet e që ua kanë ndryshuar jetën përgjithmonë. “Mua ma kanë vrarë djalin 13 
vjeç dhe aty ka pasur shumë të vrarë…”, ka thënë Xhefer Veliu, nga fshati Polac, afër 
Skenderajt. Aty kanë rrëfyer edhe veteranët e luftës, viktimat myslimane nga Srebrenica 
dhe pjesët tjera të Bosnjës dhe dëshmitar nga Dubrovniku. Por, edhe serbët nga Kosova. 
Ata janë mbledhur në punëtorinë e parë të Forumit të V-të rajonal për Drejtësinë në 
Tranzicion që është organizuar për dy ditë në Beçiq të Malit të Zi. Koalicioni i 
organizatave joqeveritare që merren me problemet e trashëguara nga lufta, ka për qëllim 
për Themelimin e Komisionit Rajonal për Përcaktimin e Fakteve për Krimet dhe Shkelje 
të Rënda në ish-Jugosllavi (KOMRA).  
 
Mst:  Rrëfimet për luftën 
 
“Te ne lufta ende nuk ka mbaruar…”, është shprehur Mirka Pavloviq, nga Mali i Zi, i cili 
ka folur për përvojat e tij në kohë lufte. Ai ka folur për problemet lidhur me ballafaqimin 
me të kaluar dhe politikat e tanishme. “Politikanët kanë ndryshuar vetëm rrobat. Ende 
është gjithçka gjysmë e vërtetë dhe politikanët më shumë kanë penguar se sa që kanë 
ndihmuar në ripajtim”, ka thënë Pavloviq. Ai ka kritikuar ashpër dhe ka thënë se ripajtimi 
do të jetë gati i pamundur derisa vendet e rajonit të udhëhiqen ende nga njerëzit që kanë 
përgjakur këta popuj.  
Shqiptarët e Kosovës që kanë marrë pjesë në këtë forum janë ankuar për ripajtimin herë 
pas here dhe për faktin se “është herët” të ndodh kjo. Por, megjithatë kanë qenë 
konstruktiv dhe kanë folur edhe për dhembjen e viktimave tjera.  
Ymer Mërlaku, familjar i viktimave nga Klina, ka thënë se fati i të zhdukurve ndikon te 
familjet në vazhdimësi për jetën. “Dhembja mbetet e vazhdueshme derisa ne nuk e dimë 
të vërtetën. Familjet presin ende. Ato nuk kanë besim të autoritet sepse ata e kanë 
zhvendosur problemin tonë në nivelin më të ulët të agjendës”, është shprehur Mërlaku. Ai 
ka përmendur Klinën si shembull të bashkëjetesës. “Te ne askush nuk i prek serbët. Por 
kemi mbi 100 të zhdukur dhe 322 të vrarë”, ka rikujtuar ai duke e krahasuar 
Millosheviqin me Hitlerin dhe Sadam Hysnin. “Fjala pajtim mendoj se është e hershme 
sepse familjarët nuk i dinë ku i kanë të afërmit e tyre”, ka shtuar Mërlaku.  



Marko Borovac, përfaqësues i njërës prej qendrave për të zhdukurit, ka theksuar se këta 
njerëz duhet të respektojnë njëri-tjetrin. “Ne i gjejmë të zhdukurit dhe ua kthejmë 
njerëzve të vet, atyre që u takojnë. Nëna për ne është nënë dhe nuk ka emër etnik dhe 
kështu duhet të jetë…”, ka theksuar Borovac. 
Në sallë janë gjetur ballë për ballë me familjet e viktimave edhe veteranët e dikurshëm të 
luftës. Ndonëse zyrtarisht Mali i Zi nuk ka luftuar, Radan Nikoliq është një prej 
veteranëve. Por, ai flet më butë se në kohën kur ishte nisur për luftë. “Ne nuk jemi të 
gjithë njësoj. Kemi shkuar për të luftuar si heronj dhe kur jemi kthyer na kanë pritur si 
kriminel lufte…”, ka thënë Nikoliq. Ai ka theksuar se vrasjet, përdhunimet, e veçanërisht 
kampet e torturat duhet të hetohen më shumë. “Në luftë kemi pasur kategori të ndryshme. 
Ka ndodhur gjëra të mëdha dhe ne duhet t’i hetojmë këto për popull”, ka thënë ai.  
Shumica e familjarëve kanë kërkuar te emërohen vrasësit dhe të mos fajësohen të gjithë 
popujt.  
Bajram Çerkini, nga Mitrovica, ka thënë se i ka parë në kolonë të gjithë ata që kanë 
kontrolluar popullin, ka parë sa fëmijë janë marrë dhe sa femra janë përdhunuar. Djali i 
tij ka qenë i ri kur është marrë nga forcat serbe dhe ende është i zhdukur. “Ne nuk duhet ti 
shohim këto probleme politikisht. Jam në gjendje të takohem me njerëz të tillë dhe më 
pëlqejnë shumë gjëra këtu. Por, komisionet duhet të bëhen nga qeveritë e vendeve tona”, 
ka shtuar ai.  
 
