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Почитувани читатели,        

добредојдовте во 9-тото издание на Балкански.Перспективи/Balkan.Perspectives/, списание 
на форумЗФД за соочување со минатото. Ова издание е посветено на темата на судските 

процеси и правдата во врска со неодамнешната историја на Балканот.

Правдата - е навистина исклучително чувствителна и сеопфатна тема, која покренува 
мноштво прашања. Како може правдата да се задоволи, не само на лично ниво, туку и на ниво 
на општеството во целина или дури и на ниво на еден цел регион, како што е Западен Балкан? 
До кој степен Специјалните судови можат да донесат правда? И како сето ова придонесува на 
способноста на луѓето да се соочат со минатото?

Потешкотијата во изнаоѓање одговори на овие прашања се рефлектира во должината 
на статиите собрани во ова издание на Балкански.Перспективи/Balkan.Perspectives/. Со 
задоволство ви презентираме избор на статии кои го обработуваат значењето и важноста на 
правдата во процесот на соочување со минатото на Балканот. На пример, нашите автори се 
осврнуваат не само на затворањето на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија  
на крајот од минатата година, неговите постигнувања и недостатоци, туку истовремено даваат 
и силна критика на севкупната општествена клима во која се одвиваа овие судски процеси, 
како што е статијата од Србија на Снежана Чонградин. Нашата главна статија од Босна тврди 
дека наследството на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија е истрагата и 
утврдувањето на фактите, со што се расветлуваат некои од злосторствата извршени за време 
на војните во Југославија. Ова утврдување на официјални факти, без оглед колку често би биле 
негирани, може да се претвори и во една од најголемите силни страни на контроверзниот 
Специјалниот совет на Косово и Специјалното јавно обвинителство (ССК/СЈО), кои ќе ги 
отворат првите истраги во претстојните месеци. Пресудни за оваа правна институција се и 
лекциите научени за време на судските процеси на Меѓународниот кривичен суд на поранешна 
Југославија. Исто така, општествата погодени од обвиненијата треба да ја земат предвид 
важноста на овие истраги за тековниот процес на соочување со минатото и помирување на ниво 
на општество. Правдата доделена од судовите можеби нема да е сеопфатна. Меѓутоа, сфатена како 
еден дел од големата сложувалка за справување со последиците од физичката и психолошката 
трума, важноста на механизмите како што се помирувањето и откривањето на фактите е впрочем 
навистина неопходна за (повторното) воспоставување на чувството на правда.

Поради сложеноста и тежината на оваа тема, некои мислења изразени во статиите може да се 
сметаат за груби или контроверзни.

Како и секогаш, со нетрпение ги очекуваме вашите коментари и забелешки по ова прашање 
и се надеваме дека читањето ви е корисно и ве збогатува. Доколку сакате да се претплатите на 
списанието или да стапите во контакт со нас, ве молиме контактирајте не на следнава адреса:  
balkan.perspectives@forumzfd.de. 

Уредувачки тим

Приштина, март 2018 г.

РЕДАК-
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Дали според вас правдата 
е задоволена преку 
судовите и судењата за 
воени злосторства? Зошто?

54 -

Босна

Не можам да ја коментирам работата на судовите бидејќи не 
сум правник, а и не ги следев сите судења. Она што можам 
да го кажам како набљудувач од страна е дека повеќето 
судски процеси дополнително ги понижуваат жртвите, 
се манипулира со нивните судбини и се разбира правдата, 
како универзална вредност, навистина не е задоволена.

Мирела Р. (34)

Хашкиот трибунал во голема мера успеа да пронајде 
факти, иако и тоа не беше сосема успешно (недостиг на 
дел од доказите поради неподготвеноста на земјите да 
ги обезбедат, политички притисок на локално ниво), но 
тоа е само првиот чекор кон правдата. За жал, неколку 
пресуди беа многу дискутабилни, при што различните 
страни од завојуваниот конфликт беа незадоволни, а 
покрај тоа, се добива впечаток дека овие пресуди (врз 
основа на достапните факти) не беа правични, и сигурно не 
придонесоа на процесот на помирување. Сепак, судовите 
заслужуваат одредена заслуга, бидејќи и самите ние 
имавме прекумерни очекувања, многу воени злосторници 
беа осудени и благодарение на судовите денес е речиси 
невозможно да се тврди дека некои работи не се случиле. 

Горан Б. (45)

Сметам дека правдата е релативен поим кога станува збор 
за покренување на обвиненија против воени злосторници 
со оглед на фактот дека станува збор за најсериозни 
форми на кршење на меѓународното хуманитарно право 
и дека секој од нас може да има поинаков став во поглед 
на тоа дали нешто е правично или не. Верувам дека 
националните судови можеа да направат многу повеќе 
во врска со покренувањето на обвиненија и осудувањето 
на воените злосторници и не мислам дека можеме да 
кажеме дека правдата е целосно задоволена, со оглед на 
тоа што повеќето воени криминалци се вратија во местата 
во кои беа пред војната откако отслужија само 2/3  од 
нивните казни, а да не спомнуваме дека многу од нив беа 
ослободени, односно не беа прогласени за виновни за ниту 
едена точка од обвинението. Пресудите беа многу ниски, 
околу законскиот минимум; и ретко се приближуваа до 
законскиот максимум.

Вилдана Џ.

Србија

Верувам дека судството во Србија, но и во целиот регион, не 
придонесе во задоволувањето на правдата сиве овие години 
по завршувањето на војните во поранешна Југославија. Не 
придонесе во соочувањето со минатото на поранешните 
југословенски републики, а што е уште потажно во сето 
ова е дека жртвите на страшните злосторствата и геноцид 
се оставени без соодветна поддршка и помош.

На пример, судењата за воени злосторства во Србија се 
блокирани, се многу долги, никогаш немало помалку 
обвиненија, итн. Жртвите кои не се Срби се понижувани, 
на пример, не им се дозволува да се напијат вода за време 
на нивното сведочење, кое може да трае со часови. Дури 
и кога судовите осудуваат некого, таквите пресуди се 
мизерни, дури и смешни, така што жртвите се уште повеќе 
понижени.

Едноставно, сите си ги штитат своите, односно, домашните 
судови ги заштитуваат своите. Таков е случајот и во Босна и 
Херцеговина и Хрватска, но најчесто се случува во Србија. 
Иронично, Србите извршија најголем број злосторства. 
Сепак, може да се каже дека судовите во Босна и 
Херцеговина ја вршат својата работа подобро од српските 
и хрватските судови, но дури ни тоа е доволно за луѓето од 
овој регион да се соочат со минатото и сите злосторства 
кои се случија за време на војните во 90-тите, со цел да се 
обезбеди посветла иднина.

Историјата се релативизира дури и во судските пресуди, па 
можеме да очекуваме дека еден ден нема ниту да има правда, 
туку ситуација во која домашните судови „утврдиле“ дека 
воопшто немало никакви злосторства.

Jelena D. (37)

За жал, правдата не е задоволена пред меѓународните 
судови, а уште помалку пред домашните судови надлежни за 
воени злосторства. За тоа е потребна политичка волја, која 
очигледно недостигаше во различни делови на поранешна 
Југославија, но и во меѓународната заедница. Хашкиот 
трибунал беше оспорен и критикуван од различни страни 
и многу од нивните пресуди секако се спорни, но имам 
чувство дека без трибуналот, ситуацијата ќе биде уште 
полоша. Кој ќе одговараше за геноцидот извршен во 
Сребреница, ако не беше Хашкиот трибунал? Погледнете 
го судењето што е во тек пред Трибуналот за воени 
злосторства во Србија. Тоа дури и не е започнато. Што се 
однесува до домашните судови, политичкиот притисок е 
уште посилен. Политичарите, јавноста, „интелектуалната 
елита“ одбиваат да се соочат со злосторствата извршени во 
име на нивниот народ и држава.

Сафета Б. (50)

Косово

Останува прашањето; правда за кого? Да, како 
поддржувач на владеењето на правото и правниот систем 
на демократските општества, мислам дека е постигната 
некаква правда во однос на поголемите случаи, како што 
се групните убиства, сексуалното насилство/силувањата 
или геноцидот кон одредена етничка група. Кога станува 
збор за личното ниво на луѓето, не можеме да кажеме дека е 
донесена некаква си правда.

Судовите на национално ниво на државите од бивша 
Југословија се многу слаби и пристрасни кога станува 
збор за задоволувањето на правдата, но меѓународните 
судења помагаат со објективноста на правичното судење во 
процесот на задоволување на правдата.

