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се осло бо ди ме од то ва рот на вој на та и се фо-
ку си ра ме пред се кон жр тви те.
Из ја ва: Дра ги Зми ја нац, Пр ва дет ска ам ба са да „Ме ѓ а ши“, 
Ско пје, На ци о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ско то оп ште ство, 
Ско пје, Ма ке до ни ја, 20 но ем ври 2010.

РЕ КОМ мо же да ни по мог не при утвр ду ва-
ње то на бро јот на жр тви те, та ка што си те 
стра ни во су ди рот ќе до би јат ин сти ту ци о на-
лен трет ман.

Ов де беа прет ста ве ни не кои ди ле ми за тоа 
кои се жр тви те на овие на ста ни во по ра не шна 
Ју го сла ви ја. Јас со пот пол на од го вор ност би ре-
кол де ка жр тва е це ло то на се ле ние на по ра не-
шна Ју го сла ви ја, а по себ но нај ни ски те сло е ви 
на на се ле ни е то. Исто та ка беа прет ста ве ни 
не кои дру ги пра ша ња во од нос на број ка та на 
жр тви те за тоа јас ре ков де ка си те сме жр-
тви. Е то гаш кон крет но уби е ни бе ше спом на-
то не што во од нос на тоа, беа ка жа ни број ки 
ед на та стра на ка жу ва де ка ги знае број ки те 
и ја об ви ну ва спри тив на та стра на зо што не 
ка жу ва број ки на жр тви те. Јас ви га ран ти рам 
де ка и спротвна та стра на ги има си те по да-
то ци со ими ња, пре зи ми ња и со све оста на то, 
но ед на ра бо та тре ба да се по тен ци ра де ка за 
жал и по 10 го ди ни ов де, иако бе ше ов де спом на-
то де ка во Ма ке до ни ја има ше вој на зна чи тоа 
е не ми нов на ви сти на, но за да се има вој на да се 
во ју ва тре ба да по сто јат две стра ни. Пр ва та 
стра на што ги знае број ки те е со се ма во ред 
но и во од нос на вто ра та стра на ние ги зна е ме 
си те ими ња пре зи ми ња во број ки, но и по 10 
го ди ни по за вр шу ва ње на кон флик тот ед на та 
стра на што бе ше вклу че на во кон флик тот во 
2001ва зна чи ал бан ска та стра на сè уште не-
ма ин сти ту ци о на лен трет ман од др жа ва та. 
И се до де ка тоа не се слу чи јас не за нам ни ка ко 
тие по да то ци, број ки да се со оп шту ва ат, ко-
му да му се со оп шту ва ат и по ра ди тоа би са-
кал да апе ли рам во од нос на оваа на со ка, овие 
кон сул та тив ни со ста но ци на ре ги о нал на та 
ко ми си ја да не се упо тре бат за не шта ко и-
што не би при до не ле кон цел та кон ко ја што се 
стре ми оваа ко ми си ја.
Из ја ва: Ra im Li ma ni, Здру же ние на ве те ра ни на вој на та од 
ОНА (UÇK), Ра ду ша, На ци о нал ни кон сул та ции со гра ѓ ан ско-
то оп ште ство, Ско пје, Ма ке до ни ја, 20 но ем ври 2010.
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Ско пје, Ма ке до ни ја 
29 Ја ну а ри 2011 го ди на 

Ре ги о нал ни те кон сул та ции со прет став ни ци те 
од мал цин ски те за ед ни ци се одр жа ни во Ско пје, 
со пе де сет уче сни ци од це ли от про стор на не ко-
га шна Ју го сла ви ја. Со би рот го отво ри ја Гор да на 
Дув њак (Ко ор ди на ци ски со вет на Ко а ли ци ја та 
за РЕ КОМ, член ка од Ма ке до ни ја), Рат ко Га ји ца 
(Хр ват ско со бра ние), Sha ip Kam be ri (прет се да-
тел на оп шти на та Бу ја но вац, Ср би ја). Го во ре ше 
и На та ша Кан дић (Фонд за ху ма ни тар но пра во, 
Ср би ја). Кон сул та ци ја та ја мо де ри ра ше Бо ро 
Ки та но ски (Ми ров на ак ци ја, При леп, Ма ке до-
ни ја). Од слу чу ва ње то из ве сту ваа ма ке дон ски и 
ко сов ски ме ди у ми.    