Mst: Përvojat nga larg 
 
Forumi rajonal ka pasur deklarata të ndryshme, është përshëndetur edhe nga politikanët e 
Malit të Zi dhe më parë edhe nga udhëheqësit e tjerë të shteteve të rajonit. Ka pasur edhe 
grindje të vogla dhe mohime krimesh. Por, shumica e familjarëve kanë ndarë dhembjen 
me të tjerët.  
Idriz Haxhiaj, babai i njërës prej nuseve të familjes Berisha të Suharekës, e cila është 
vrarë me tërë familjen në mars 1999, ka thënë se Komisioni mund të jetë një sinjal 
pozitiv. “Mua më mungon shumë vajza ime. Duhet guxim për të folur…”, ka thënë 
Haxhiaj. Por, sipas tij, çelësi kryesor është në Beograd. “Nëse Serbia tregon vullnet, këto 
probleme zgjidhen”, ka thënë ai.  
Gordana Gjikanoviq, është nga Prishtina. Ajo thotë se kur e merr malli kthehet atje për 
rikujtuar kohën e dikurshme. E përfaqëson familjet e viktimave serbe të Kosovës dhe të 
rrëmbyerve. “Kjo nismë na ka mësuar të dëgjojmë dhembjen e të tjerëve, e që ndoshta 
dikur nuk e kemi dëgjuar…”, është shprehur ajo. “Ne tani lëshojmë lot edhe për 
dhembjen e të tjerëve”, ka thënë Gjikanoviq duke kërkuar që të ketë emër dhe mbiemër 
për çdo kriminel, pavarësisht se cilit komb i takojnë ata. “Shpresoj që kjo do të ndihmojë 
që të mos quhemi si popuj kriminal dhe që një ditë fëmijët e mijë të mund të shkojnë në 
Prishtinë”, ka shtuar ajo.  
Pjesëmarrësit e forumit kanë mundur të dëgjojnë edhe Abdelhay Moudden, nga 
Komisioni në Marko, i cili është marrë me krimet e shumta të kryera nga shteti dhe 
Mbreti, nga ushtria dhe krimet e kryera në protesta e përleshje të ndryshme. Ai ka sqaruar 
se në vendin e tij prej 300 vitesh është i njëjti regjim. “Mbreti tash ka pranuar krimet 
pavarësisht se ato i kanë bërë paraardhësit e tij sepse është një fazë kur ka nevojë për 
përshtatje me realitetin e ri”, ka thënë Moudden duke sugjeruar që të mblidhen sa më 
shumë fakte për ta kompletuar tërë historinë e asaj që ka ndodhur.  