 Меѓутоа, во светот на денешницата со брзото темпо на 
живот, за некои овие судења траат предолго. И кога ќе 
дојде правдата, не го постигнува ефектот што води кон 
зајакнување на односите меѓу вклучените етнички групи.

Така што станува збор само за правда на политичко ниво, 
меѓу државите, правна и институционална, а најважната 
правда, на граѓанинот, често не се постигнува со ваквата 
правда. Сепак, судовите и судењата остануваат клучни во 
задоволувањето на правдата.

Бен С. (27)

Мојот одговор Не.

Ако зборуваме за последната војна што се случи во Косово, 
одговорот на тоа е ГОЛЕМО НЕ. Навистина е непријатно 
кога ќе слушнете дека е направен специјален „суд“ за 
злосторствата што Албанците ги направија за време на 
војната во Косово, а во меѓувреме не се прави ништо за 
Србите, кои беа практично напаѓачите, а ние всушност ја 
штитевме нашата земја.
Ако имало злосторства, не е важно дали биле албански 
или српски, правдата мора да биде задоволена, но не само 
еднострано.

Валтон Р.

Правдата за жртвите е постигната само делумно преку 
работата на Хашкиот трибунал и националните правосудни 
органи на земјите од регионот, кои се поранешни завојувани 
страни. Ако не беше Трибуналот, ниту дел од обвинетите од 
висок профил немаше да одговараат за злосторствата кои 
наредиле да се извршат или злосторствата за кои знаеле, но 
не успеале да ги спречат. Проблемот лежи во фактот што 
судствата во Србија, Босна и Херцеговина и во Хрватска, 
главно одбиваат да ги судат своите обвинети, ги блокираат 
истражните постапки или истите ги симулираат и 
собираат докази на невешт начин со цел овие лица да бидат 
ослободени, а со цел да се избегне нанесувањето на штета 
на идеализираната слика за нивната сопствена улога во 
крвавиот конфликт во СФРЈ. Заблуда е дека и сторителите 
и лицата кои ги издале наредбите завршиле пред суд, 
бидејќи припаѓаат на одредена националност или бидејќи 
учествувале во војната како војници или полицајци; тие 
се таму поради фактот што толерирале, поддржале или 
нарачале убиства на невооружени цивили, жени и деца, 
што е спротивно на воените и човечките кодекси на честа.

Генерално, не сум оптимист и не верувам дека откако 
ќе престане да функционира Трибуналот, домашните 
судови ќе се занимаваат со случаите на воени злосторства. 
Ако ова се случи, за тоа сигурно нема да се известува во 
провладините медиуми и медиумите контролирани од 
владата. А тоа е особено важно за да се разбере природата 
на војните во поранешната СФРЈ. Во оваа ситуација, сепак, 
семејствата на жртвите ќе останат маргинализирани и 
зачаурени во својата болка, и со право ќе останат бесни на 
властите во нивните земји кои не направиле ништо некако 
да им надоместат за претрпената болка и да признаат дека 
несомнено учествувале во нешто. Во масовни злосторства. 
А тоа е нешто што не може да остане неказнето. Особено 
поради фактот што таканаречените политички елити не 
научиле ништо од војните во 1990-тите, така што постои 
ризик од повторување на злосторствата. Покрај тоа, 
ова е и причината на долгогодишната трка со масовно 
вооружување во регионот.

Александар Р. (47)
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По следењето на реакциите за судењето на Младиќ на крајoт од 2017 година, Мидхат Измирлија силно 
се залага за важноста на судски утврдените факти во надминување на културата на негирање, но 

истовремено се прашува како дополниелно да се зајакне процесот на помирување.

Неодамнешната пресуда на Хашкиот трибунал во случајот на Ратко Младиќ е најдобриот показател за 
недостатокот на врската помеѓу судски утврдените факти за извршените злосторства и другите сериозни 
прекршувања на човековите права во војните во поранешна Југославија и соочувањето со минатото и 
помирувањето во истиот регион. Поминаа децении од крајот на војната, но сé уште се прашуваме зошто по 
серијата судски процеси - и пред Меѓународниот трибунал и пред домашните судови - јавноста не е доволно 
информирана за наодите на судовите или за фактите утврдени од страна на судовите во судските процеси 
против воените злосторници. Или, едноставно кажано, зошто воените злосторници за некого се воени 
злосторници, а за некого херои? Дали „нашите луѓе“ се секогаш херои? Каде исчезна емпатијата?

Додека ги следев различните ставови и бројните онлајн разговори на социјалните мрежи по спомнатата 
пресуда за судењето на Младиќ, бев изненаден од жестоката одбрана на осудениот злосторник и целосното 
занемарување на фактите утврдени од Трибуналот. За жал, последователните коментари и дејствија не се 
единствениот пример за негирање (?) на судски утврдените факти за извршените злосторства. Пресудите 
на Хашкиот трибунал на тој начин не успеаа да дадат резултати во насока на поттикнување на процесот на 
соочување со минатото, а судски утврдените факти не беа искористени за да се стави крај на доминантната 
култура на негирање.

Претседателот на Хашкиот трибунал, Кармел Агиус, истакна дека „Трибуналот сторил сѐ што е во негова 
моќ за да ги утврди фактите во врска со воените конфликти. Сега ви ја предаваме откриената вистина вам 
да ја искористите со цел да постигнете помирување во регионот“, а Рефик Хоџиќ наведува дека „Хашките 
архиви содржат богатство, вистината за нас, вистината за трагичното уништување на една заедница на луѓе 
кои доживеале епистематски земјотрес и ја замениле вистината за митовите, месиите за институциите.“

Сепак, стравот сè уште постои. Како може да се поврзат судски утврдените факти и процесот на 
помирување во регионот? Веројатно една од грешките е и недостатокот на соодветно емитување на судските 
процеси и информирањето на јавноста за утврдените факти. Медиумите често ги опфаќаат само основните 
податоци, тие се во потрага по сензација, и ретко го анализираат проблемот подлабоко. Причината за тоа 
е недостатокот на капацитети - судските постапки се неразбирливи, комплицирани, долги и неинтересни 
за повеќето луѓе. Од друга страна, има само неколку специјализирани новинари со интегритет кои можат 
да известуваат од судењата за воени злосторства и со тоа да влијаат врз формирањето на јавното мислење. 

Мидхат Измирлија, доцент на Правниот факултет на Универзитетот 
во Сараево, во областа на теоријата на правото и државата. Докторирал и 
магистрирал право на Факултетот во Сараево, а магистрирал и човекови права 
и демократија во рамките на Центарот за интердисциплинарни постдипломски 
студии на Универзитетот во Сараево. Неговата област на истражување се 
функциите на државата, теоријата на правото и транзициската правда.
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Судски утврдени факти и соочување со минатото

Ова на крајот води кон ситуација во која судските процеси и судски утврдените факти го немаат значењето 
што треба да го имаат во нашите општества кога станува збор за поттикнување на процесите на соочување 
со минатото. Резултат на ова е сеприсутниот недостаток на одговорност, зачувувањето на културата на 
негирање и создавањето на митови поттикнати од политичките елити.

Процесите на градење мир и помирување во регионот, всушност, беа иницирани и одржувани од 
активностите на организациите на граѓанското општество кои се обидуваат да ја вратат довербата меѓу 
различните групи преку своите активности и да иницираат процес на соочување со минатото. Невладините 
организации и понатаму инсистираат на тоа и покрај бројните опструкции и проблеми. Оттаму, суштински 
утврдените факти се од исклучителна важност за нивните активности и програмите поврзани со 
помирувањето, бидејќи повеќе од очигледно е дека не постои официјално прифаќање на судски утврдените 
факти за создавање на законска рамка, образовни програми и создавање на култура на сеќавање .



ССК и СЈО: еден закон, две независни 
канцеларии

Оваа статија не прави длабинска анализа на 
историјата на ССК и СЈО и причините за 
нивното формирање.1 Сепак, важно е да се 
забележи дека и двете институции се резултат на 
бројни меѓународни и национални политички 
и правни дејства кои ја дадоа деталната правна 
рамка за постоење на овој суд. 2

Накратко, ССК е косовска институција 
со надлежност за злосторствата против 
човештвото, воените злосторства и конкретни 

1 - За повеќе информации, видете www.scp-ks.org
2- Клучни одредници беа Извештајот на Парламентарното 
собрание на Советот на Европа во 2011 година, работат 
на Специјалните истражни единици, размената на 
писма потпишана меѓу Претседателот на Косово и 
Високиот претставник на ЕУ во 2014 гоина, и најважно 
од сѐ, усвојувањето на Измените на косовскиот Устав и 
специјалниот Закон за Специјалниот совет и Специјалното 
обвинителство („Закон“) усвоен во август 2015 година.