Пре глед на пре по ра ки те, пред ло зи те и ми-
сле ња та на уче сни ци те/чки те: 

Нео п ход но е да се до не се за кон за ис че зна ти 
ли ца во це ли от ре ги он. РЕ КОМ тре ба да по-
мог не исто ри ја та да се тол ку ва един стве но. 

Ако ги по глед не те тек сто ви те од кои уче ни ци-
те и сту ден ти те од бал кан ски те зе мји учат 
исто ри ја, тие гле да ат де ка фак ти те се исти, 
но ко мен та ри те се раз лич ни. Да ре че ме, фак-
тот де ка Бал кан ска та вој на поч на ла 1912 го-
ди на и де ка срп ска та вој ска, да ре че ме, вле гла 
во Ско пје, има со сем по и на ков при стап во срп-
ска та исто ри о гра фи ја от кол ку во ма ке дон ска-
та. Осло бо ду ва ње или пов тор но оку пи ра ње? 
(...)  И не мо жам да ка жам де ка тие се при чи-
на за вој на та, но прет ста ву ва ат под ло га за 
кон флик ти ка ко што беа и за нео дам не шни те 
су ди ри во по ра не шна Ју го сла ви ја. Ини ци ја ти-
ва та за РЕ КОМ за ра ди тоа е нео п ход на. (...) 
Дру га ра бо та, са кам да пред ло жам усво ју ва ње 
на за ко нот за ис че зна ти ли ца. Тоа е нај бол-
на та ра на, не са мо за се меј ства та, ту ку и за 
це ло то оп ште ство. Ист за кон кој ќе би де по-
ну ден на си те др жа ви. Се со гла су вам де ка со 
тој за кон на осу де ни те кри ми нал ци ќе им се 
обез бе ди оле сну ва ње, од но сно сма лу ва ње на за-
твор ски те го ди ни ако да дат не ко ја ин фор ма-
ци ја за ма сов ни гроб ни ци или за суд би на та на 
ис че зна ти те ли ца.
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Из ја ва: Nex hme din Spa hiu, РТВ Ми тро ви ца, Ко со во, Ре ги о нал-
ни кон сул та ции со прет став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци 
за Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Су штин ско то пра ша ње што до ве де до тоа лу ѓ-
е то кои би тре ба ло да би дат нор мал ни, да на-
пра ват та кви по ре ме ту ва ња и без ни ка кво чув-
ство за од го вор ност да на пра ват тол ку стра-
шни зло стор ства.

Искре но ве ру вам де ка Бал ка нот мо же да би де 
„нор мал на“ сре ди на, ка де што ќе има ме нор ма-
лен од нос кон исто ри ја та и ка де што исто ри-
ја та не ма да се зло у по тре бу ва за по ли тич ки 
це ли. За тоа да се по стиг не, а спо ред ме не тоа 
е и идеа на РЕ КОМ, мо ра ме да ги спо зна е ме фак-
ти те. Не тре ба да има ме страв да по ка же ме со 
прст на оние што из вр ши ја зло стор ства, без 
раз ли ка да ли тие де нес се на власт, да ли тоа му 
се до па ѓа на јав но то ми сле ње во Ср би ја, Бо сна и 
Хер це го ви на, Сан џак, Хр ват ска и т.н. Зна чи, Бо-
сан ски от на ци о на лен со вет да ва под др шка на 
РЕ КОМ.  
(...) Ме ин те ре си ра да ли РЕ КОМ ќе ис тра жу ва 
што е ту ка при чи на та а што е по сле ди ца та. 
Ми слам де ка су штин ско то пра ша ње е што до-
ве де до тоа лу ѓ е то кои би тре ба ло да би дат нор-
мал ни, да на пра ват та кви по ре ме ту ва ња и без 
ни ка кво чув ство за од го вор ност да на пра ват 
тол ку стра шни зло стор ства.
Из ја ва: Са мир еф. Та дир, Бо шњач ка кул тур на за ед ни ца, При-
је по ље, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прет став ни ци те од 
мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 
Ја ну а ри 2011 го ди на.

Тре ба да се усвои за кон спо ред кој си те зло-
стор ни ци ќе би дат ка зне ти на ист на чин. 

