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КонтинуитетхрватскеполитикепремаСрбима

U пред ве чер је Дру гог свет ског ра та во ђа Хр ва та Влат ко Ма чек  
ова ко је по зи ци о ни рао Хр ват ску: ако Ср би ја кре не на ис ток ми 

ће мо на за пад , а ако Ср би ја кре не на за пад  Хр ват ска ће на ис ток. 
Ни кад и ниг де са Ср би јом. Да ље је по зна то: Хр ват ска је оти шла у 
на руч је не мач ко-ита ли јан ског на ци фа ши зма гра де ћи сво ју НДХ, у 
ко јој је Ср бе за де сио ге но цид, чи ји смо  на ста вак до жи ве ли  у гра-
ђан ском ра ту 1991-1995. го ди не. 

 Уз по моћ сво јих тра ди ци о нал них са ве зни ка: Не мач ке, Ва-
ти ка на, по том  и САД Хр ват ска је оку пи ра ла РСК и про те ра ла ви-
ше од 80% Ср ба са овог про сто ра. Од око 850 хи ља да Ср ба ко ји 
су жи ве ли на про сто ру СР Хр ват ске,1) да нас је оста ло 196 хи ља да, 
што је очи гле дан до каз  да су Ср би ет нич ки очи шће ни из Хр ват ске.

Да нас не ма Ма че ка да Хр ват ску окре не на су прот ну стра ну 
од Ср би је, али има до след не ма че ков це на че лу др жа ве ка да је реч 
о Ср би ма и Ср би ји. Њи хо ва по ли ти ка тра ди ци о нал но и ак ту ел но 
увек ће би ти про тив срп ска; у кон крет ном слу ча ју то зна чи: др жа ти 
Ср би ју по да ље од хр ват ског из бо ра-Европ ске уни је. Ни смо си гур-
ни да су срп ски др жав ни ци, ко ји су Ср би ју усме ри ли на за пад и 
ЕУ,  до вољ но про ни кли у су шти ну и зна чај хр ват ске по ли ти ке за 
срп ску евро у ниј ску бу дућ ност, ко ја се пре све га од но си на хр ват-
ско оце њи ва ње срп ске по доб но сти за ула зак у за јед ни цу европ ских 

1) Пре ма зва нич ној хр ват ској ста ти сти ци у Хр ват ској је 1991, би ло 582 хи ља де Ср ба (уз 
106 хи ља да Ју го сло ве на) а 201. го ди не 196 хи ља да. Пре ма по да ци ма СПЦ Ср ба у фе-
де рал ној Хр ват ској би ло је ви ше од 1 ми ли он, а пре ма ис тра жи ва њу еко но ми сте Сло-
бо да на Ко ма зе ца број Ср ба у Хр ват ској из но сио је 850 хи ља да. Ми смо узе ли као ре ле-
ван тан упра во овај по да так.
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на ро да; на пут пун по ни же ња. Раз у ме се, у ме ри са о бра зној ин те-
ре си ма во де ћих зе ма ља ЕУ-Не мач ке, Фран цу ске, Ен гле ске, ка да је 
Ср би ја и це на ње ног евен ту ал ног ула ска у ЕУ у пи та њу. Ов де по-
ла зи мо од сле де ће пре ми се: Циљ по ме ну тих за пад них зе ма ља ни је 
Ср би ја у ЕУ, већ раз би је на срп ска др жа ва са оте тим Ко со вом, Вој-
во ди ном и Ра шком обла сти. На срп ском  евро у ниј ском пу ту „без 
ал тер на ти ве“, по ка за ће се сва уте ме ље ност те зе Вал та за ра Бо ги-
ши ћа: „Што се гр бо ро ди вре ме не ис пра ви“. Хр ват ска је по ста ла 
чла ни ца Европ ске уни је упр кос чи ње ни ци да ни шта ни је учи ни ла 
ка ко би ели ми ни са ла по сле ди це ет нич ког чи шће ња над срп ским 
ста нов ни штвом. Огром не су  људ ске, ма те ри јал не и ду хов не жр тве 
срп ског – кра ји шког на ро да. Да под се ти мо на   по сле ди це ге но ци да 
и ет нич ког чи шће ња, од 1990-1995. го ди не, у РСК и РХ:

-про те ра но је ви ше од 500.000 Ср ба из Ре пу бли ке Срп ске Кра-
ји не и Хр ват ске или 80% од бро ја ко ји је та мо жи вео 1990, а ствар-
ни број ни ка да не ће мо са зна ти, јер не по сто је об ра ђе ни по да ци у 
УН, у Ре пу бли ци Хр ват ској и Ре пу бли ци Ср би ји.2) Ге не рал ни се-
кре тар УН Бу трос Га ли је у из ве шта ју Са ве ту без бед но сти 15. ма ја 
1993. го ди не на вео да је из Хр ват ске, из ве ћих гра до ва - За гре ба, 
Оси је ка, Спли та, Ри је ке - про те ра но 251.000 Ср ба, 

- стра да ло је  око 7.000 Ср ба у рат ним окр ша ји ма, а 15.000 
је ра ње них,3)

- око 2.300 се во ди као не ста ло, и не зна им се траг,
- за па ље но је и уни ште но 1.100 се ла и за се ла ка у ко ји ма су 

Ср би би ли ве ћи на,
- пре ма по да ци ма Срп ске пра во слав не цр кве, пре ко 30.000 

Ср ба при сил но је пре ве де но у ри мо ка то лич ку ве ру, што 
та ко ђе спа да у ге но цид не рад ње, јер се ра ди о при нуд ном 
пре ме шта њу из јед не  гру пе (ве ро и спо ве сти) у дру гу,

- у две вој но-по ли циј ске ак ци је хр ват ске др жа ве - „Бље сак“ 
и „Олу ја“, пре ко 35.000 стам бе них, стам бе но-по слов них 
и ин ду стриј ских обје ка та је опљач ка но, сру ше но и за па-
ље но,

- у пе ри о ду од 1990-1995. го ди не, на те ри то ри ји под хр ват-
ском кон тро лом, ми ни ра но је, за па ље но и уни ште но пре-
ко 15.000 обје ка та, ста но ва и ку ћа,

2) О стра да њу Ср ба у Хр ват ској на по чет ку 1990-их ви ди: Ду шан Мом чи ло вић, Новиге
ноциднадСрбимауХДЗХрватској, АБЦ Глас, Бе о град, 1993.