Специјален совет 
на Косово: шанса за 
безбедна, непристрасна, 
независна, правична 
и ефикасна кривична 
постапка

злосторства/кривични дела во земјата кои 
се случиле меѓу 1 јануари 1998 и 31 декември 
2000 година, а се поврзани со наводите 
изнесени во Извештајот на Советот на Европа 
и се ограничени на индивидуална кривична 
одговорност - а не одговорност на групи или 
држави, односно не е „Суд за Ослободителната 
војска на Косово“, како што понекогаш се 
споменува. Има свое седиште во Холандија, 
и затоа често се нарекува „релоцирана“ судска 
институција.

Како и другите кривично-правни судски 
институции, ССК беше создаден преку 
политички процес. Сепак, ССК не се води 
од политички причини. Многу често ССК 
мора да искомуницира и да повтори што 
ССК НЕ Е: не е политички суд, ниту суд за 
сите воени злосторства извршени во Косово 
и, секако, не е суд кој има мандат да донесува 
пресуди за економските, антикорупциските 
или другите кривични дела надвор од својот 
делокруг. Исто така, не е ниту суд на ЕУЛЕКС, 
ниту суд на Европската унија (ЕУ), иако ЕУ 
и пет други земји обезбедуваат финансиски 
придонес. Тоа е конкретен и единствен суд, 
создаден од страна на Косовското собрание, 
за исполнување на меѓународните обврски 
на Косово, преку обезбедување на безбедна, 
независна, непристрасна, правична и ефикасна 
кривична постапка во рамките на неговиот 
ограничен мандат.

СЈО, предводено од Специјален обвинител, 
е независна канцеларија задолжена за 
истражување и евентуално гонење на кривични 
дела во рамките на надлежноста на ССК. На 
моменти новинарите и другите набљудувачи 
понекогаш погрешно користат еден израз - на 
пр. „Специјален суд“ или „Косовски суд“, или 
дури и ССК како еден ентитет кој ги вклучува 
и ССК и СЈО - важно е да се истакне дека со 
измените на Уставот и законот усвоен од страна 
на Косовското собрание овие два формирани 
ентитети се воспоствени како две различни 
канцеларии.

Тоа е различно од меѓународните кривични 
судови и трибунали, бидејќи го отсликува 
косовскиот модел на домашното законодавство, 
каде што судиите и обвинителите припаѓаат на 
различни институции. Разликата во мандатите 
- СЈО истражува и гони; ССК гарантира 
безбедни, независни, непристрасни, правични 
и ефикасни кривични постапки - се спроведува 
преку различни канцеларии.

ССК како институција е составена од 
Совет и Секретаријат. Советот, предводен 
од Претседателот Екатерина Трендафилова, 
ги отсликува сите нивоа на судскиот систем 
во Косово и е составен од меѓународни судии 
назначени на списокот. Претседателот е 
единствениот постојан судија и е конкретно 
одговорен за судската администрација на 
ССК, додека другите судии се назначуваат и 
плаќаат само по потреба при вршење на судски 
активности.

Секретарот е највисокиот административен 
авторитет во рамките на институцијата и се 
состои од различни одделенија за поддршка, 
вклучувајќи правна, судска, јазична служба, 
притворска единица, служба за одбраната, 
служба за учество на жртвите, служба за 
информирање и комуникација со јавноста 
и разни административни единици. 
Секретаријатот е одговорен за администрирање 
и функционирање на Специјалните совети и 
сите поврзани функции. Најважно за ваквите 
институции е вклучувањето на Народниот 
правобранител, задолжен за заштита на 
основните права и слободи на секое лице при 
интеракција со ССК и СЈО.

 Изминатата година беше многу интензивна 
и продуктивна за ССК, земајќи го предвид 
фактот дека ССК ги покажа своите нови 
функции. Претседателот Трендафилова ја 
презеде функцијата во јануари 2017 година, 
судиите поминаа низ специфичен независен 
процес на селекција и беа назначени во 
февруари. До март веќе го усвоија Правилникот 
за постапки и докази („Правилникот “ - 
што претставува еквивалент на Кодексот за 
кривична постапка во националните системи) 
за регулирање на начинот на постапување. 
Интересна новина за институциите што се 
занимаваат со меѓународни злосторства беше 
дека пред да стапи на сила Правилникот 
мораше да биде „одобрен“ од страна на 
Специјалниот совет на Уставниот суд, кој има 
специфичен мандат во рамките на овој „закон“ 
во обезбедување на гаранција дека сите измени 
на Правилникот се во согласност со основните 
човекови права заштитени со Уставот на 
Косово.

Меѓу првите документи усвоени од 
страна на судиите беше и Правилникот за 
назначување, кој дефинира објективни, а сепак 
флексибилни критериуми за избор на судии 
кои треба да бидат назначени во определен 

Од јули 2017 година, Специјалниот совет 
на Косово (ССК) е целосно судски оперативен, 
односно подготвен да ги прими сите релевантни 
претставки, вклучувајќи ги и оние од 
независното Специјално јавно обвинителство 
(СЈО). Сè уште има голем број на недоразбирања 
и парцијални информации во врска со ССК, 
што е повремено поврзано со низа прашања кои 
се надвор од неговиот судски мандат. Меѓутоа, 
способноста на судот да спроведе веродостојни и 
ефикасни судски постапки и пресуди ќе биде од 
суштинско значење во начинот на кој тој ќе се 
перцепира и ќе биде од суштинска важност за 
лицата засегнати од работата на ССК. Земајќи 
предвид дека ССК усвои неколку научени лекции 
од другите судови и разви сопствени уникатни 
карактеристики, неговите дејствија може 
да претставуваат основа за конструктивни 
ефекти во Косово и во регионот.
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судски совет и Кодекс на судската етика според 
кој се покажува одговорноста. Таквиот чекор 
не треба да се потцени: за првпат меѓународни 
судии, назначени во судска институција што 
се занимава со злосторства од меѓународно 
значење, одлучија веднаш и без одлагање да се 
обврзат на високите стандарди за отчетност, за 
разлика од претходните слични механизми.

Исто така, Правилникот утврдува строги 
временски ограничувања за притворањето 
на осомничените и за времетраењето на 
различните фази на кривичниот процес. 
На пример, судската пресуда треба да биде 
генерално изречена во рок од 90 дена по 
затворањето на случајот. Овие и други слични 
одредби покажуваат дека самите судии се 
свесни за потребата од спроведување на 
правдата не само правично, туку и ефикасно.

Откако Специјалните совети станаа 
целосно оперативни на 5 јули 2017 година, 
следната важна пресвртница беше отворањето 
на процесот за аплицирање на Листата на 
застапници. Бидејќи одбраната е суштински 
аспект на правичното судење, исто како што е 
предвидено учество на жртвите, на двете страни 
им се потребни компетентни застапници. Овој 
процес е во тек. Во споредба со, на пример, 
Меѓународниот кривичен суд за поранешна 
Југославија (МКСЈ), жртвите имаат поголема 
можност да учествуваат во постапката и имаат 
право на известување, уважување и репарација. 
Конкретно, жртвите ќе можат да аплицираат 
за учество кога обвинението потврдено од 
страна на судијата за предистражна постапка е 
објавено.

Специјален совет на Косово: предизвик

Релоцираната природа на ССК несомнено 
претставува значителен предизвици. ССК 
мора да биде достапен и активно да комуницира 
со луѓето од Косово и покрај релоцирањето за 
да обезбеди поголемо разбирање на неговиот 
мандат и работа. Исто така, мора да воспостави 
доверба во судскиот процес и да демонстрира 
дека непристрасно и независно дели правда. 
Ова значи дека мора да биде ослободен од 
секакво влијание или мешање, од страв или од 
корист.

Од своето основање ССК се фокусира на 
активности во заедницата, јавно презентирање 
на своите активности и објаснување на 
својот мандат на трилингвалната (албански, 
српски и англиски) веб-страница, преку 

постојани односи со медиумите и состаноци 
во Косово, Брисел и Хаг. Пред, а уште 
повеќе, по усвојувањето на Правилникот, 
претставниците на ССК се ангажираа заедно 
со граѓанските и невладините организации, 
новинарите, студентите и истражувачите, 
во отворени форуми, но, исто така, свесни 
за многуте сензибилности, во позатворени 
консултативни сесии. Овој процес ќе продолжи 
и ќе се интензивира. Фокусот беше насочен 
кон обезбедување на објективно известување, 
менаџирање на очекувањата и потрага по 
стратешко партнерство, избегнувајќи  го 
вовлекувањето во сеприсутните политизирани 
агенди. ССК смета дека е од суштинско значење 
да се избегнат поамбициозните политички 
или историски цели, како што е утврдување 
на целосната вистина или обезбедување 
на помирување, туку да се концентрираат 
првенствено на својот судски мандат и да го 
објаснат тоа на јавноста.

