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Poziv na tribinu  
 

“Hrvatska u Haagu” 
 
subota,   11.10.2008. u 19.00 sati,  
       Schützenhaus Albisgütli, Uetlibergstrasse 341, 8045 Zürich 
 
nedjelja, 12.10.2008., ca. 12.30 sati (misa u 11.30 h) 
       crkva Sv. Vendelina, Bahnhofstr. 44, 4657 Dulliken,  
 
Predava i: 

 ! HRVOJE HITREC, književnik, predsjednik HRVATSKOG KULTURNOG VIJE!A 
 ! prof. dr. MIROSLAV TU MAN 
 ! MATE KOVA!EVI", novinar 
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Shvatimo da svojim sudjelovanjem 
u raspravi o obrani  asti naše slo-
bode pridonosimo boljitku i ljepoti 
života svih koji su željeli samostal-
nu i slobodnu Hrvatsku.  
 
Dr. jur. Milan Vukovi", umirovljeni sudac 
Ustavnog suda i voditelj tribina 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biskup Jezerinac je rekao: „Dokaz da je Sotona oko nas i da djeluje, jest sra-
motna presuda Haaškog tribunala za zlo ine u Vukovaru!“, a biskup Ante Ivas 
još puno konkretnije: „To što se dogodilo i što se sve vrijeme doga!a u Haagu 
nalikuje na lucifersku, !avolsku pogubu pravde“. 
Usprkos toga, izlagatelji su uvjereni da hrvatski narod ima duhovne i politi ke 
snage za razrješenje nametnutog mu lažnog prikazivanja njegove borbe za 
obranu slobode i samostalnosti od srpsko-crnogorskog agresora i dijela pobu-
njenih Srba na nekim hrvatskim prostorima, da bez ikakvih ucjena zauzme svoje 
pripadaju"e mu mjesto u zajednici Europskih država, sredini kojoj je od svog 
dolaska na ove prostore pripadao sve dok nije, u trenutku razaranja Austrijskog 
Carstva 1918., i komunisti ko-boljševi kog pohoda 1945. godine, žrtvovan i 
uba en u neprirodnu jugoslavensku zajednicu.  
 Gledano iz perspektive filozofije povijesti, kao narodna zajednica koju 
povezuje zajedni ko sje"anje na velike i prijelomne povijesne doga#aje, Haaški 
sud "e u svijesti budu"ih naraštaja ostati zapam"en kao i razne osmanske, mle-
ta ke, habsburške i jugoslavenske tamnice, koje su u t. zv. mirnodopskom raz-
doblju služile kao zamjena za Krbavsko ili Bleiburško polje, dok "e doma"a su-
dišta ostaviti duboku ranu u nacionalnoj svijesti podijeljenoga naroda, koji una-
to  17-godišnjoj neovisnosti još uvijek nosi u sebi najmanje dvije državotvorne 
koncepcije – hrvatsku i kolonijalnopodani ku.  
 Sva nastojanja Hrvatskoga kulturnog vije"a i voditelja ovih haaških sku-
pova, dr. Milana Vukovi"a, usmjerena su prema povijesnoj istini, koja "e na kra-
ju, naravno, pobijediti, pa "e 800 stranica tiskanih u Zbornicima postati pravim i 
poštenim izvorom za tuma enje doga#aja devedesetih godina, a svi ostali krivo-
tvoritelji, lažovi i nitkovi završit "e na smetlištu povijesti, gdje i spadaju. 
 Uostalom, po etak su#enja generalu Gotovini, Marka u i $ermaku daje 
nadu da "e se ova sramota suvremene civilizacije pretvoriti u razornu farsu ko-
jom "e završiti petnaest godina duga povijest Suda koji je nanio nesagledivu 
štetu me#unarodnom kaznenom pravosu#u.  

U lipnju 2006. godine Hrvatsko kulturno vije"e je održalo prvi stru no-
znanstveni skup pod naslovom 
 

„Haaški sud – zajedni#ki zlo#ina#ki pothvat – što je to?“  
 
Svrhu toga skupa najbolje je definirao jedan od u esnika, engleski povjesni ar 
Robin Harris, koji je podsjetio na misao Edmunda Burkea: "Sve što je potrebno 
da zlo nadvlada, jest da dobri ljudi ne  ine ništa". Isti taj Harris nazvao je haaški 
sud arogantnim i  udovišnim, i to argumentirao. 
 Do danas je održano ve" 5 skupova, a izlaganja u esnika svakoga sku-
pa  tiskana su u Zbornicima pod naslovom:  "Haaški sud - zajedni ki zlo ina ki 
pothvat - što je to?". Svaki autor za sebe izlaže, dokazuje i brani osobno staja-
lište o postavljenoj temi. Razli iti naglasci daju nam prikaz susretanja razli itih 
pristupa, ali s jedinstvenim zaklju kom da je kazneno-pravna kvalifikacija Haaš-
kog tužiteljstva rezultat nesklonosti  injenici nastanka samostalne hrvatske dr-
žave, odnosno, nesklonosti pobjedi hrvatskog naroda nad snagama agresora.  
 Niz skupova o djelovanju suda u Haagu, ma koliko skromno bili pra"eni 
u pisanim medijima ili ignorirani na javnoj i ostalim TV, u svakom slu aju ispu-
njavaju svrhu. Ostaju dokumenti i izre eni stavovi o temi osloba#anja Hrvatske, 
koju ‘cijeli svijet’ želi prikazati druga ijom od stvarnih zbivanja. Potpuno je jasno 
da ovdje nisu bitni optuženi hrvatski generali i branitelji i njihova krivnja ili ne! 
Ovdje je rije  o borbi interesa velikih europskih sila i njihovim vizijama sudbine 
ovog prostora, u skladu s njihovim dugoro nim ciljevima.  
 Budu"i da su ve" više od dva stolje"a za utjecaj na prostoru Hrvatske 
sudarene dvije europske interesne sfere, to se Hrvatska (sa BiH), permanentno 
nalazi u poziciji slabijeg kojem se name"u ‘tutori’. Nakon Austro-Ugarske, pa 
neprirodne tvorevine Jugoslavije, sada nas se pokušava utrpati u Zapadni 
Balkan. Haag je samo sredstvo kojim "e se "dokazati krivnja" Hrvatske što se 
otela kontroli i osamostalila! Direktni "krivci" su dakako predsjednik Tu#man i 
svi optuženi generali, ali i "drugi znani i neznani", što su udruženi krenuli u taj 
"zlo ina ki poduhvat"! 

U esnici dosadašnjih skupova: Robin Harris, Josip Jur evi", Lujo Medividovi", Marko 
Samardžija, Marko Bariši", Goran Grani", Ankica Lueti" i Zoran Mimica, Nedjeljko Mihanovi", 
Stanko Popovi", Marko Bariši", Željko Horvati", Adalbert Rebi", Nikica Bari", Drago Duvnjak, 
Mile Prpa i svi na fotografijama. 

Fotografije: 
 

Milan Vukovi", Hrvoje 
Hitrec, Miroslav Tu#man, 

Mile Bogovi", Višnja 
Starešina, Slavko 

Jambruši", Josip Pe ari", 
Mate Kova evi" 