3) Ви ди де таљ ни је: Са во Штр бац, „Људ ски гу би ци на срп ској стра ни у ра ту и по сле ра та 
на под руч ју Хр ват ске и бив ше РСК 1990-1998. го ди не“, у : ИстинаоРепублициСрп
скојКрајини, Збор ник ра до ва I, (при ре ди ли др Мом чи ло Су бо тић и др Бран ко На до ве-
за), Бе о град, 2008, стр. 453-469.
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- по кра де на је, за па ље на и уни ште на сва по крет на имо ви-
на у ку ћа ма, ста но ви ма, при вред ним и по љо при вред ним 
згра да ма -на ме штај, оде ћа, обу ћа, кућ ни при бор, при-
вред не ма ши не, ала ти, ауто мо би ли, ка ми о ни, трак то ри, 
ком бај ни и дру га по љо при вред на ме ха ни за ци ја, 

- уни ште но је 87 пра во слав них обје ка та и 45 па ро хи јал них 
до мо ва,

- оште ће но је 195 пра во слав них цр ка ва и дру гих вер ских 
обје ка та,

- по кра де на је и уни ште на сва цр кве на по крет на имо ви-
на -ико не, умет нич ке сли ке из ду хов ног жи во та, цр кве-
не збир ке, цр кве не књи ге, књи ге о кр ште ним, вен ча ним и 
умр лим ли ци ма, 

- уни ште но је на де се ти не шко ла, апо те ка, до мо ва кул ту ре, 
ве те ри нар ских и дру гих уста но ва - у ко ји ма су, углав ном, 
ра ди ли Ср би,

- на сто ти не хи ља да хек та ра при ват ног срп ског зе мљи шта 
је или за ра сло у ко ров или га об ра ђу ју хр ват ска до ма ћин-
ства – Ср би ма се не до зво ља ва да уђу у свој по сед,

-Ср би не ко ри сте на де се ти не хи ља да хек та ра шу ма и 
шум ског зе мљи шта,

- по кра де но је и уни ште но на де се ти не му зе ја, ет но по став-
ки и из ло жби с мо ти ви ма из исто ри је срп ског на ро да,

- уни ште ни су ме мо ри јал ни ан ти фа ши стич ки ком плек си из 
Дру гог свет ског ра та,

- уни ште на је и за па ље на сва при ват на до ку мен та ци ја, сли-
ке, све до чан ства, лич ни до ку мен ти, до ку мен ти о вла сни-
штву имо ви не, до ку мен ти и зна ме ња пре да ка, итд.

Споразумикојисенепримењују

У ме ђу вре ме ну је из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ре-
пу бли ке Хр ват ске, у пе ри о ду од за вр шет ка ра та 1995. го ди не - и 
тра гич ног ег зо ду са срп ског на ро да , пот пи са но  ви ше би ла те рал-
них и мул ти ла те рал них спо ра зу ма. Кључ ни је Споразумонорма-
лизацијиодноса из ме ђу две др жа ве, пот пи сан 23. ав гу ста 1996. 
го ди не.

Овим би ла те рал ним спо ра зу мом се де фи ни шу гра ни це, су ве-
ре ни тет, те ри то ри јал ни ин те гри тет, мир но ре ша ва ње спо ро ва, по-
вра так прог на ног и из бе глог ста нов ни штва - њи хо ва имо вин ска и 
со ци јал на пра ва и пра ва из од ре да ба ме ђу на род ног пра ва, итд. Овај 
спо ра зум је, ме ђу тим, остао „мр тво сло во на па пи ру“ и ни до да на-
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шњег да на ни је оства рен. На про тив, њи ме је ле га ли зо ван ге но цид 
и ет нич ко чи шће ње хр ват ске др жа ве над срп ским на ро дом. 

             Чла ном 1. овог Спо ра зу ма пред ви ђе но је да:
„УГО ВОР НЕ СТРА НЕ ПО ШТУ ЈУ ЈЕД НА ДРУ ГУ КАО НЕ-

ЗА ВИ СНЕ, СУ ВЕ РЕ НЕ И РАВ НО ПРАВ НЕ ДР ЖА ВЕ У ОКВИ РУ 
СВО ЈИХ МЕ ЂУ НА РОД НИХ ГРА НИ ЦА“.4)

Чла ном  7. став 1. овог Спо ра зу ма де фи ни са на је оба ве за уго-
вор них стра на у по ступ ку по врат ка прог на них, из бе глих и про-
те ра них ли ца . Ов де сто ји: „Уго вор не стра не оси гу ра ће усло ве за 
сло бо дан и без бе дан по вра так из бе гли ца и прог на ни ка у њи хо ва 
пре би ва ли шта или дру га ме ста ко ја сло бод но иза бе ру. Уго вор не 
стра не оси гу ра ће тим ли ци ма вра ћа ње у по сед њи хо ве имо ви не, 
од но сно пра вич ну на кна ду“.5)

Та ко ђе, у чла ну 7. став 6. пред ви ђе но је: „У ро ку од 6 ме се-
ци од сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма, уго вор не стра не скло пи ће 
спо ра зум о на кна ди за сву уни ште ну, оште ће ну или не ста лу имо-
ви ну. Тим спо ра зу мом утвр ди ће се по ступ ци оства ри ва ња пра ва на 
пра вич ну на кна ду ко ји не ће укљу чи ва ти суд ске по ступ ке“.6)

До да нас уго вор не стра не ни су скло пи ле спо ра зум о на кна ди 
ште те и пра вич ној на кна ди јер то ни је од го ва ра ло Хр ват ској, а срп-
ска стра на не чи ни ни шта да при во ли дру гу уго вор ну стра ну на ак-
тив ну рад њу. У слу ча ју скла па ња овог спо ра зу ма Хр ват ска би би ла 
ду жна да ис пла ти огром не сво те нов ца за уни ште ну, оште ће ну или 
не ста лу по крет ну и не по крет ну имо ви ну.

Срп ски др жав ни ор га ни ни шта не чи не да ин тер на ци о на ли зу-
ју про блем про те ра ног срп ског ста нов ни штва и за тра же до след ну 
при ме ну Спо ра зу ма о нор ма ли за ци ји. За ми сли мо шта би  све чи-
ни ла Хр ват ска про тив Ср би је, да је из Ср би је прог на но не ко ли ко 
сто ти на хи ља да Хр ва та. Па, Хр ват ска не би оста вља ла Ср би ју ни-
је дан дан на ми ру – тра жи ла би про тив Ср би је при ме ну нај стро-
жих ме ра у Са ве ту без бед но сти, дру гим ме ђу на род ним ор га ни за-
ци ја ма и код сво јих са ве зни ка на За па ду. Ср би ја, с дру ге стра не, не 
чи ни ни шта про тив Хр ват ске, чак ни ме ди ји у Ср би ји не спо ми њу 

4) Спо ра зум о нор ма ли за ци ји од но са из ме ђу СРЈ и РХ, Члан 1.
5) Ви ди ши ре: Ми ло рад Бу ха, „Спо ра зум о нор ма ли за ци ји од но са из ме ђу Са ве зне Ре пу-

бли ке Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Хр ват ске“,  у : ИстинаоРепублициСрпскојКрајини, 
Збор ник ра до ва, (при ре ди ли др Мом чи ло Су бо тић и др Бран ко На до ве за), Бе о град, 
2008, стр. 498.

6) Исто, стр. 499.
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хр ват ски зло чин ге но ци да над срп ским на ро дом, ни онај у Дру гом 
свет ском ра ту, ни овај од 1990. до 1995. го ди не.