Двете сослушувања во врска со донесувањето 
на одлуки од страна на Специјалниот совет на 
Уставниот суд одржани досега беа емитувани 
во живо и се достапни на веб-страницата на 
ССК на трите јазици на судот, заедно со сите 
судски писмени претставки и значителен 
материјал за појаснување. Најважните изјави 
може да се видат и на каналот на ССК на 
ЈуТјуб. Претседателката Трендафилова 
неодамна го посети Косово и, покрај 
политичките и дипломатските еквиваленти, 
таа имаше директни средби и со членовите 
на граѓанското општество и медиумите, што 
беа емитувани во живо низ цело Косово. 
Но, ова е само почеток. ССК има намера 
постојано да ја зголемува својата способност 
за комуницирање, емитување и ставање на 
јавните досијеа на располагање дури и повеќе 
од степенот на транспарентност кој е застапен 
во обичните домашни судови.

Како што честопати се истакнува, другите 
сериозни предизвици се однесуваат на 
прашањето на заштита на сведоците, како 
и временската дистанца од времето на 
извршување на наводните злосторства.

Специјален совет на Косово: шанса

Истовремено, ССК претставува и огромна 
можност и шанса за Косово, како и за 
регионот. Како резултат на релоцирањето и 
мерките кои има право да ги преземе, преку 
искористување на научените лекции, ССК 
има способност да обезбеди висок степен на 

заштита на сведоците и другите лица кои се 
појавуваат пред него. Ова може да помогне 
во надминување на определениот степен на 
недоверба во некои судски механизми кој 
е проширен во целиот регион. ССК, исто 
така, обезбедува рамка за гарантирање на 
правични постапки во објективна средина 
пред надлежните и независни судии за секое 
лице обвинето за кривични дела/злосторства 
поврзани со Извештајот изготвен од Советот 
на Европа.

И покрај тоа што е неизбежно дека 
институција со судски мандат како ССК 
ќе предизвика енергични, а понекогаш 
и дивергентни политички мислења, 
воспоставени се структури кои ќе го 
оневозможат политичкото мешање во 
процесот на донесување на одлуки и пресуди. 
Факторите за гарантирање на непристрасно 
судење вклучуваат: судии номинирани - но не 
упатувани - од страна на државите, избрани 
од независен одбор, ставени на список, а 
потоа назначени од претседателот врз основа 
на објективни критериуми и строг Кодекс 
на судска етика, кој вклучува и механизам за 
спроведување.

Да резимираме, постапките на ССК се 
длабоко вкоренети во европските стандарди 
за човекови права втемелени во Уставот на 
Косово: праведност кон осомничените и 
обвинетите во секоја фаза од постапката, но 
и кон другите учесници. Основните права и 
слободи се дополнително заштитени од страна 
на Народниот правобранител со јасен мандат 
да се интересира за конкретните жалби за 
неразумни одложувања или други ситуации 
кои не се однесуваат на судската постапка 
пред ССК. ССК дополнително ќе може да им 
даде глас на жртвите на злосторствата во сите 
потврдени обвиненија. Ефикасната постапка 
може да се обезбеди не само со фактот што 
судиите во ССК не се постојано назначени да 
работат за институцијата, туку се повикуваат 
по потреба, но и со строго пропишаните 

временски рокови утврдени во Правилниците 
за различните судски фази и за изрекувањето 
на пресуди. Сѐ на сѐ, Секретаријатот на ССК, 
исто така, презема значајни активности за да 
го гарантира користењето на електронски 
средства во обработката на претставки и, 
генерално, да ја гарантира ефикасноста, 
безбедноста и транспарентноста на судските 
документи.

Следејќи ги овие упатства, ССК може да ја 
исполни целта за постигнување на резултати 
кои ќе се сметаат за легитимни, без оглед на тоа 
што конкретните судски резултати се поврзани 
со обвиненијата што Специјалниот обвинител 
може да ги изрече. Луѓето од регионот, 
погодени од наводите изнесени во Извештајот 
на Советот на Европа, ќе бидат во можност да 
го посведочат процесот, директно да го оценат 
нивниот легитимитет и да ја стават постапката 
во контекст. Ова им овозможува да ги споредат 
со претходните искуства, да извлечат - ако 
сакаат - лекции и сугестии за идни дејствија. 
Исто така, постои можност за потенцијално 
вклучување на дел од најдобрите прикажани 
практики, што само по себе претставува 
значајна можност.

Преку ССК, Косово има за цел да ги 
исполни своите меѓународни обврски и, и 
покрај тоа што ССК претставува само еден 
мал дел од овој напор, навистина може да даде 
поттик на другите механизми и општествени 
размислувања за заслугите и предизвиците 
во однос на задоволување на правдата преку 
правични судења. За луѓето од регионот постои 
можност за профитирање од инвестирањеот 
во овој проект - финансиски, но што е уште 
поважно од аспект на судскиот, политичкиот 
и моралниот капитал. Што ќе се извлече како 
поука од процесите како и од самиот исход од 
сите пресуди донесени од ССК во однос на 
општествената интроспекција и справување со 
минатото, сепак ќе зависи целосно од луѓето во 
Косово и во регионот.

Авис Бенеш е одговорна за односите со јавност и комуникациите на Специјалниот 
совет на Косово, претходно била дел од Тимот за судско планирање во Брисел. 
За време на процесот на пристапување на Хрватска во ЕУ, била Директор на 
Информативниот центар на ЕУ и Советник за информирање во делегацијата на ЕУ 
во Хрватска. Пред тоа, била портпарол на Канцеларијата на високиот претставник 
во Босна и Херцеговина и работела за Администрацијата на ЕУ во Мостар и 
Набљудувачката мисија на Европската заедница. Има дипломи по економија, 
меѓународни односи и ЕУ интеграции.
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Кога станува збор за процесите на транзициска 
правда, особено во делот на работата на судовите, 

често читаме за тоа колку е важно постоењето на 
таквите процеси. Преку покренување на обвиненија 
за злосторствата извршени за време на конфликтот, 
повторно се воведува законот и одговорностите. 
Сепак, тешко е да не се погледне и онаа другата страна 
од транзициската правда и тоа што таа (не) го прави 
преку судењата - што значи законот во животот на 
луѓето кои не само што биле погодени, оштетени, 
повредени од конфликтот, но кои, сепак, треба да 
живеат со последиците од злосторствата? Дали правда 
за воени злосторства сами по себе носат правдата? И 
што се случува со пресудите кога (ако) станува збор за 
постконфликтниот, секојдневниот живот - каде е тука 

законот и правдата?

Со оглед на затворањето на 
Меѓународниот кривичен суд 
за поранешна Југославија на 31 
декември 2017 година, важноста 
на Трибуналот треба да се 
нагласи: прекин на културата 
на неказнување и зајакнување 
на владеењето на правото; 
обвиненија против најодговорните 
политички, воени и полициски 
авторитети; создавање платформа 
за јавни сведоштва на жртвите; 
утврдување на вистината од 

страна на судовите и унапредување на меѓународното 
право . „Откривањето на факти“ често се смета за 
најголема вредност во работата на Меѓународниот 
кривичен суд за поранешна Југославија, што укажува 

на артикулираната потреба да се 
прави разлика меѓу вистината и 
толкувањата, обезбедувајќи во исто 

време чувство на задоволување на жртвите, барем во 
поглед на фактите. Во поделена земја, дури би рекла 
поделен регион, ова нема да ги запре толкувањата 
кои се користат за одржување на одредени позиции и 
поделби. Сепак, конечните пресуди за злосторства кои 

Закон 
и/или 
правда

беа извршени ќе продолжат да претставуваат валиден 
извор за демистифицирање на тешкото минато. А 
тоа често остава горчлив вкус кога се „спушта“ од 
колективното ниво на ниво на индивидуалните 
човечки животи.