Но ко га ќе се зе ме пред вид оваа до ста осе тли ва 
те ма ко ја го ма чи це ло под рач је ве ќе ско ро две де-
це нии, тоа не ми нов но ба ра ре ше ние.
То гаш на оваа ини ци ја ти ва и` тре ба мно гу по-
ши ро ка под др шка од гра ѓ ан ско то оп ште ство. 
(...) Е се га да ли ќе мо же да се фор ми ра плат фор ма 
во ко ја би се ба рал един ствен еле мент за про це-
си ра ње на во е ни те зло стор ства и един стве на 
ка зна? Сè уште тоа се про це си ра ка ко фор мал-
но да се из вр ши, а не су штин ски пред прав да та 
да се из ве дат во е ни те зло стор ства. Мо же би 
во таа ат мос фе ра би бил до бар еден за ед нич-
ки за кон. Да ли за ко ни те на др жа ви те има ат 
един стве ни еле мен ти ко га е во пра ша ње оваа 
про бле ма ти ка? Тоа е ист прин цип, и ако ед на од 
др жа ви те ги за поч не и ги при фа ти тие кри те-
ри у ми, ги при фа ти тие плат фор ми, то гаш ве ќе 

ќе со зда ва од ре ден при ти сок во ре ги о нот за тоа 
да мо ра да се при фа ти.
Из ја ва: Ри за Ха ли ми, адво кат, На род но со бра ние на Ре пу-
бли ка Ср би ја, Пре ше во, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со 
прет став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за 
РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Во ра бо та та на РЕ КОМ тре ба да се вклу чи и 
тр го ви ја та со чо веч ки ор га ни.

Се кое зло стор ство тре ба да се осу ди. Тре ба да ја 
осу ди ме и тр го ви ја та со чо веч ки ор га ни, за ко ја 
што не чув ме не кој да ја пред ло жи. И тоа е зло-
стор ство, стра шно го ле мо.
Из ја ва: Ива на Цвет ко вић, На ци о на лен со вет на ма ке дон ско то 
на ци о нал но мал цин ство, Ле ско вац, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул-
та ции со прет став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци-
ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на. 

Мо ра да би де ме ис трај ни, ова не ма да оди ле-
сно.

Ми слам де ка РЕ КОМ е ид ни на та и оваа Ини ци-
ја ти ва тре ба да има сил на под др шка и ми слам 
де ка тоа не ма та ка ле сно да оди. Си те ра бо ти 
кои тре ба од ко рен да се раз ја снат на овие про-
сто ри, те шко ќе одат. Но тре ба тоа да се из др-
жи и јас сум оп ти мист. Мо же би не за ско ро вре-
ме, не за го ди на две, но тоа ќе мо ра да се слу чи.
Из ја ва: Сто јан ча Ар сић, Со бра ние на оп шти на Бу ја но вац, Бу ја-
но вац, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прет став ни ци те од 
мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 
Ја ну а ри 2011 го ди на.

Ка ко да го по кре не ме пра ша ње то за за па ле-
ни те до мо ви, про те ру ва ња та, за пла шу ва ња та, 
уби ва ње то на ду хот во Сан џак? 

Нам ни тре ба ат до се га не у твр де ни те од го вор-
но сти за сто ре ни те зло стор ства, ду ри и по-
е дин ци те кои што се ка зне ти. Не кои се ду ри и 
на гра ду ва ни, би де јќи се слу чи ја ни за ис клу чи во 
те шки зло стор ства во Сан џак, кои што оста-
наа не ка зне ти. На Бал ка нот сè уште ни кој не 
од го ва рал по ра ди тоа што убил не чиј дух. Ка ко 
да го по кре не ме пра ша ње то за уби ство то на ду-
ши те во лу ѓ е то, од но сно за про те ру ва ња та, за 
спа лу ва ње то на до мо ви те. Би де јќи не се жр тви 
са мо лу ѓ е то кои што се уби е ни, што е со за пла-
шу ва ња та, што со про це си те? Око лу 17 ил ја ди 
лу ѓе се про це си ра ни и во де ни на ин фор ма тив ни 
раз го во ри во Сан џак. Што со тоа што и де нес 
по крај нас жи ве ат лу ѓе кои се од го вор ни за мал-
тре ти ра ње, тор ту ра во Сан џак, за ра се лу ва ње-
то.
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Из ја ва: Ре џеп Шкри јељ, Бо шњач ка рјеч, Но ви Па зар, Ср би ја, 
Ре ги о нал ни кон сул та ции со прет став ни ци те од мал цин ски те 
за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 
2011 го ди на.

Мо ра ме да ба ра ме на кој на чин јав но ста мо-
же да ги на те ра по ли ти ча ри те да го фор ми-
ра ат РЕ КОМ.