ХрватскатужбазагеноцидпротивСрбије7)

На про тив, Хр ват ска је, усред НА ТО бом бар до ва ња Ср би је 
1999, за рад оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је, под не ла ту жбу про тив Ср-
би је за ге но цид Ме ђу на род ном су ду прав де , сма тра ју ћи да је на-
сту пио мо ме нат  „ко нач ног“ ре ше ња срп ског пи та ња, тј. за вр шни 
чин у про це су ра ср бљи ва ња Бал ка на.

Хр ват ској ни то ни је би ло до вољ но- јер Ср би ја је ипак пре жи-
ве ла. Са мо не у пу ће ни у срп ско-хр ват ске од но се, да се за др жи мо на 
тој ква ли фи ка ци ји, мо гли су пред ло жи ти Хр ват ску а не Че шку као 
ње ног про тив кан ди да та, у са став не стал них чла ни ца Са ве та без-
бед но сти УН-а. То је учи ни ла Вла да Ср би је и тај нео бја шњив по-
сту пак  се ту ма чи као из раз до бро су сед ске са рад ње и раз у ме ва ња. 
Оче ки ва ло се ваљ да да ће тај чин со ли дар но сти омек ша ти „ бив шу 
бра ћу“, да и они по ву ку ре ци про чан по тез у ви ду по вла че ња ту жбе 
за ге но цид или да поч ну при ме њи ва ти Спо ра зум о нор ма ли за ци ји 
од но са. Ни шта од то га!  На про тив! Хр ват ска се свр ста ла у др жа ве 
ко је су при зна ле не за ви сност Ко со ва8), пре кр ши ла Спо ра зум о нор-
ма ли за ци ји од но са са Ср би јом, гру бо на ру ша ва ју ћи су ве ре ни тет и 
те ри то ри јал ни ин те гри тет  Ср би је.

Хр ват ска је, да кле, под не ла ту жбу за ге но цид про тив Ср би је,9) 
при зна ла не за ко ни ту не за ви сност Ко со ва, гру бо се ме ша у пи та ње 
Вој во ди не, ни шта не чи ни по пи та њу по врат ка про те ра ног срп ског 
ста нов ни штва у Хр ват ску и оства ре ња њи хо вих људ ских и по ли-

7) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, „Са вре ме ни хр ват ско- срп ски од но си: ту жба и про тив-
ту жба за ге но цид“, Политичкаревија, 2/2010, стр. 305-334, ИПС, Бе о град, 2010.

8) Као од ла зе ћи пред сед ник Хр ват ске Стје пан Ме сић је још јед ном де мон стри рао сво ју 
и хр ват ску ан ти срп ску по ли ти ку, по се тив ши 7. ја ну а ра 2010. го ди не  не ле гал не ин-
сти ту ци је НА ТО др жа ве Ко со во. Том при ли ком је ре као: „С по себ ним за до вољ ством 
обра ћам се да нас, при го дом пр вог слу жбе ног по сје та јед но га хр ват ског пред сјед ни ка 
Ре пу бли ци Ко со во, чла но ви ма нај ви ше га пред став нич ко га ти је ла нај мла ђе др жа ве не 
са мо ре ги је, не го и Евро пе, у исто ври је ме и др жа ве нај ста ри јег на ро да ово га ди је ла 
Ста ро га Кон ти нен та“. Иако га бе о град ски ре жим до жи вља ва као парт не ра у ре ги ји и 
у евро-атлант ским ин те гра ци ја ма, Ме си ће ва по ру ка из При шти не ви ше је не го ја сна 
- као што је 90-их раз гра ђи вао СФРЈ, же ља му је  да то исто учи ни и са Ср би јом и он 
то не кри је. Сре ди ном ја ну а ра 2010.  Ме сић је је из ја вио да би у слу ча ју да Ре пу бли ка 
Срп ска одр жи ре фе рен дум  ко јим би се на ру шио Деј тон ски спо ра зум, по слао вој ску у 
Ре пу бли ку Срп ску и пре се као ко ри дор код Брч ког.

9) Као све док у ту жби про тив Ср би је на ћи се и Со ња Би сер ко, пред сед ни ца Хел син шког 
од бо ра у Ср би ји.
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тич ких пра ва, на про тив, уки да њи хов је зик и пи смо и на ста вља 
ва жан др жав ни по сао  - про те ри ва ње пре о ста лих Ср ба.

ЗабранаћирилицеихапшењеСрба
–ЕУнежелидакоментарише

По сле из ве сног за тиш ја у срп ско-хр ват ским од но си ма, на ини-
ци ја ти ву спољ них фак то ра, а у ци љу нор ма ли зо ва ња од но са и ре-
ша ва ња спор них пи та ња, уче ста ли су су сре ти хр ват ских и срп ских 
пред став ни ка. Али сви про бле ми су и да ље на сто лу; Хр ват ска се 
ни за јо ту ни је по ме ри ла у ре ша ва њу про бле ма прог на ног срп ског 
ста нов ни штва: ра зним ад ми ни стра тив ним и прав ним по ступ ци ма 
оне мо гу ћа ва по вра так срп ског ста нов ни штва; мно ги по врат ни ци 
из ло же ни су при во ђе њи ма, хап ше њи ма, кон стру и са ним оп ту жни-
ца ма, пре би ја њи ма, уби стви ма. Без об зи ра што је до не ла За кон о 
ам не сти ји Хр ват ска сва ко днев но про ши ру је спи сак „срп ских рат-
них зло чи на ца; срп ском ту жи ла штву је по сла ла нај пре спи сак од 
900 ли ца над ко ји ма се во ди ис тра га, ко ји су оп ту же ни или осу ђе-
ни, а за тим је пре не ко ли ко ме се ци по сла ла дру ги, про ши ре ни спи-
сак са 1557 осум њи че них, оп ту же них и осу ђе них за на вод не рат не 
зло чи не. То је спи сак без кра ја јер га Хр ват ска стал но до пу ња ва.10) 
У ме ђу вре ме ну хап си и за тва ра Ср бе ко ји ни су на том спи ску. Хр-
ват ска је то учи ни ла не по сред но пред ула зак у ЕУ, ша љу ћи та ко 
по ру ку Ср би ма да су у Хр ват ској не по жељ ни, те да по сто је и тај ни 
спи ско ви. Ако ра чу на мо да је про сеч на по ро ди ца че ти ри чла на (с 
об зи ром да су у пи та њу ли ца та квих го ди шта) он да до би ја мо број 
од 6.000 љу ди ко ји стра ху ју од по врат ка на сво ја ог њи шта у Хр ват-
ској. Уко ли ко по сто је до дат ни тај ни спи ско ви, а си гур но по сто је, 
број оних ко ји се ни ка да не ће вра ти ти је за три до че ти ри пу та 
ве ћи.11)

Исти циљ - про те ри ва ње Ср ба из Хр ват ске и ко нач но ре ше ње 
„срп ског пи та ња“ у Хр ват ској - има и „игра“ око ћи ри ли це у Ву ко-
ва ру и ди љем Хр ват ске. Ову „игру“ Европ ска уни ја не же ли да ко-
мен та ри ше, иако се ра ди о дис кри ми на ци ји ма њин ских пра ва – као 

10) Не дав ном ак ци јом хр ват ске по ли ци је у Тр пи њи је ухап ше но и за тво ре но 12 Ср ба оп-
ту же них за на вод ни рат ни зло чин. Ни ко од њих ни је на по ме ну том спи ску. Власт у 
Бе о гра ду на све то ћу ти.