Важен е и фактот што Меѓународниот кривичен суд 
за поранешна Југославија направи голема работа преку 
документирање на војната во овој регион. „И покрај 
лудилото на војната, која дури и денес се смета за врв 
на националната гордост и слава во сите овие земји, 
Хашкиот трибунал скрупулозно го реконструираше 
страшното крвопролевање кое се случи. „Ако некогаш 
постоела детална документација за една војна, тоа 
е документацијата за војните во Хрватска, Босна 
и Херцеговина и Косово“, рече Борис Павелиќ . 
Целокупната работа на  Меѓународниот кривичен 
суд за поранешна Југославија ја покриваше агенцијата 
СЕНСЕ, која стана Центар за транзициска првда 
СЕНСЕ, со седиште во Пула. Архивата на Центарот 
за транзициска правда ги опфаќа осумнаесетте 
години работа на агенцијата СЕНСЕ . Архивата 
содржи илјадници извештаи и анализи на судењата 
во Трибуналот, 722 неделни телевизиски емисии, 
седум документарни филмови, четири интерактивни 
наративи и материјали за центрите за документација 
во Сребреница и Приштина и ќе се користи како 
центар за документирање, изучување и едукација за 
целата поранешна Југославија.

Без да го заборавиме нашиот контекст (како што 
кажа Ненад Димитриевиќ  - поединците, групите и 
општеството како целина се изложени на стресот што 
произлегува од неодамнешните злосторства), она со 
што се соочуваме кога се спомнуваат судовите и судењата 
за воени злосторства во Босна и Херцеговина, може 
да се класифицира во неколку наративи: не постои 
реципроцитет во процесирањето на злосторствата 
(„зошто само еден народ/нација се смета за одговорна, 
кога сите извршиле злосторства“, присутна во 
случајот со сите три доминантни наративи во Босна и 
Херцеговина); жртвите се чувствуваат злоупотребени, 
напуштени и заборавени, а судењата се фокусираат на 

сторителите, на злосторствата, без да се занимаваат 
со жртвите и без да се промени нешто во нивниот 
живот; недостаток на доверба во судовите; недостаток 
на критички настроена култура на сеќавање и 
продолжување на ексклузивните наративи за жртвите/
хероизмот, каде не постои ниту малку чувство на 
одговорност, така што страдањето на другите останува 
затворено во рамките на етничката група. Конкретно, 
делот во кој судовите ја финализираат својата работа 
во полето на правото, е местото каде што процесите 
на соочување со минатото продолжуваат и вклучуваат 
поширок општествен контекст, давајќи можност за 
паралелно барање на правда. Се чини дека во очите на 
жртвите од длабоко поделените заедници и наративи, 
законот и правдата не се исти.

Соочувањето со минатото и транзициската правда 
се термини кои се преклопуваат во многу сегменти. 
Сепак, тие не се идентични и не се исклучуваат 
еден со друг. Највисоката аспирација на двата 
термина несомнено ја вклучува трансформацијата 
на конфликтот во мир (јас би истакнла: позитивен 
мир). Можеме да разбереме дека судската пракса и 
облигационото право (или оваа форма на „правда“) 
треба да бидат придружени со релевантни несудски 
процеси. Алеида Асман  нагласува дека со фактот што 
не се натпреварува со правниот систем, универзалниот 
дискурс ја разгледува огромната сила и размер на 
злоделата, кои може само делумно да се процесират 
преку кривичното гонење - кое започнува во 
судницата и продолжува во општествената практика и 
политиката на препознавање надвор од судницата. По 
пресудата, постои второстепеното сведоштво на едно 
општество, во најдобар случај во форма на култура на 
сеќавање, која се темели на емпатија и солидарност со 
жртвите.

Горан Божичевиќ  забележува важна детерминанта 
на нашиот начин на соочување со минатото: во 
постјугословенските земји, соочувањето со минатото 
резултираше со соочување со сегашноста - на пр. работа 
на заштита на човековите права, документирање на 
нивното прекршување, активен отпор на репресијата 
од страна на државните и парадржавните структури 
итн. Голем дел од овие процеси, како во регионот, 
така и во Босна и Херцеговина, беа предводени од 
невладини организации (НВО) од самиот почеток. 

По затворањето на Меѓународниот 
кривичен суд за поранешна  Југославија  
на крајот од 2017 година, овој труд на 
Лејла Гачаница ги истражува неговите 
достигнувања, но и ограниченоста на 
судските институции во поглед на 
уверувањето на преживеаните дека 
правдата е задоволена.
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Лејла Гачаница 
Докторант по правни науки, во моментов работи како независен 
Правен советник и истражувач. Нејзината област на интерес се 
справувањето со минатото, со фокус на културата на сеќавање, 
човековите права, уставните права. Автор е на објавени статии, 
аналитички, научни и истражувачки теми во овие области.

Иако се соочуваат со фрагментирани сегменти во 
кои работат, намалена финансиска поддршка, која 
сè уште е потребна за спроведување на активностите 
и непостоење на заедничка структурна проценка 
за тоа што е направено и што треба да се направи, 
невладиниот сектор е најсериозниот столб во процесот 
на соочување со минатото. Нивната разновидна 
работа се однесува на прикажување на вистината - 
воспоставување комисии за вистина и помирување, 
документација, усна историја, психолошка поддршка, 
репарација, враќање, работа со воени ветерани и 
работата со млади.

Во етничките заедници формирани од војната, и 
законот и правдата се бавни и тешко остварливи. Се 
чини дека секој секогаш чека другиот да го направи 
првиот чекор - да ја признае вината, да оддаде почит на 
жртвите, да покаже емпатија. Во исто време, над секое 
такво дело се вее знамето на слабоста, предавството, 
одмаздата на „своите“ жртви. И покрај овие тешкотии 
во заедниците, постои искра на надеж за соочување 
со тешкото минато, бидејќи коегзистенцијата повеќе 
не е „збор од проект“ и политички слоган, туку нешто 
со што мораме да живееме. Наспроти политичкото 
ниво, политичарите честопати ги толкуваат 
судските пресуди на начин кој им овозможува да ги 
задржат своите позиции, игнорирајќи ги напорите 
на Меѓународниот кривичен суд за поранешна 
Југославија во истакнувањето дека „вината треба да 
биде индивидуална, да се заштитат целите заедници 
од „колективна одговорност““'. Што друго треба да се 
направи со пресудите, како треба да се толкуваат и да 
се спроведуваат со цел да се задволи правдата на оние 
кои живеат тука?

Важен аспект кога станува збор за правото и 
соочувањето со минатото е, секако, како гледаме на 
криминалите/злосторствата. Димитријевиќ  зборува 
за „правилен и неправилен поглед на криминалите/
злосторствата“. Такви далекусежни последици - на 
морален, социјален, културен и политички начин, 
го обележуваат секој поединец, група, општество 
и држава во нашиот регион. „Кога зборуваме за 
пресудите на Хашкиот трибунал, проблемот лежи во 
фактот дека во заедниците, каде што има недостаток 
на демократска култура, како што е случај со нашата, 
ништо не се прави за таквите пресуди да станат нашето 
заедничко морално наследство. Наместо тоа, тие 
прилично се злоупотребуваат за посочување на прстот 
кон припадниците на заедницата на осудените. Ова е 
неприфатливо и на тој начин само се придонесува кон 
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афирмација на културата на негирање. Потребно е да 
се создадат услови за соочување со она што се случило“, 
како што прецизно го дефинира Нерзук Ќурак . Со 
враќање во претходно поставените наративни рамки 
во кои се движат нашите општества, додека во исто 
време бараме правда во согласност со законот, не 
треба да ја пропуштиме можноста за напуштање на 
навидум “безбедното место“ во кое досега се криевме 
(индикативно е дека сите овие позициите се засноваат 
на негативните ставови и емоции: недоверба, 
незадоволство, неправда).

„Војната не е опција и секогаш постои алтернатива“ 
е пораката на неформалната иницијатива, наречена 
„Необележани места на страдање“. Активисти за 
мир, некои од нив воени ветерани, спроведуваат 
активности, кои вклучуваат обележување на 
неозначени места на страдање. Тие патуваат низ Босна 
и Херцеговина под едноставната парола, која е иста за 
сите места што ги обележуваат. Стапуваат во контакт 
со локалните заедници, работат бестрашно на градење 
на траен мир со цел да го осудат насилство и неправдата 
предизвикана врз одредени лица во име на сите и со 
порака дека секоја жртва заслужува почит . Зошто се 
споменати тука? Бидејќи тие ги користат пресудите 
на Меѓународниот кривичен суд за поранешна 
Југославија и податоците собрани од невладиниот 
центар за документирање во идентификувањето на 
местата на страдање, а истовремено работат со лицата 
од локалните заедници во кои се наоѓаат тие места. Со 
тоа, тие го менуваат фокусот кој е ставен на страдањето 
на лицата од сопствената заедница, додека „другите“ 
и нивното страдање се изоставени и оставени на 
заборав, па дури и негирани. Повеќето необележани 
места се однесуваат на страдањата на сегашните 
малцинства во областите каде мнозинството одлучува 
за начинот на кој се гледа кон минатото и релевантната 
меморијализација. Би рекла дека оваа иницијатива, со 
оглед на обемот и полето на дејствување, претставува 
извонреден одговор на прашањето што да се прави 
со пресудите на Меѓународниот кривичен суд за 
поранешна Југославија.