Patrick Burgess, ka folur për përvojën e tij në Timorin Lindor. Ai ka treguar se si është 
munduar të sqaroj ngjarjet dhe të mbledh fakte për krimet e kryera me vite të tëra pas 
pushtimit nga Indonezia, e deri në pavarësinë e këtij vendi, në vitin 2002. “Ju duhet të 
evidentoni të gjitha rastet e mundshme”, ka thënë ai.  
Ndërkaq në ditën e dytë të Forumit janë dëgjuar viktimat e luftës së Jugosllavisë nga 
vende të ndryshme. Kjo metodë shërben për tërheqjen e vëmendjes.  
Marko Luçiq, nga rrethi i Dubrovnikut, ka folur për kohën kur është zënë rob. Një nga 
udhëheqësit e Armatës Popullore Jugosllave (JNA), e kishte rrahur për shkak se kanë 
pasur mbiemrin e njëjtë. “Ne Luçiqët jemi malazez më tha dhe se familjarët e tij e kishin 
porositur të me godiste për secilin nga 10 herë”, ka rrëfyer në sallë dëshmitari. Ai ka 
rrëfyer edhe për kampin, për kuzhinierin që së pari u jepte ushqim e më pas edhe një 
racion rrahje dhe për faktin se këta njerëz ende janë të lirë dhe është lejuar të ikin. Por, ai 
ka përmendur edhe njërin prej rojave që në kohën e orarit të tij u jepte ujë. “Rojat tjera na 
kanë keqtrajtuar. Njerëzit nuk mund të shkonin as në tualet sepse rojat na jepnin 20 
sekonda për ta kryer nevojën dhe na e fusnin revolen në gojë, e më pas edhe një racion 
rrahje”, ka rrëfyer Luçiq në dëgjimin publik.  
Ndërkaq Natasha Kandiq, drejtuese e Fondit për të Drejten Humanitare dhe një nga 
iniciatorët e formimit të Komisionit, thotë se KOMRA është një element për të ngushtuar 
hapësirën për gënjeshtra dhe mundësi për sigurimin e fakteve. “Viktimat duhet të jenë të 
pranuara publikisht. Ne duhet të ndryshojmë shoqëritë tona dhe të krijojmë shoqëri të 
përgjegjshme qytetare që ndjejnë dhembje me viktimat tjera”, thekson Kandiq. 
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HOĆE LI PARLAMENTI ZEMALJA EX SFRJ DO KRAJA 2009. PRIHVATITI ZAHTJEV ZA OSNIVANJEM REGIONALNE KOMISIJE 

ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA O RATNIM ZLOČINIMA 

pred REKOM-om velik posao 
 

Jedan od važnih razloga za osnivanje REKOM-a je i utvrđivanje sudbine više od 16 tisuća nestalih u ratovima devedesetih godina za 
kojima se još traga, a rezultat rada morao bi biti i poimenični popis žrtava kako bi se, uz ostalo, onemogućile manipulacije brojem 

žrtava kakve su na ovim prostorima u prošlosti bile činjene s katastrofalnim posljedicama 
 

piše tihomir ponoš 
 

Do kraja sljedeće godine organizacije i pojedinci okupljeni u Koaliciju za 
REKOM, odnosno Regionalnu komisiju za utvrđivanje činjenica o ratnim 
zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na prostoru bivše 
SFRJ, definirat će model te komisije, nastojati prikupiti milijun potpisa za 
njeno osnivanje, osigurati međunarodnu podršku ne bi li parlamentima 
država regije predali zahtjev za njenim osnivanjem. REKOM svoje uzore 
traži među više desetaka komisija koje su osnovane u brojnim zemljama 
(Čile, Maroko, Argentina, Istočni Timor...) a koje su imale zadatak utvrditi i 

dokumentirati činjenice, omogućiti žrtvama da se čuje i njihova strana priče te da im se, ovisno o mandatu i 
ovlastima komisije, omogući odšteta. REKOM, ako ga države nastale raspadom Jugoslavije odluče 
osnovati, ne bi imao nikakvih pravosudnih ovlasti što ne znači da pravosuđa država ne bi mogla na temelju 
prikupljenih činjenica pokretati sudske postupke. Sama Koalicija danas okuplja oko 180 nevladinih 
organizacija i 110 pojedinaca iz Hrvatske, BiH, Crne Gore, Srbije i Kosova, a danas su zamašnjaci 
dugotrajnog procesa stvaranja komisije Documenta – centar za suočavanje s prošlošću Vesne Teršelič i 
Fond za humanitarno pravo Nataše Kandić. Jedan od važnih razloga za osnivanje REKOM-a je i 
utvrđivanje sudbine više od 16 tisuća nestalih u ratovima devedesetih godina za kojima se još traga, a 
rezultat rada morao bi biti i poimenični popis žrtava kako bi se, uz ostalo, onemogućile manipulacije brojem 
žrtava kakve su na ovim prostorima u prošlosti bile činjene s katastrofalnim posljedicama.  
     