11) Ви ди: Са ша Фран ци сти, „Кон ти ну и тет ет нич ког чи шће ња“, Пе чат, 9. ав густ 2013, стр. 
22.



- 74 -

ХРВАТСКАНАПУТУСРБИЈЕУЕВРОПСКУУНИЈУ.МомчилоСуботић

про кла мо ва них вред но сти  ЕУ, сво де ћи све на пи та ње уну тра шњег 
за ко но дав ства и уну тра шњих  од но са у Хр ват ској. 

Хр ват ска, ко ја је у ду го ви ма до гу ше,  ду гу је срп ским пен зи о-
не ри ма са под руч ја РСК 81 за о ста лу пен зи ју. Број тих пен зи о не ра 
је 47. 000 а из нос за о ста лих пен зи ја ве ћи од ми ли јар ду евра. Ово 
су огром на сред ства и мо же мо са мо за ми сли ти шта би Хр ват ска, 
за јед но са сво јим па тро ни ма, све ра ди ла кад би јој Ср би ја ду го ва ла 
то ли ки но вац.

Ово ме тре ба до да ти и сле де ће. Вред ност  про це ње не срп ске 
имо ви не у Хр ват ској је око 1,8 ми ли јар ди евра, у тај збир ула зи 
ви ше од 400 пред у зе ћа ко ја су пре рас па да СФРЈ има ла имо ви ну 
у Хр ват ској, што на Ја дра ну, што у уну тра шњо сти. Та ко ђе, ту је и 
85.000 ку ћа и ста но ва Ср ба из Хр ват ске и гра ђа на Ср би је. Те ку ће 
и ста но ви су углав ном усе ље ни и при ва ти зо ва ни. С дру ге стра не, 
Хр ват ска од Ср би је по тра жу је не крет ни не у вред но сти од око 800 
ми ли о на евра. 

 Спор на пи та ња са Хр ват ском ће се са мо про ши ри ва ти.  Ср-
би ја је, на жа лост, про пу сти ла да усло вља ва учла ње ње Хр ват ске  у 
ЕУ ис пра вља њем не прав де пре ма Ср би ма, уко ли ко би то уоп ште 
има ло не ког ути ца ја код За па да, ко ји је  по мо гао хр ват ску  ге но-
цид ну ак ци ју про те ри ва ња Ср ба. Ова ко, ЕУ ће пре ко Хр ват ске и 
ње них ин си сти ра ња на по ни жа ва њу Ср би је, усло вља ва њем да се 
су ди Ср би ма за из ми шље не зло чи не, уз про те ри ва ње пре о ста лих 
Ср ба из Хр ват ске,12)  Ср би ју стал но др жа ти у по зи ци ји крив ца и 
ду жни ка,  по да ље од члан ства  ЕУ. Не тре ба сум ња ти да ће ЕУ, 
тј. ње не во де ће зе мље, по пут Не мач ке, ову по ли ти ку и по ма га ти и 
под сти ца ти. То је нај бо љи до каз да Ср би ји и Ср би ма ни је ме сто у 
овој ан ти срп ској тво ре ви ни. Срп ске вла сти не ви де да по но во ра ди 
ста ра ко а ли ци ја на ли ни ји За греб-Са ра је во-При шти на, на гу ше њу 
Ср би је и Ср ба, до пот пу ног њи хо вог не стан ка. То је це на ула ска у 
ЕУ у ко ју хр ли срп ски по ли тич ки еста бли шмент.

12) У на ме ри да уни шти сва ки траг ко ји би под се ћао на Ср бе Хр ват ска ме ња име на на се ља, 
се ла и ге о граф ских пој мо ва ве за них за срп ску исто ри ју. Бив ши хр ват ски пред сед ник 
Стје пан Ме сић из ја вио је у Је ру са ли му 2008, да би ра до до зво лио да се у Хр ват ску вра-
ти 200.000 Ср ба „али се то ме про ти ви мој хр ват ски на род“. Зна чи да се за по се да ње срп-
ских ку ћа, ста но ва, при вред них обје ка та и пљач ка срп ске не по крет не имо ви не сма тра 
нео ту ђи вим хр ват ским пле ном! Је ли то мо гу ће? Из гле да да је мо гу ће. На осно ву ова-
кве из ја ве Стје па на Ме си ћа, мо же се (без зло бе) за кљу чи ти да од ли ке хр ват ске др жа ве 
у од но су на ону из Дру гог свет ског ра та ни су про ме ње не. Ви ди: Ср бо љуб Жи ва но вић, 
Реч на го ди шњи ци стра да ња  Ср ба, Је вре ја и Ро ма у хр ват ском ло го ру смр ти Ја се нов цу, 
Ба ња Лу ка, мај 2005.
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Све у све му, сти че се ути сак да се  Хр ват ској ис пла тио зло чин 
учи њен над срп ским на ро дом. Без ика квих ствар них оба ве за пре-
ма прог на ним Ср би ма Хр ват ска је при мље на у члан ство Европ ске 
уни је.  Осим то га до би ла је  и ва жан за да так, сли чан оном из 19. 
ве ка, ка да је за по тре бе  Ва ти ка на и Бе ча ра ди ла  на аси ми ло ва њу 
и по ни шта ва њу Ср ба. Овог пу та Хр ват ска тре ба да од и гра уло гу 
ри гид ног фил те ра за евен ту ал но про пу шта ње Ср би је у дру штво 
Европ ске уни је. На ста ви ће та ко Хр ват ска сво ју не при ја тељ ску 
по ли ти ку пре ма Ср би ји и Ср би ма.  А Евро па не ће ин тер ве ни са-
ти због хр ват ске ан ти срп ске по ли ти ке, на про тив, ин тер ве ни са ће 
да за шти ти сво ју но ву чла ни цу, а про тив Ср би је. Да ће та ко би ти 
све до чи  и европ ска ме ра око по вла шће ног ца ри ње ња хр ват ских 
ци га ре та у Ср би ји. Не тре ба се за ва ра ва ти, Евро па је на пра ви ла 
упра во ову и ова кву Хр ват ску, ко ја је про те ра ла и да ље про те ру је 
пре о ста ле Ср бе из Хр ват ске. То ни је те шко ви де ти. При хва тљи ва 
је те за исто ри ча ра Ми ло ра да Ек ме чи ћа ко ја гла си: „ „Наш ула зак у 
ЕУ из гле да да је ка зна, а не оства ре ње пра ва на по ште не до го во ре“ 