„Никој не знае кој победи, бидејќи никој не 
победи. Знаеме кој изгубил, бидејќи сите загубивме, 
а изгубивме многу“. Со цитатот на Здравко Гребо , 
се враќам на почетното прашање за законот и (или) 
правдата. Во двата случаи, зборуваме за тековните 
процеси и прашањето чии места на живеење се 
обезбедени од нашите општества.
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ЗАШТИТА НА 
ДРЖАВАТА 
ВО СУДЕЊАТА 
ЗА ВОЕНИ 
ЗЛОСТОРСТВА

Од основањето на Меѓународниот кривичен суд за 
поранешна Југославија во Хаг до денес, во регионот 

може да се слушне еден аргумент по друг, со цел да се 
делегитимизира неговата работа - од аргументот дека 
Трибуналот е против Србите, против Хрватите, или што и 
да е потребно, проследено со силни обиди за поткопување 
на неговите заклучоците. Целта на сето ова беше да се 
избега колку што е можно побргу и колку што е можно 
подалеку од пресудите, заклучоците и презентираните 
докази во Хаг. Еден од најупорните аргументи против 
Хашкиот трибунал е, секако, тврдењето дека воошто не ни 
беше потребен трибунал од странство, туку дека и самите 
сме требале, знаеле и можеле да ги процесираме воените 
злосторства. Па, дали сме можеле и дали би го направиле 
тоа?

Кога беше формиран во 1993 година, Трибуналот во Хаг 
немаше особено светла перспектива, немаше доволно 
персонал или пари, и што е најважно, не ја уживаше 

вистинската поддршка на оние кои го формираа - 
големите сили. Прашање е дали Хашкиот трибунал 
воопшто би започнал со работа доколку биле 
иницирани некакви судски процеси за воени 
злосторства во земјите кои произлегоа од распадот 
на поранешна Југославија, или доколку воошто имало 
дури и најмала намера од страна на националните 
судови да ги процесираат барем самите сторители. 
Меѓутоа, со години по војната немало никакви судења 
- освен неколку фарсични случаи - пред националните 
судови, така што Меѓународниот трибунал ја презел 
оваа задача.

Уште од тогаш српските официјални претставници, 
социјалните и политичките елити, медиумите и јавноста 
воопшто не престана да ја повторуваат мантрата „ние ќе 

Are we capable of holding war criminals 
accountable without the help of the international 
community? Why are there no Serbian war 
criminals put on trial? These are the questions 
raised by Nemanja Stjepanović in his essay, in 
which he surveys the work of The International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and 
of the Prosecutor’s Office. In this essay he pleads to 
break the silence surrounding the role of Serbia in 
the wars in the region

ги судиме“, и овој аргумент се засилуваше со секоја следна принудна екстрадиција на обвинет во Хаг. Како Трибуналот 
да ги прекинуваше веќе започнатите процеси во Србија и го осиромашува нашето судство од обвинети, како Слободан 
Милошевиќ да беше обвинет за воени злосторства наместо за злоупотреба на функцијата, како Ратко Младиќ да чекаше 
почеток на судењето за геноцид во Сребреница во Белград, наместо да се шета со воена заштита во Србија, како Небојша 
Павковиќ да беше обвинет, наместо мирно да ја врши функцијата началник на Генералштабот на армијата.
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осиромаши „нас“', туку и затоа што тој ги уби „нив“' и така 
„нив“ ги направи мизерни. На крајот на краиштата, секој 
кој ги постигнал своите цели со планирање, спроведување 
и извршување на злосторства/кривични дела треба да 
биде одговорен, без оглед на тоа дали бил претседател на 
државата или доброволец на терен, без оглед на етничката 
група на која припаѓа. Денес, ништо не остана од тој 
ентузијазам. Единствената константа која ги обележува 
судењата за воени злосторства досега е создавањето на 
илузија дека нешто се прави, и што е уште поважно, дека 
државата е заштитена, секогаш кога тоа е воможно.

го забележал следново при читањето на првостепената пресуда: „Што се однесува до нападот против Ловас, начинот на 
кој бил спроведен и сѐ што се случило за време на нападот, најголема одговорност ја има командата на Втората бригада“. До 
ден денес ова не натера никого да поведе истрага и да поднесе обвиненија против командантот. Навистина, зошто треба 
да се отвори истрага против него, ако не се отвориле истраги против други.

Како појаснување, од почетокот на работата на 
Обвинителот за воени злосторства во Србија – во 13 
години, имало помалку од 50 случаи - немало случаи во 
кои медиум или висок член на воените, полициските 
или политичките структури биле обвинети за воени 
злосторства, со исклучок на командантот на 37-миот состав 
на специјалните полициски сили, Радослав Митровиќ, кој 
со конечната пресуда беше ослободен од одговорноста за 
злосторства врз албанските жени и деца во Сува Река. Се 
извинувам, но со исклучок на оние од соседните земји, како 
што се Ејуп Ганиќ, Јован Дивјак, Илија Јуришиќ, Насер 
Ориќ или Рамуш Харадинај. Од Србија немало никој 
досега.

Јасно е дека не бевме подготвени да иницираме 
процеси за воените злосторства. Сепак, од 2003 година, 
имаме обвинителство и специјализиран совет за воени 
злосторства. Нели е тоа доказ дека барем во тој момент, иако 
години по завршувањето на војните, ја сфативме потребата 
за справување со лицата одговорни за најсериозните 
злосторства за време на војните во поранешна Југославија? 
Судејќи според резултатите видливи денес, сè беше или 
брзо се претвори во фарса.

Секој што кажува дека на самиот почетокот, барем 
кај поединците во полицијата, обвинителството и 
судот, немаше одреден ентузијазам поради ставот дека 
Милошевиќ и неговите лакеи не биле лоши затоа што ги 
изгубиле војните, туку затоа што се бореле во нив, лаже. 
За вистинско отфрлање на таков систем беше неопходно да 
се прифати дека тој не само што не беше лош бидејќи не 

Првото обвинение од обвинителството за воени злосторства беше покренато во 2004 година за убиството на 200 
Хрвати во ноември 1991 година во Овчара, Вуковар, кои претходно беа спроведени од градската болница. Тој случај 
не е завршен до денес, иако поминаа 13 години. Случајот остана како нераскинлив процедурален неред, едно судење, 
повторување на судењето, друго судење, конечна пресуда, враќање на жалбената постапка за повторна постапка. Без крај.

Во меѓувреме, Хашкиот трибунал осуди двајца високи функционери на Југословенската народна армија, Миле Мркшиќ 
на 20 години и Веселин Шљавачанин, на 10 години затвор. Тие се тие кои ние сакавме да ги судиме, но не успеавме да го 
сториме тоа, бидејќи Хаг ги презеде.

Треба да се спомене дека само директните сторители, оние кои го држеа прстот на орозот беа обвинети и осудени во 
националниот суд за злосторството во Овчара, а не Југословенската народна армија, наместо командантите или владата на 
т.н. Српската автономна област, САО, Славонија, Барања и Западен Срем? И до сега не бевме во можност да ги осудиме 
сторителите сите овие години.

Во врска со командантите, корисно е да го разгледаме 
случајот Ловас, каде што десетмина обвинети се судени 
речиси десет години (а судењето не е ни близу до крајот) 
за убиството на 44 цивили во октомври 1991 година. 
Обвинетите се повторно само директни сторители, а не 
команданти. Нападот врз селото беше нареден од страна 
на командантот на Втората пролетерска моторизирана 
гардиска бригада на Југословенската народна армија, 
Душан Лончар, но ова не го натера обвинителството да 
поднесе обвиненија против него. Доказите за одговорноста 
на Лончар и неговата команда презентирани за време на 
судењето биле толку очигледни што дури и судскиот совет 



1918 -

Сепак, беше спроведена истрага против „национален“ 
висок воен претставник - поранешен командант на 125-
тата бригада на Југословенската армија во Косово, Драган 
Живановиќ, во чија зона на одговорност во 1999 година 
беа убиени повеќе од 1.800 цивили, повеќе од 500 од нив 
беа жени и деца. Истрагата беше спроведена само привидно 
и, како што можеше да се очекува, беше запрена.