Оваа Ини ци ја ти ва тре ба да по стиг не по ми ру-
ва ње. Зна е јќи де ка по ми ру ва ње то са мо по се бе 
е про цес кој дол го ќе трае, ми се чи ни де ка без 
ме ѓ у на род на та за ед ни ца не мо же ме да оче ку-
ва ме де ка ло кал ни те пар ла мен ти, та ка на ре-
че ни по ли тич ки ели ти, ќе дој дат до кон сен зус. 
Мо ра ме да ба ра ме на чи ни ка ко да де лу ва ме на 
јав но ста ко ја ќе би де сен зи би ли зи ра на, а по-
тоа таа јав ност да вли јае на ми сле ње то од 
по ли ти ча ри те кои не са ка ат да ја ме ну ва ат 
по ли ти ка та, кои не се со иста по ли ти ка ко ја 
до ве ла до ова, и не се ис ти те лу ѓе кои што до-
ве ле до тоа.
Из ја ва: Ма то Гро зни ца, Хр ват ско на ци о нал но со бра ние во 
Вој во ди на, Ср би ја, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прет став ни-
ци те од мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, 
Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Ка ко да се на те ра ат при пад ни ци те на мно-
зин ски те за ед ни ци да го во рат за зло стор-
ства та од сво и те ет нич ки гру пи?

Си те сме збо ру ва ле глав но за зло стор ства-
та на пра ве ни над сво јот на род, над сво ја та 
мал цин ска за ед ни ца. Ме ѓ у тоа не ма ни кој хра-
брост да про збо ри за зло стор ства та кои ги 
на пра вил не го ви от на род. (...) Ка ко да се на те-
ра ат при пад ни ци те на мно зин ски те за ед ни-
ци да го во рат за зло стор ства та од сво и те ед-
нич ки гру пи? Тре ба да се нај дат ин стру мен ти 
ка ко да се на те ра ат тие лу ѓе та ка да збо ру ва-
ат. Ние има ме во Бо сна и Хер це го ви на про блем 
де ка сме на ед на те ри то ри ја или, ако са ка те, 
во ед на ули ца мно зин ска за ед ни ца, во дру га сме 
мал цин ска.
Из ја ва: Сма јил Жли ба нић, Здру же ние на гра ѓ а ни те Гра ди-
шкан ци, Гра ди шка, БиХ, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прет-
став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за 
РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Мо ра да ис тра жи ме да ли не кој Ром пра вел 
зло стор ства.

Јас мно гу би са кал екс пер ти да вле зат во ис-
тра жу ва ње то на зло стор ства та кои што ги 
на пра ви ле Ро ми на под рач је то на по ра не шна 
Ју го сла ви ја. Да се обе ле жи тој зло стор и, мо же-

би, и ние ќе при зна е ме и ќе ка же ме: „гле даш, и 
ние сме пра ве ле зло стор ства“. - Да ли ние сме 
пре ди зви ку ва ле не кој друг нас да ни пра ви зло-
стор ства и ка де е гре шка та? Зна чи во овој 
мо мент не ма по да то ци, ни ту пак јас лич но ги 
знам, се не мам за ни ма ва но со тоа.
Из ја ва: Дер во Сеј дић, Со вет на Ро ми те во БиХ, Са ра е во, 
Бо сна и Хер це го ви на, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прет-
став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за 
РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Би тре ба ло по себ но вни ма ние да се по све-
ти за за шти та на оние кои све до чат про тив 
„сво и те“ зло стор ства. 

Има еден млад, по жр тву ван чо век: Блаж Сте-
во виќ од Тре би ње, кој све до че ше та ка, (про тив 
при пад ни ци те на сво ја та за ед ни ца) па е екс-
ко му ни ци ран од сво ја та за ед ни ца и има до ста 
се ри о зни те шко тии во ре со ци ја ли за ци ја та. 
Та ка што на ви сти на е те шко да се за ми сли 
ка ко да се пот тик не не кој на та ков вид све-
до че ње ко га не по стои за шти тен ме ха ни зам. 
(...) По сто јат ли ме ха ни зми, мо же би на ме ѓ у на-
род но ни во, ко га очи глед но овие на ши ло кал ни 
за ко ни не се до вол ни за за шти та на тие лу ѓе. 
Мо же би за тоа тре ба да се по све ти ед на ком-
плет на, исто та ква кон сул та ци ја.
Из ја ва: Се над На нић, Кул тур но дру штво на Бо шња ци те од 
Хр ват ска „Пре по род“, За греб, Хр ват ска, Ре ги о нал ни кон сул-
та ции со прет став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за Ини-
ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Ме ди у ми те се клуч ни за со зда ва ње до бра 
кли ма за фор ми ра ње то на РЕ КОМ.