 Не за до вољ ни еко ном ском си ту а ци јом, фру стри ра ни учин-
ко ви то шћу нео ви сне Хр ват ске, след бе ни ци уста шке по ли ти ке у 
Хр ват ској свој бес по но во устре мљу ју на Ср бе. У Ву ко ва ру, За гре-
бу, Спли ту, Ри је ци, Уд би ни13) и дру гим гра до ви ма Хр ват ске раз би-
ја ју та бле на срп ским уста но ва ма ис пи са не ћи ри ли цом. Ћи ри ли ца 
је са мо из го вор да се оте ра ју Ср би. У тим сво јим ан ти срп ским ак-
ци ја ма има ју пре ћут ну, па и отво ре ну по др шку вла сти,14)и по себ но 
цр кве на че лу са кар ди на лом Јо си пом Бо за ни ћем. Штаб за од бра ну 
хр ват ског Ву ко ва ра про гла сио је Ву ко вар гра дом од по себ ног пи-
је те та и из ба цио ћи ри ли цу из јав не упо тре бе. Ова цр кве но-до мо-
љуб на ко а ли ци ја пред ла же да се дво је зич не та бле мо гу ис ти ца ти 
са мо у ме сти ма у ко ји ма Ср би чи не ви ше од 50% ста нов ни штва, и 
по кре ну ли су ини ци ја ти ву да се пи та ње ћи ри ли це, тј. пи та ње пре-
о ста лих Ср ба од лу чи ре фе рен ду мом. То ће би ти де ли ка тан тест за 
хр ват ску  европ ску про миџ бу јер пред ла га чи ве ру ју да је за про те-
ри ва ње ћи ри ли це и Ср ба ве ћи на Хр ва та. С дру ге стра не, пред став-

13) Ски ну та та бла са ћи ри лич ним и ла ти нич ним нат пи си ма на згра ди СКД „Про свје та“ у 
За гре бу, као и са Ин фор ма тив но кул тур ног цен тра „Ни ко ла Те сла“ у Уд би ни.

14) Хр ват ски ми ни стар Пре драг Ма тић има пу но раз у ме ва ње за из гон ћи ри ли це, јер Ср би, 
ка ко ка же, ни су у до вољ ној ме ри по ка за ли сво ју ло јал ност хр ват ској др жа ви. То ка же 
ми ни стар тзв ле ве оп ци је, шта тек оче ки ва ти од ХДЗ-ов ске и пра ва шке опо зи ци је.
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ни ци Ср ба из Ву ко ва ра и Хр ват ске узда ју се у устав ни суд Хр ват-
ске, јер се ра ди о про тив у став ној ак ци ји хр ват ских „до мо љу ба“.15)

За од но се Ср би је и Хр ват ске , хр ват ски књи жев ник, Игор Ман-
дић, сма тра да су јад ни, раз ру ше ни, по ни же ни, упр кос не ким еко-
ном ским и при вред ним ве за ма... јер се „уста ши ја про бу ди ла, ни је 
ни за спа ла, ни би ла по ко па на, ка ко смо ми сли ли, и тај гро зни еле-
мент ро ва ри у хр ват ском на ци о нал ном би ћу, та ко да ће уни шти ти и 
са мо то би ће. ...Ста ра уста ши ја и нео у ста ши ја су исти рак-фе но мен 
у Хр ват ској, и во де нас у ле тар но ста ње, у смрт ност.16)

 Али, из гле да да власт у Ср би ји и њен пред сед ник, бе зал-
тер на тив но опре де ље ни за ула зак у ЕУ, не при ме ћу ју по ме ну то 
ан ти срп ство у Хр ват ској. Пред сед ник Ср би је, То ми слав Ни ко лић,  
ре као је да је Ву ко вар  исто риј ски и ет нич ки срп ски град, што је 
пот пу но тач но,  а он да се прав дао  да га хр ват ски пред сед ник ни је 
до бро раз у мео, од но сно да су но ви на ри кри во пре не ли ње го ву из-
ја ву. Тек по сле овог „об ја шње ња“ хр ват ски пред сед ник Иво Јо си-
по вић је, по сле го ди ну и по,  од лу чио да по се ти Бе о град.  

 Хр ват ска, због свог члан ства у ЕУ, са мо фин ги ра нор ма-
ли за ци ју од но са са Ср би јом. А у ства ри она не ма до бру  во љу да 
од но се са Ср би јом по ста ви на здра ве те ме ље, јер би та да до ве ла у 
пи та ње основ ну вред ност „до мо вин ског“ ра та, а то је  из гон Ср ба и 
ства ра ње етич ки чи сте и ка то лич ки је дин стве не хр ват ске др жа ве. 
Та квој по ли ти ци не иде у при лог по вра так Ср ба  и по ли тич ко-прав-
но и со ци јал но кон со ли до ва ње њи хо вог по ло жа ја. С дру ге стра не, 
Ср би ји је у ин те ре су да се по пра ви по ло жај пре о ста лих Ср ба у 
Хр ват ској; прем да у том сми слу Ср би ја чи ни ма ло или ни ма ло. Не 
же ли, ваљ да,  да „љу ти“ Хр ват ску од ко је јој за ви си ула зак у ЕУ. То, 
ме ђу тим по спе шу је про цес ко ји се иона ко у Хр ват ској не сме та но 
од ви ја – а то је про цес аси ми ла ци је и хр ва ти за ци је пре о ста лих Ср-
ба. Са мо у то ку гра ђан ског ра та 1991-1995. по ка то ли че но је ви ше 
од 30.000 Ср ба.17)

15) 70% Хр ва та је за про те ри ва ње ћи ри ли це, пре ма све до че њу до пи сни ка Но во сти Јо си па 
Кер бле ра.

16) Игор Ман дић, „Ћи ри ли ца је са мо из го вор да се оте ра ју Ср би“, Но во сти, 13. ок то бар 
2013, стр. 3. Ман дић је још ре као: „Лич но, ћи ри ли ца је мо је ин тим но пи смо, као и ла ти-
ни ца, знам га од нај ма њих но гу, и уоп ште не раз ли ку јем шта чи там на ла ти ни ци, а шта 
на ћи ри ли ци“. На кон  овог ин тер вјуа био  је же сто ко ме диј ски на пад нут у Хр ват ској.