Како резултат на тоа, судењата за воени злосторства 
во Србија наместо да бидат компатибилни се сосема 
спротивни на судските процеси спроведени во Хаг. Врз 
основа на пресудите на Хашкиот трибунал, јасно е видливо 
дека најголем број на злосторства извршени од страна на 
Србите во војните во Хрватска, Босна и Херцеговина и 
во Косово беа планирани на повисоко ниво и спроведени 
преку учество на воените и полициските единици на 
официјалната држава или ентитет. Од друга страна, врз 
основа на судските процеси за воени злосторства во Србија 
може да се заклучи дека единствените кои се виновни за сè 
се поединци и групи кои се појавија од никаде, дејствувале 
над сите контроли и по налог на никој.

Дозволете, на пример, да го земеме делото против шесте бошњачки момчиња и млади луѓе извршено од припадниците 
на единицата „Шкорпиони“ во Трново во летото 1995 година. Ако некој требаше да донесе заклучоци засновани на 
судењето во Белград, би рекол дека и жртвите и убијците се појавиле од никаде, случајно се нашле во Трново, каде што се 
случило делото без особена смисла, ред или редослед. Во пресудата не е направена врска помеѓу жртвите и Сребреница, а 
во случај на сторителите, што е од особена важност, не постои никаква поврзаност меѓу нив и Србија и српската полиција. 
Како да станува збор за некоја воена невладина организација. Значи, судењата се возможни во Србија само ако државата е 
изземена од целата приказна за воените злосторства.

Сепак, пред околу четири или пет години, имаше барем некакво пристојно место за судскиот процес, пред сегашната 
влада да дојде на власт во 2012 година. Од тој момент, постои јасна опструкција на судењата за воени злосторства на 
неколку нивоа - од пораките на поранешниот претседател на државата, Томислав Николиќ, до обвинителот да „внимава 
што ќе ископа во Србија“, - по откривањето на масовната гробница со телата на косовските Албанци во Рудница - фактот 

зголемување на бројот на обвиненија во однос на бројот на истраги, зголемување на бројот на конечни пресуди, пократки 
судења, подобра заштита на сведоците и намален број на исчезнати лица преку судења за воени злосторства. Напредокот 
е видлив со голо око во точно нула од осумте споменати показатели. Судењата за воени злосторства буквално умираат во 
Србија.

Нема ниту нови резултати во случајот на националните истраги. Иако обвинителството наводно води стотици такви 
истраги, покренати се десет обвиненија во изминативе две години, и секое од нив, освен едно, беше резултат на работата на 
истражните органи на Босна и Херцеговина, а не на Србија. Во случајот со воените кривични обвиненија за злосторства 

дека позицијата на обвинителот за воени злосторства беше 
непополнета цела година и половина, што предизвика не 
само сериозен застој во судските процеси, туку покрена 
и процедурални прашања, а последиците од тоа ќе бидат 
видливи само во иднина. Но, кој се грижи за тоа?

Сепак, актуелната влада цврсто се залага за членство 
во ЕУ, а судењата за воени злосторства само плашливо 
се појавуваат на оваа агенда, делумно и благодарение на 
издржливоста на европските партнери. Се чини дека 
станува збор само за еден во низата на не толку важни 
елементи кои треба да се штиклираат. Затоа е неопходно 
да се создаде илузијата дека нешто се прави, а ние сме 
шампиони кога станува збор за илузиите.

Во февруари 2016 година, Владата на Србија ја усвои 
Националната стратегија за гонење на воените злосторства 
како дел од нејзините напори за влез во ЕУ. Колку тоа звучи 
сериозно. Но всушност не прави ништо повеќе од тоа. 
Стратегијата предвидува осум показатели за следење на 
напредокот во гонењето на воените злосторства, кои, меѓу 
другото, бараат и гонење врз основа на приоритети (пр. прво 
повисоко рангираните, а потоа директните извршители), 

против косовските Албанци не се покренати обвиненија 
речиси четири години. Случаите во кои се покренува 
обвинение против група лица полека исчезнуваат од 
агендата, додека преовладуваат случаи во кои има еден 
обвинет и една или само неколку жртви. Вистина е дека 
Обвинителството не располага со неопходните ресурси, за 
почеток не располага ниту со доволно човечки ресурси, а 
државата не прави ништо за да го промени ова, иако оваа 
обврска беше предвидена во националната стратегија. До 
колкава мера самите испитувања се бавни може да се види 
и врз основа на податоците според кои минатата година се 
одржаа само 56 судења во случајот на 18 актуелни случаи, 
додека до пред неколку години тоа беше статистиката во 
рамките на едно единствено судење.

Во исто време, сведоци сме на заедничкиот потфат на 
политичарите на власт и на медиумите чија цел е да ги 
рехабилитираат воените злосторници (тоа се тие што 

сакавме да ги судиме, но Хаг ги презеде) и целосно да ги ревидираат фактите што ги утврди судот. Осудените воени 
злосторници стануваат предавачи на воените академии, членови на управни одбори и партиски претседателства; тие 
се гледаат со нашите претседатели (претходни и актуелни), се ракуваат со нив и ги советуваат, полека, но сигурно тие 
стануваат политички и морални власти на ова општество. Во исто време слушаме дека работите не се случиле онака како 
што заклучил Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија; теориите на заговор за Маркале и Сребреница се 
вадат од нафталин; ние сме единствените или барем најголемите жртви, а само понекогаш и криминалци/злосторници.

Целиот овој анти-хашки настап, во комбинација со 
веќе споменатите ограничувања на националните судења 
за воени злосторства, има само една цел - да ги прескокне 
дискусиите и да го изостави секое споменување на улогата 
на Србија во војните во поранешна Југославија. Ова во 
суштина е табу тема на денешното српско општество. 
Затоа што ако сакаме да разговараме за српската улога,  
да го спознаеме блиското минато на начинот на кој 
тоа навистина се случило, ќе треба и да разговараме за 
незавршените сништа кои ги предизвикаа злосторствата. 
Да се признае и прифати дека концептот за зголемување 
на територијата и воведување етнички граници потекнува 
од Белград, а потоа се прлева насекаде од Книн и Вуковар, 
преку Зворник и Приједор, во Пеќ и Призрен. Тогаш тоа 
не можеше, и никогаш нема да може да се примени без 
да се извршат систематски злосторства против цивили, 
масовни убиства и етничко чистење. Со самото одбивање 
да се соочиме со тоа, демонстрираме цврста одлука за 
неоткажување од таквиот концепт.

Нешто слично се случува во соседството, во Хрватска, 
која веќе е членка на ЕУ. Сепак, тоа не е некаква утеха, 
напротив.

Немања Стјепановиќ е белградски новинар 
кој работел во новинската агенција Сенс 
десет години и ја следел работата на 
Меѓународниот кривичен суд за поранешна 
Југославија и соработувал со други медиуми 
и невладини организации во регионот. 
Од почетокот на 2016 година работи во 
Центарот за хуманитарно право. Повремено 
пишува текстови за интернет порталот 
Пешчаник и дневниот весник „Данас3.
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Се чини дека пресудата против Ратко Младиќ, 
најголемиот злосторник на европското тло од 

Втората светска војна наваму, беше донесена во 
време кога, повеќе од кога било, беше очигледно дека 
концептот на ентитетот на Босна и Херцеговина, 
Република Српска, формиран преку етничко чистење 
и геноцидот исчезнува. Република Српска не може да 
се дефинира како ништо друго освен ентитет во Босна 
и Херцеговина, основан на криминал и геноцид, 
имајќи предвид дека сите негови лидери од самото 
формирање биле осудени конкретно за најсериозните 
злосторства против човештвото. Дали е можно 
оваа „република“ некогаш да стане нешто друго? Да 
се промени природата на нејзините почетоци која 
се заснова на геноцид. Најверојатно не. Исто како 
што е сигурно дека таквата формација не може да се 
ослободи од тежината на своето потекло, освен преку 
негово негирање, како што тоа го прави цело време, 
а како резултат на тоа дополнително го закотвува. 
Едноставно - секој чекор во поинаква насока би ја 
укинал самата идеја на Република Српска и нејзиното 
постоење, со оглед на тежината на злосторствата 
што ги носи со себе како основен постулат на своето 
постоење и неизбежноста на нејзината ексклузивна 
идентификација како таква. Значи, што да правиме 
сега?

Чекавме повеќе од 20 години на пресудата во случајот 
со „Касапот од Босна“, Ратко Младиќ, бидејќи Србија 
го заштити и го криеше до последен момент, исто 
како што ќе чекаме да се истроши последниот атом на 
смислата која постои во одбраната на концептот за тоа 
како е основан овој ентитет на Босна и Херцеговина. 
Како е можно оние лица против кои е извршен 
геноцидот да живеат заедно со оние кои го поддржале 
или дури учествувале директно во таквиот геноцид, 
и кои сега го негираат или се гордеат со тоа или дури 
сметаат дека тоа е легитимно средство во борбата за 
национално преживување. Имајќи го ова предвид, 
мирниот соживот е возможен само ако вторите се 
откажат од таквата смисла што може да се случи само 
со промена во животните околности или со самото 
поминување на време, на тој начин обезбедувајќи 
им иднина, при што нивниот идентитет нема да се 
потпира на идеологија за егзекутирање и смрт на 
нивните сонародници од различно етничко потекло.