središnji ured u BiH  
 
Peti regionalni forum Koalicije za REKOM održan je krajem svibnja u Bečićima u Crnoj Gori, a u žarištu su 
interesa bili mandat i struktura REKOM-a. O tome će se raspravljati i nastojat će se iskristalizirati sljedećih 
mjeseci. Da ta rasprava neće biti laka, vidjelo se i u Bečićima. Jedno od ključnih pitanja je koji period bi 
Komisija trebala obuhvatiti. Većina smatra da bi to trebali biti događaji od 1. siječnja 1991. godine i kasnije, 
bez preciznog  

šangut: sve žrtve moraju dobiti 
satisfakciju  
     
    Za vrijeme održavanja Petog 
regionalnog foruma u Crnoj Gori je trajalo 
suđenje za ratni zločin počinjen u 
koncentracijskom logoru Morinj u kojemu 
su bili ponajviše Hrvati, a koje su u taj 
logor dovele crnogorske postrojbe za 
vrijeme napada i opsade Dubrovnika. 
Dapače, baš za vrijeme foruma prva 
grupa svjedoka dala je iskaz. Među 
sudionicima foruma bio je i Mario Lučić iz 
Hrvatskog društva logoraša srpskih i 
crnogorskih koncentracijskih logora 



definiranja konačnog, završnog datuma. No, mnogi predstavnici 
kosovskih Albanaca zalažu se da rad Komisije obuhvati 
događaje počevši od ožujka 1981. godine i nereda koji su tada 
izbili u Prištini. Teršelič ne vjeruje u dobru argumentaciju nekog 
drugog početnog datuma osim 1. siječnja 1991. godine jer s tim 
datumom počinje i mandat Haškoga suda, pri čemu u konačnom 
izvješću može biti tematizirano i ranije razdoblje, ali bi REKOM 
utvrđivao činjenice o zločinima počinjenima nakon spomenutog 
datuma. Kandić pak smatra da bi REKOM u završnom izvještaju 
svakako morao javno imenovati počinitelje zločina. Uz ostalo, 
bilo bi potrebno definirati i vremensko trajanje komisije. Slične su 
komisije uobičajeno radile dvije do tri godine. Raspravljalo se i o 
mogućoj strukturi REKOM. Vjerojatno bi središnji ured bio u 
Bosni i Hercegovini i to stoga što je upravo u toj zemlji bilo 
najviše žrtava. Vjerojatno bi se i u svakoj državi osnovao ured i 
to u mjestu u kojem je bilo najviše žrtava. Ne radi se toliko o 
moralnom razlogu koliko o činjenicu da bi se osnivanjem ureda u 
takvim mjestima bilo blizu mnogim svjedocima. Nije riješeno 
koliko bi članova trebao imati REKOM kao ni bi li u njemu svoje 
mjesto trebao imati predstavnik međunarodne zajednice. Ona je 
i inače bila predmetom dosta oštre rasprave, a glasovi za 
preispitivanje i njene odgovornosti u zločinima počinjenima 
tijekom devedesetih godina su dosta snažni.  
     

problematičan odnos srbije i kosovo  
 
Očito je pred Koalicijom za REKOM velik posao. Uz ostalo, radi 
se i o nehomogenoj grupi udruga i pojedinaca koji mukotrpno 
usklađuju vlastite stavove. U Bečićima se zbio i manji incident 
jer su se predstavnici Albanaca s Kosova smatrali 
drugorazrednim sudionicima zbog činjenice da neki dijelovi 
foruma, kao i neki prikazani filmovi, nisu bili i na albanskom 
jeziku. Uspiju li se o svemu dogovoriti, u Koaliciji trebaju uvjeriti 
parlamente najmanje pet država (Hrvatska, Bosna i 
Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Srbija, a možda i Slovenija i 
Makedonija) da prihvate osnivanje REKOM-a. Realno, u ovom trenutku teško je očekivati da bi svi 
parlamenti pristali na osnivanje REKOM-a. Poseban problem su odnosi Srbije i Kosova jer bi u slučaju da 
se komisija parlamentarnim odlukama osnuje, to tijelo bilo osnovano i odlukama skupština Srbije i Kosova, 
što bi se moglo tumačiti i kao neizravno srpsko priznanje Kosova što je zasad nezamislivo. Teršelič, pak, 
podsjeća da je u vrijeme započinjanja debate 2006. godine u Sarajevu nije zgledalo vjerojatno da će 
inicijativa dobiti snažniju podršku u Hrvatskoj, u kojoj je danas zapravo dosta zainteresiranih. – Politički se 
uvjeti mijenjaju. Situacija oko Srbije i Kosova je, kad bi se sada odlučivalo, nerazrješiva, ali vjerujem da su 
moguće promjene na bolje, smatra Teršelič. Bude li sve po planu, zahtjev parlamentima trebao bi biti 
ubuduće otprilike u vrijeme 15. obljetnice potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma. 