17) Ово су по да ци Епар хи је за гре бач ко-љу бљан ске, ко ји се од но се са мо на рат ни пе ри од. 
Мно го је до ка за да је овај про цес ка то ли че ња и хр ва ти за ци је на ста вљен и по сле ра та 
не сма ње ном же сти ном, али о  то ме још не ма мо пре ци зних по да та ка.
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Хрватскао(у)цењујеподобностСрбијезаЕУ

То је кон текст за раз у ме ва ње две ди ја ме трал но су прот не из-
ја ве, ко је су да ли дво ји ца пред сед ни ка,  срп ски и хр ват ски, при-
ли ком не дав ног су сре та у Бе о гра ду. То ми слав Ни ко лић: „Ср би ја 
ни је не при ја тељ ни ко ме, па ни Хр ват ској. Ср би ја би же ле ла да бу де 
при ја тељ сви ма, па и Хр ват ској... Ми слим да је ста ње ме ђу др жав-
них од но са бо ље не го што је ика да би ло, за то што је ис кре ни је 
не го што је ика да би ло!“. За ова кву из ја ву Ни ко лић не ма ни јед ног 
до ка за, има са мо су прот не; од но си су ло ши. С дру ге стра не, Јо-
си по вић су ко бе око ћи ри ли це ви ди као „ма ни фе ста ци ју ге не рал но 
по ре ме ће них ме ђу на ци о нал них од но са“. У ка квој су ве зи ове две 
из ја ве? Јед на је очи глед но снис хо дљи ва, не и сти ни та и по ни жа ва-
ју ћа, а дру га аро гант на и не при ја тељ ска. Хр ват ско-срп ски од но-
си су крај ње по ре ме ће ни. Из Хр ват ске се про те ри ва њем ћи ри ли це 
про те ру ју пре о ста ли Ср би. У Хр ват ској је  спа ље но око 3  ми ли о на 
књи га штам па них ћи ри ли цом. О то ме је под на сло вом „Кул ту ро-
цид“ иза шла књи га Ан те Ле ша је, про фе со ра за гре бач ког све у чи-
ли шта, са Кор чу ле, ко ја је про мо ви са на и у Бе о гра ду, у ко јој он 
ис ти че ове стра шне по дат ке о па ље њу „срп ских књи га“, па ље ви ни 
ко ја се не би по сти де ла ни оне у Рај хста гу. Из уви ђав но сти, срп ски 
пред сед ник то ни је ни по ме нуо Јо си по ви ћу, као ни по ла ми ли о на 
про те ра них Ср ба. Али Јо си по вић је по ме нуо 40 ти су ћа Хр ва та из 
Ср би је, ко ји , ка ко је ре као, тре ба да се вра те на сво ја ог њи шта, 
иако су они сви од ре да про ме ни ли сво ја има ња са Ср би ма про те-
ра ним из Хр ват ске; и ни је их ни при бли жно то ли ко ко ли ко по ми ње 
Јо си по вић.18)

И док је срп ски пред сед ник по ка зао спрем ност за по вла че ње 
ту жбе за ге но цид, хр ват ски пред сед ник је остао не по пу стљив. Он 
је ре као да је ту жба про тив Ср би је у над ле жно сти вла де и да ће 
он по др жа ти од лу ку вла де ка ква год би ла. Ово ни је Јо си по ви ће во 
огра ђи ва ње или ис ти ца ње по мир љи ви јег ста ва. На про тив. Јо си по-
вић је  био је дан од ини ци ја то ра и ауто ра ту жбе про тив Ср би је.

 Ту жба Хр ват ске  за ге но цид је очи глед но не пре су шно вре-
ло хр ват ских зах те ва Ср би ји- злат ни руд ник за уце не, ко ји ма не-
ма бро ја. Хр ват ска као чла ни ца и са ве зник зе ма ља ЕУ има чврст 

18) Чак и жуп ни ци РКЦ у Сре му по ми њу ма њи број Хр ва та ко ји су оти шли у Хр ват ску , тј. 
25000 , а они то сва ка ко зна ју јер  су ру ко во ди ли ак ци ја ма за ме не ку ћа сво је па стве са 
кра ји шким Ср би ма.
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осло нац за сво је екс трем не  зах те ве, јер су то и зах те ви ЕУ јко јој 
ни је у пр вом пла ну при јем Ср би је у ЕУ не го ње но раз би ја ње. О 
то ме све до чи и зах тев Бри се ла да се ци га ре те из Хр ват ске уво зе 
по вла шће но, по че ти ри пу та ни жим ца рин ским та ри фа ма не го што 
су та ри фе  у ЕУ, чи ја је Хр ват ска чла ни ца, а због че га ни је ви ше у 
ЦЕФ ТА спо ра зу му.19) То је еко ном ски и прав ни скан дал, јер то зна-
чи сма ње ње при хо да у на шем бу џе ту, а по ве ћа ње хр ват ског бу џе та. 

На и ме, ту жбом Хр ват ска мак си мал но ма ни пу ли ше и уце њу је 
Ср би ју ко ја је  го то во од у ста ла од про тив ту жбе, без об зи ра што има 
не у по ре ди во ви ше до ка за да је хр ват ска др жа ва из вр ши ла ге но цид 
над срп ским на ро дом и да се ра ди о ре ци ди ву зло чи на из вр ше ног  
1941-1945. Ти ме Хр ват ска по ди же ле стви цу сво јих зах те ва пре ма 
Ср би ји, утвр ђу ју ћи је на три тач ке: потрагазанесталимосо ба-
ма- Хр ват ска ин си сти ра на 1 689 не ста лих ли ца ; процесуирање
оптуженихСр ба за на вод не зло чи не у Хр ват ској, ко ји су у нај ве-
ћем бро ју нај о бич ни ја кон струк ци ја хр ват ских пра во суд них ор га-
на, чи ји је циљ за стра ши ва ње Ср ба и њи хо во оне мо гу ћа ва ње да се 
вра те у сво је до мо ве, као и иг но ри са ње њи хо вих људ ских, со ци-
јал них, еко ном ских  и по ли тич ких пра ва20); повратаккултурног
благако је је од не то из Хр ват ске у вре ме ра та јед но је  од пи та ња 
на ко ме ин си сти ра хр ват ска стра на. Од 2002. до 2011. Хр ват ској је 
вра ће но  ви ше од 18.000 му зеј ских пред ме та и по крет них кул тур-
них до ба ра ко ја су у то ку ра та спа се на од уни ште ња и до не та у Ср-
би ју. Ра ди се о кул тур ним до бри ма срп ског на ро да и ње го ве СПЦ, 
ко је је скло ње но у Ср би ју у вре ме агре си је Хр ват ске на те ри то ри ју 
Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не. Исто ри чар умет но сти Ни ко ла Ку со вац 
ка же: „Вра ти ли смо им ви ше не го што смо сме ли. Кроз њи хов од-
нос пре ма ћи ри ли ци огле да се и њи хов од нос пре ма срп ском кул-
тур ном бла гу“. Ово је иона ко срп ско цр кве но и кул тур но бла го из 
Кра ји не. „А Хр ва ти са да то бла го тра же  да би га до крај чи ли. Са да, 

19) Анек сом Г Беч ког спо ра зу ма тре ба ло је да се ре ши пи та ње имо ви не срп ских фир ми у 
Хр ват ској. Ула ском Хр ват ске у ЕУ пре стао је да ва жи ре жим из ме ђу др жа ва ЦЕФ ТА 
спо ра зу ма, по ко јем су се ца ри ни ле хр ват ске ци га ре те, оне у окви ру кво та 10 од сто, а 
оне из ван кво та 15 од сто, а сад би као чла ни ца ЕУ тре ба ло да пла ћа сто пу од 57,6 од сто. 
Али Хр ва ти су се жа ли ли ЕК тра же ћи да се ССП адап ти ра, па је Ште фан Фи ле тра жио 
да Ср би ја при хва ти ове хр ват ске бе не фи те. И Ср би ја је то при хва ти ла. За што? Ваљ да 
за то што је Хр ват ска при зна ла Ко со во? Или што из ми шља оп ту жни це и хап си Ср бе 
ре дом!