Јас ми слам де ка за про ме на на кли ма та клуч на 
уло га има ат ме ди у ми те. Би де јќи без ме ди у ми-
те оваа до бра Ини ци ја ти ва не ма да ус пее, ако 
не ма ме под др шка од ме ди у ми те, не сум скеп-
ти чен, но ми слам де ка мно гу те шко ќе оди. (...) 
Ако има ме ин фо-бло ка да и ако по ши ро ка та 
јав ност не е упа те на, то гаш ни што не ма да 
се про ме ни.
Из ја ва: Mic hal Spe vak, Здру же ние на цр но гор ско-сло ве-
неч ко то при ја тел ство, Под го ри ца, Цр на Го ра, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прет став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за 
Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Вле зот во ЕУ тре ба да усло ви по чи ту ва ње на 
чо ве ко ви те пра ва.

Зна чи, ние тре ба да ја на пра ви ме оваа ин сти-
ту ци ја, да се од бе рат до бри лу ѓе кои ќе го ра бо-
тат тоа тран спа рент но, по ште но, ко рект-
но. Да не би дат мој, твој, не го ви или не чиј... 
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Јас во тој дел би дал под др шка на РЕ КОМ (...) 
РЕ КОМ би тре ба ло да вос по ста ви и да му да де 
кре ди би ли тет. Ста ту тот нај ве ро јат но го со-
ста ву ва ат лу ѓе со на ме ра да би де до бар. На не-
го мо жат да се ста ват за бе ле шки, ако не би де 
та ка. Но ве ру вај те, јас би ин си сти рал на тоа 
да нè при мат во ЕУ, но да би дат ја сни це ли те 
и да ка жат: „го спо да, чо ве ко ви те пра ва, чо ве-
ко ви те пра ва“.
Из ја ва: Ми ле Мар че та, Здру же ние на про те ра ни гра ѓ а ни од 
оп шти на Др вар, Бо сна и Хер це го ви на, Ре ги о нал ни кон сул та-
ции со прет став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци-
ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

По да то ци те мо ра да би дат пре ци зни за да се 
из бег нат ма ни пу ла ции.

Јас сфа тив де ка тре ба со име и пре зи ме да пи-
шу ва де ка во Др вар, во тоа и тоа се ло, уби ен е 
Ми тар Ми риќ, ро ден то гаш и то гаш. Зо што? 
За тоа што де нес се пра ват не кои спи со ци, и 
тоа на јав но ста и` е по зна то, ка де што, да ре-
че ме, е ре че но де ка та му по крај Дри на во не кое 
срп ско се ло се уби е ни тол ку и тол ку Ср би и на 
крај се до зна ва де ка, всу шност, тие Ср би умре-

ле од при род на смрт. Тоа тре ба да се из бег ну ва 
на се ка ков на чин.
Из ја ва: Фа хир Гу тић, Бо шњач ки кул ту рен со јуз на Сло ве ни-
ја, Љу бља на, Ре ги о нал ни кон сул та ции со прет став ни ци те од 
мал цин ски те за ед ни ци за Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 
29 Ја ну а ри 2011 го ди на.

Има ше по зи тив ни при ме ри ко га се спа су ва-
ни лу ѓе од дру ги на ци о нал но сти. Тоа тре ба да 
се ис так не. 

Има ше го лем број по зи тив ни при ме ри на лу ѓе 
кои во вој на та спа су ва ле при пад ни ци од дру ги 
на ци о нал но сти. Тие лу ѓе се за не ма ре ни. Тре ба 
да го ис так не ме тоа ка ко по зи ти вен при мер, 
де ка не кој спа сил не кој друг, би де јќи спа се ни се 
це ли се меј ства, бу квал но во по сле ден мо мент. 
Тие лу ѓе по сто јат. Са мо мал ку да се по тру ди-
ме око лу си те тие ра бо ти и да ги по ба ра ме, да 
ги за бе ле жи ме нив ни те све до штва и оној што 
ги спа су вал дру ги те и лу ѓ е то кои се спа се ни. Јас 
ми слам де ка тоа мо же мно гу да по мог не.
Из ја ва: Ра до мир Ми чић, Де мо крат ска ини ци ја ти ва на са ра-
ев ски те Ср би, Са ра е во, Бо сна и Хер це го ви на, Ре ги о нал ни 
кон сул та ции со прет став ни ци те од мал цин ски те за ед ни ци за 
Ини ци ја ти ва та за РЕ КОМ, Ско пје, 29 Ја ну а ри 2011 го ди на.