isto predviđen za svjedoka. Za njega je 
svaka inicijativa koja doprinosi 
rasvjetljavanju događaja potrebna i »na 
taj način podržavamo osnivanje REKOM-
a«, kazao nam je Lučić. Svrha bi 
REKOM-a trebala biti dokumentiranje 
svih relevantnih dokaza u što uključuje i 
javne istupe žrtava te dokumentarne 
filmove. Crna Gora, odnosno njene vlasti, 
se dosad krajnje nevoljko suočavala s 
lošim stranama svoje nedavne prošlosti i 
postupak za Morinj u tom smislu je 
gotovo pionirski. Lučić se nada da će 
svjedočanstvima uspjeti dokazati 
crnogorskom pravosuđu sve strahote 
Morinja te da će pravosuđe biti 
nepristalno i realno.  
    – Nadam se da Crna Gora, koja je na 
putu ulaska u EU, neće dopustiti da 
postupak pođe u krivom smjeru, na štetu 
oštećenika, kazao je Lučić. Sudionik 
foruma bio je i Zoran Šangut, predsjednik 
Udruge pravnika Vukovar '91. Njegova 
udruga nije pristupila Koaliciji za 
REKOM, a Šangut navodi da se svi 
zločini, svi logori moraju procesuirati i 
žrtve dobiti satisfakciju.  
    – To bi prvo morale raditi institucije i 
bilo bi mi drago da to shvate i parlamenti 
koji biraju državne odvjetnike. Na 
civilnom je društvu da pritisne 
procesuiranje zločina jer se radi i o 
stvaranju uvjeta trajnog mira, kazao je 
Šangut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEDELJNIK PANČEVAC, Srbija 
 

S foruma o tranzicionoj pravdi  
Žrtve i istina  
12.06.2009. -- U organizaciji Centra za građansko obrazovanje i Akcije za ljudska prava 
iz Podgorice, u ime Koalicije za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o 
ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava (REKOM), u kojoj je oko 
300 nevladinih organizacija i pojedinaca, 29. i 30. maja u Bečićima održan je Peti 
regionalni forum o tranzicionoj pravdi. Na ovom značajnom skupu učestvovali su i 
predstavnici Građanske akcije, Ženske mirovne grupe i Unije srednjoškolaca, nevladinih 
organizacija iz Pančeva, kao i Opštinska jevrejska zajednica.  
Forum je otvorio Ranko Krivokapić, predsednik Skupštine Crne Gore, a prisutni su bili 
vodeći ljudi Odeljenja za zemlje zapadnog Balkana, Generalnog direktorata za proširenje, 
Evropske komisije i Ron van Dartel, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji.  
Govornici iz ratom zahvaćenih sredina iznosili su iskustva zajednica i regiona u kojima 
žive, prenoseći ih kao svedočenja o pokušaju da se kroz dijalog i objektivno istraživanje 
činjenica dođe do istine, pomirenja i prevencije budućih konflikata. Posebno zanimljiv 
govor održao je Patrick Burgess iz Istočnog Timora.  
Tokom drugog dana Foruma, žrtve i svedoci ratnih zločina govorili su o svojim ličnim 
tragedijama kako bi se ta iskustva sačuvala od zaborava i tako pomogla utvrđivanju istine 
o događajima iz prošlosti.  
Cilj REKOM-a jeste stvaranje tačnog, zvaničnog i objektivnog zapisa o ratnim zločinima 
i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenih na teritoriji bivše SFRJ, uključujući 
i priznavanje žrtava i njihove patnje.  
REKOM je zamišljen kao regionalno telo država naslednica SFRJ, koje mora da bude 
nezavisno od svojih osnivača i u čijem fokusu treba da su žrtve.  
http://www.pancevac.eu/index.php?module=section&issue_id=227&id=2 
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