20) У Ср би ји пре ма по да ци ма Ко ме са ри ја та за из бе гли це тре нут но има 42.000 Ср ба из Хр-
ват ске и Кра ји не.
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ка да би хр ват ски др жав ни врх и хтео да се по на ша ци ви ли за циј ски, 
не би мо гао од по ди вља лог на ро да“ –уве рен је Ку со вац.21)

 Оства ри ва ње ових хр ват ских зах те ва, као усло ва за по вла-
че ње ту жбе за ге но цид за Ср би ју ће зна чи ти „при ја тељ ство пу но 
по ни жа ва ња“22), ко је ће се на ста ви ти да љим усло вља ва њем Ср би је 
у  про це су ње ног при кљу че ња Европ ској уни ји. По ду гач ка је ли ста 
хр ват ско-бри сел ских зах те ва, ко је не мо же мо сад  ни да прет по ста-
ви мо, а ко је ће срп ска вла да, као и све до са да, при хва ти ти на пу ту 
без ал тер на ти ве. Пут ко јим За греб ме ри Бе о гра ду по доб ност је пут 
за раз би ја ње срп ске др жа ве. 

Ка ко ства ри сто је, ак ту ел на  власт у Ср би ји за ко ју „ЕУ не-
ма ал тер на ти ве“, што пред ста вља  пој мов ну, ло гич ку, по ли тич ку, 
ствар но сну и сва ку дру гу бе сми сли цу  о ко јој не тре ба тро ши ти 
ре чи, из гле да да ће  ис пу ни ти сва ки од ових кон стру и са них, ли це-
мер них и по ни жа ва ју ћих  хр ват ских зах те ва и са ма од у ста ти од ту-
жбе про тив Хр ват ске. 23) Све за рад фик ци је зва не – Европ ска уни ја. 

ГраницанаДунавуједнаодспорнихтачака
„пријатељствапуногпонижавања“

А хр ват ски зах те ви и усло вља ва ња, по др жа ни пре све га од Не-
мач ке, али и не ких   дру гих др жа ва ЕУ, би ће ин тен зи ви ра ни на ро-
чи то по пи та њу раз гра ни че ња са Ср би јом на Ду на ву. Ова гра ни ца, 
у ду жи ни од 145 ки ло ме та ра, код Апа ти на ни је раз гра ни че на. Спор 
је на стао ка да је Ср би ја и тра жи ла да ли ни ја раз гра ни че ња бу де по-
ву че на сре ди ном то ка ре ке Ду нав. Хр ват ска, ме ђу тим, ин си сти ра 
да гра ни ца бу де ли ни ја ко ја раз два ја ка та стар ске оп шти не. Хр ват-
ска твр ди да око 11.000 хек та ра зе мљи шта на ле вој оба ли Ду на ва, 
у Ср би ји, ка та стар ски при па да Хр ват ској, а 900 хек та ра на де сној, 
хр ват ској стра ни Ду на ва, ка та стар ски при па да Ср би ји. Срп ска 
стра на ис ти че не што дру га чи је чи ње ни це: Ср би ја сма тра да јој на 

21) Новости, „Су срет на вр ху хи ља ду про бле ма“, 13. ок то бар 2013, стр. 4.
22) Ви ди: Ни ко ла Вр зић, „При ја тељ ство пу но по ни жа ва ња“, Печат, 25. ок то бар 2013, стр. 

18-20.
23) У раз го во ри ма дво ји це пред сед ни ка би ло је ре чи са мо о хр ват ским жр тва ма и зах-

те ви ма; срп ски пред сед ник ни је свом хр ват ском ко ле ги по ме нуо еле мен тар на срп ска 
стра да ња: 7.000 уби је них и 15.000 ра ње них Ср ба , као и 2.300 не ста лих у хр ват ским 
опе ра ци ја ма „Бље сак“ и „Олу ја“.
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хр ват ској стра ни Ду на ва при па да 10.000 хек та ра, а Хр ват ској на 
срп ској стра ни 3.000 хек та ра.24)

Спор на под руч ја про те жу се од гра ни це са Ма ђар ском до Бач-
ке Па лан ке, а нај ви ше је спо ре ња око две аде: Ша рен град ске и Ву-
ко вар ске аде. Ко ми си ја фор ми ра на још 2001. го ди не ни је по сти гла 
ни ка кав ре зул тат.

Оно што је про бле ма тич но у  хр ват ском ста ву је сте чи ње ни ца 
да се Хр ват ска у вре ме свог про тив у став ног и на сил ног от це пље-
ња од СФРЈ по зи ва ла на та да шње ме ђу ре пу блич ке ад ми ни стра тив-
не ли ни је као на др жав не гра ни це. Ина че та ко му ни стич ка Ти то ва 
ли ни ја у мер ме ру, ни је би ла ни исто риј ска ни ет нич ка и из вр ше-
на је на ште ту Ср ба. Али ни ту гра ни цу, ко ју је Ар би тра жна ко-
ми си ја утвр ди ла, Хр ват ска не при зна је. Тра жи ви ше. Хр ва ти се у 
раз гра ни че њу са Ср би јом по зи ва ју на ка та стар ске књи ге из вре ме-
на Аустро у гар ске,  на ка та стар из 1878, и ка да би се на тај на чин 
по ву кла гра ни ца на Ду на ву, ко ји је вре ме ном ме њао ко ри то, би ло 
би нео п ход но по ди ћи не ко ли ко де се ти на гра нич них пре ла за јер би 
гра нич на ли ни ја на два де се так ме ста из ла зи ла на коп но, а за тим се 
вра ћа ла у во ду. „Хр ват ска се по зи ва на ка та стар а по зна то је да су 
фе у дал ци, вла сни ци зе мље по се до ва ли зе мљу с обе стра не Ду на ва. 
Мо гли би се она по зва ти и на То до ри ће во зе мљи ште по Вој во ди-
ни“.25)

Хр ват ска се, да кле, по зи ва сад је дан сад дру ги прин цип, од-
но сно на сту па без ика ка вих утвр ђе них и ме ђу на род но при зна тих 
прин ци па.  Хр ват ска не при зна је у све ту при хва ће но пра ви ло да 
гра нич на ли ни ја  иде сре ди ном ре ке. При род но је у ме ђу на род ном 
пра ву уоби ча је но да да гра нич на ли ни ја бу де по ву че на сре ди ном 
то ка ре ке, а не да пре ла зи на јед ну или дру гу стра ну. 

Иако  Хр ва ти по шту ју са мо прин цип сво ја та ња ту ђих те ри то-
ри ја, не тре ба га ји ти илу зи је у не ка кво ме ђу на род но пра во и прав-
ду. На и ме,  у слу ча ју Ме ђу на род не ар би тра же, има ју ћи у ви ду да је 
Хр ват ска по ста ла  чла ни ца ЕУ  и да је у њу при мље на као др жа ва 
ко ја је про те ра ла го то во цео је дан на род, тј. тре ћи ну сво је по пу-
ла ци је, у че му су јој по мо гле упра во кључ не др жа ве ЕУ,  као и 
чи ње ни цу да се од Ср би је „ на пу ту у ЕУ“, тра же стал ни уступ ци, 

24) Ви ди: Са ша Фран ци сти, „Ср би ја и Хр ват ска – спор на пи та ња“, Печат, 2. ав густ 2013, 
стр. 27.

25) Исто
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ни је ис кљу че но да ће и у овом слу ча ју Европ ска ко ми си ја ста ти на 
стра ну Хр ват ске.
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MomciloSubotic
CROATIAONTHEEUROPEANUNIONROADOFSERBIA

Resume
InthedawnofSecondWorldWaraleaderofCroats
VlatkoMacekdefinedthepositionofCroatianinfol
lowingwords:„IfSerbiagoesEast,wewillgoWest,
andifSerbiagoesWestCroatiawillgoEast.Never
andnowhere togetherwithSerbia.“Furthercourse
ofeventsiswellknown:Croatiawentintothearmful
of GermanItalian nazifascism building their Inde
pendent State of Croatia inwhich Serbs suffered a
genocyd, thecontinuationofwhichwewitnessed in
thecivilwar19911995.
In that continuation therewere expelledmore than
500.000SerbsfromRepublicofSrpskaKrajinaand
Croatia or 80%of the number of their population
wholivedthereupto1990;inthewarconflictsthe
rewerekilled7.000andtherewerewounded15.000
Serbs;about2.300oftheSerbsarestillconsideredto
bemissinganditisnotknownwheretheyare;there
wereburntanddestroyed1.100villagesandhamlets
inwhichtheSerbsweremajorityofthepopulation;
according to the data of SerbianOrthodoxChurch
morethan30.000Serbswereforcefullyconvertedto
RomanCatholicfaith,whichisalsoconsideredtobe
agenocidalact,becauseitisthewordaboutforceful
removing of one group (religion) into another one,
etc.
MeanwhileCroatiasignedanAgreementonnorma
lizationofrelationswiththeFederativeRepublicof
Yugoslavia.FirstarticleofthisAgreementwasrela
tedtoamutualrespectofsovereigntyandteritorial
integrity.Oneofkeypointsinitwasrelatedtothere
turnofexpelledSerbsandtheirhumanandcollecti
veethnicrights.However,thisAgreementhasstayed
only“adeadletter”andhasnotbeenaccomplished
uptothisday.CroatiaharshlybroketheAgreement
bothincaseofSerbia–becauseitrecognizedKoso
vo’sindependenceandafterthatitfiledalawsuitfor
genocideagainstSerbia,andincaseoftheexpelled
Serbsbecauseineverypossiblewayithinderedtheir
returntotheirhomes,itarrestedandmaltreatedand
killed the returnees and constructed and constantly
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expandedthelistsof“Serbscriminals”andhindered
consolidationofthestateofaffairsintheregion.In
fact,withthisAgreementthegenocideandethniccle
ansingoftheCroatianstateovertheSerbianpeople
waslegalized.
Incaseof theCroatian lawsuitofgenocideagainst
Serbia, for the crime of its Armywho expelled the
Serbs,almostanentirenation,fromKrajinaandCro
atia,CroatiaaccusedSerbia,whichsoundsunreali
stic.
On theotherhand,Serbian leadershipwho iscom
mittedtoEuropeanUnion“withoutalternative”has
beenbehavingconciliatorytowardCroatiaandinan
undiplomaticwayhasannounced that it isready to
withdrawitscounterchargeafterCroatiawithdraws
itslawsuitbeingconfidentthattheproblemsbetween
twostatesought tobesolved inapeacefulandde
mocraticway.Croatia,havingbecomeastatemem
beroftheEuropeanUnion,withastrongrelianceto
Germany,hasshowntowardSerbiaa“friendshipfull
ofhumiliation”,positioningitselfasakindofreferee
whoassesses(blackmails)Serbianonitswaytothe
EuropeanUnion.
Namely, with this lawsuit Croatia has manipulated
andblackmailedSerbiaasmuchaspossibleitcould
whenSerbiaalmostgaveuponitscounterchargede
spitehavingincomparablymuchmoreevidencethat
theCroatianstatecommittedgenocideoverSerbian
peopleandthatitwasrecurrenceofthecrimewhich
hadbeencommitted in19411945period.With this
CroatiaraisesthebarofitsdemandstowardSerbia,
determiningitinthreepoints:thesearchformissing
persons–Croatiainsistsonthenumberof1.689mis
sing persons; the prosecution of the Serbswho are
accusedoftheallegedcrimesinCroatia,whichare
inmostofthecasesanordinaryconstructionofCro
atian judiciarybodies, aimedat intimidationof the
Serbs and disabling them to return to their homes,
as well as ignoring their human, social, economic
andpoliticalrights;oneoftheissuesonwhichCroa
tiansideinsistsisalsothereturnofculturaltreasure
whichhadbeen takenoutofCroatia in the timeof
war.From2002to2011therewerereturnedtoCroa
tiamorethan18.000museumitemsandmovablecul
turalpropertywhichhadbeensavedfromdestruction
inthetimeofwarandhadbeenbroughttoSerbia.It
is theculturalpropertyofSerbianpeopleand their
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SerbianOrthodoxChurchwhichhadbeensheltered
inSerbiainthetimeofaggressionofCroatiaonter
ritoryoftheRepublicofSrpskaKrajina.Anarthisto
rianNikolaKusovacsaid:“Wereturnedtothemmo
rethanweshouldhavedone.Intheirrelationtoward
Cyrillicletterthereisreflectedtheirrelationtoward
Serbianculturaltreasure.”ItisSerbianchurchand
culturaltreasurefromKrajinaanyway.“Andnowthe
Croatsdemandthattreasuretofinishitoff.Noweven
iftheCroatianstateleadershipwouldwanttobehave
inacivilizedway,itcouldnotdoitduetotheenraged
people.”
CroatiansettingofconditionstoSerbiawillbecome
obvious in particular in case of determination of a
borderlineontheDanuberiver,becauseCroatiadoes
notacceptthemiddlepartoftheflowoftheDanube
tobetheborderlinewithSerbia,whichiscommonin
internationallawtheoryandpractice,anditreferred
to the cadaster of 1878,whenAustroHungary had
heldthelandonbothsidesoftheDanube.Inthisca
seCroatiaignoresAVNOJ’sborderlines,towhichit
referred in 1990’swithout any basis, because these
borderlinesareneitherhistoricalnorethnicones,nor
whichweredeclaredtobeinternationalborderlines
by theBadinterCommittee. Itwouldnotbe surpri
se if theSerbian leadership,beingblackmailedand
corrupted, in case of any International arbitration,
wouldbeforcedtoaccepttheCroatian/Germanblac
kmails.
Keywords:Croatia,Serbia,Agreementon thenormaliza
tion of relations, lawsuits of genocide,prohibition of the
Cyrillicalphabet,arrestofSerbs,Danubeborderline.
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