Се разбира, постои и друг начин. Побрз 
и пооптимистички. Потребно е да се појави 
претставник на граѓаните на политичката сцена 
на Република Српска и Србија, кој ќе го признае 
геноцидот, ќе ги осуди сторителите и со тоа ќе ја 
елиминира одговорноста на обичните лица, кои 
во основа се осакатени од потребата постојано да 
изразуваат омраза кон Бошњаците, што сегашната 
влада го поттикнува сите овие години по Дејтонскиот 
мировен договор.

Новинарката и добитничка 
на бројни награди Снежана 
Чоградин, нe носи низ едно 
критичко истражување 
на учеството на Србија 
во геноцидот. Таа тврди 
дека улогата на Србија 
во геноцидот не треба 
да се сокрива со цел да 
се избегне повторување 
на историјата. Затоа, 
објавувањето на фактите 
и искрената работа на 
залечување на општеството 
мора да продолжи.
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Овој иден утописки политички актер ќе каже „овој 
географски и политички простор беше освоен преку 
геноцид против Бошњаците, со помош на Србија“, и 
на тој начин ќе обезбеди слобода и подобра иднина 
за сопствените граѓани, иднина без последиците од 
раширената корупција, криминалот и омразата во 
која се дават.

Исто така, „бруталната медиумска пропаганда која 
ја хранат вашите политички претставници, моите 
претходници, ве отру со заблуди кои резултираат 
со вашето доброволно подржување на најтешките 
злосторства, дури и фалење со нив. Тоа се истите 
претставници кои најдобро ќе бидат запомнати 
по начинот на кој тие ве ограбиле вас и државните 
ресурси, или како тие ја злоупотребиле својата моќ и 
авторитет да ве фрлат во отпадот на историјата, како 
еден од најпримитивните и најбруталните народи на 
европско тло. Тие имаат и политички и економски 
придобивки од ова злобно дело, а вас ве оставаат 
да се давите во сиромаштија, отруени од омраза и 
замислени неправди кои другите, а не тие, ви ги 
нанеле.“

Вистината е дека не е виновен народот кој е под 
притисок и е уценуван од страна на неколку моќни 
и насилни личности кои се на власт. Всушност, тој 
за своето молчење и тивка соработка со нив дебело 
плати веднаш откако потклекна при првата пречка 
и не се спротивстави на луѓето кои се на власт, што 
би значело дека народот има елементарна хуманост 
и се спротивставува на отфрлањето на злосторствата. 
Наместо тоа, откако застрани, ги следеше лудите, 
крадците и моралните изроди и ги поддржуваше 
нивните лични интереси, наместо јавните или 
сопствените. Сиромашниот обичен човек, 
манипулираниот идиот, е покорен на криминалната 
држава, и тој или таа лесно се вовлекува во 
најмрачната страна на умовите на чудовиштата кои 
ги задаваа командите за крвопролевања низ целата 
република на поранешна Југославија. Тој или таа сѐ 
уште е горд инструмент на истите болни луѓе - луд, 
гладен и отруен од омраза. Таквиот обичен човек, 
според својата вина, е осуден на целосна уништување 
и катастрофа, која ја надминува само онаа на луѓето 
кои почиваат на гробиштата во Поточари .

Затоа, се чини дека ситуацијата не може да се 
влоши за него или за неа. Може само да се подобри, 
ако тој или таа се разбудат едно утро и кажат - и јас 
сум жртва, проклета жртва на моите жртви, оние кои 
ги испратив директно во нивната смрт, подложни на 
тортура и страдање, бидејќи јас ги поддржав тие на 
власт, а не успеав да протестирам или мислев дека тоа 
не е моја работа. Јас сум гладен и сиромашен, а оние 
кои ме отруја со омраза се сити и богати, и сѐ уште 

сакаат повеќе и повеќе. Направија чудовишта од мене 
и од моите деца, и сѐ уште живеат и се збогатуваат 
на мој грб; нема да запрат, нема да се повлечат, 
продолжуваат да ме хранат со омраза, ме прават 
расист, ме принудуваат да ги видам оние што се дават 
во сиромаштија, исто како мене и моите непријатели, 
оние кои жалат за нивните мртви, чија смрт јас ја 
посакував.

„Колку бев слеп“, ќе каже претставникот на тие луѓе, 
кој потоа ќе избере повеќе да не живее во ентитетот 
на Република Српска, кој произлезе од геноцидот, 
туку во државата Босна и Херцеговина. Оттаму, 
свеста за одговорноста и обемот на злосторствата 
и масакрите што ја формираа Република Српска ќе 
бидат прифатени и тој или таа конечно ќе се ослободи 
од отровот што го спречувал да живее достоинствен 
живот од 90-тите години па наваму. Се чини дека 
ова е единствениот начин да се укине овој ентитет, 
како што тоа го посакува Сараево, или да преживее, 
како што тоа го сака Бања Лука. Бидејќи опстанокот 
на Република Српска ја потхранува желбата за 
отцепување, за исполнување на сонот за Голема 
Србија; сон на најголемите примитиви и насилни 
криминалци во историјата на српскиот народ, т.н. 
културна и политичка елита, заедно со институциите 
како што се Српската академија на науките и 
уметностите и Српската православна црква, која 
поттикнува криминал против сопствениот народ. 
Доколку нивната улога и придонес кон несреќата 
што ја претрпеле повеќето припадници на српскиот 
народ во изминативе дваесет години се обелодени и 
прифати, тогаш ќе останат слободата и олеснувањето, 
што всушност претставува перспектива за опстанок 
на српскиот национален идентитет во Босна и 
Херцеговина, што беше претставено како највисока 
цел и резултат од сите злосторства извршени во 
нејзино име.

Дури и доколку тоа не се случи, нашиот народ ќе 
остане, со нашите деца како копија на она што сме, во 
којзнае какви идни социјални околности, но секако 
хендикепирани од минатите настани. До кој степен 
овие деца ќе бидат уништени ќе биде различно од 
случај до случај, од судбина до судбина, но повеќето од 
нив, а принципот на каузалност е неумолив, ќе бидат 
обезличени и посрамотени од истиот примитивизам 
на нивните родители.

Дали е можно таквата ужасна иднина на новите 
генерации да се промени земајќи ги предив нивните 
сегашни околности? Тоа е единственото разумно 
прашање, во пресрет на изрекувањето и објавувањето 
на последните пресуди на Хашкиот трибунал.
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Без оглед на тоа колку парадоксално може да звучи, 
најголемата несреќа за граѓаните на Србија е фактот 
што нивната земја не е експлицитно прогласена за 
виновна за геноцид, и покрај тоа што нејзините 
најлоши криминалци беа осудени на доживотен 
затвор, а не смееме да заборавиме еден важен детаљ 
– фактот што Ратко Младиќ добива воена пензија 
од Србија. Вистината е секогаш добредојдена. А 
вистината е дека државата Србија учествуваше во 
организирањето и спроведувањето на геноцидот, и 
тоа не може да се прикрие и да се скрие, првенствено 
за доброто на граѓаните на Србија. Соочувањето 
со сопствените грешки сигурно ќе доведе до 
препознавање на вистината, што од своја страна води 
до катарза, преку казнување на грешките, освен за 
горенаведените несреќи, чие повторување треба да 
се спречи во иднина. Најважно од сѐ, чесниот однос 
на покајание кон жртвите претставува предуслов 
за исцелување на општеството и поединците. А 
причината за ова е не само да се спречи реалноста во 
која граѓаните ќе се фатат за своите пиштоли и ножеви 
во нов убиствен поход во иднина, на своите браќа и 
сонародници само затоа што не веруваат во истиот 
Бог, и затоа што тоа ќе ги натера да разберат колку 
е висока цената на погрешниот избор и поддршката 
на чудовиштата на власт. Таквиот исход сигурно ќе ги 
открие улогите на сите лудаци кои се збогатиле главно 
од смртта и страдањето на другите, и ќе го гарантира 
нивното вистинско казнување и лустрација. Никој од 
нив немаше во иднина да се осмели да ја релативизира 
одговорноста на поединците и на тој начин ќе го 
стави товарот на најсериозните злосторства против 
човештвото на народот како целина. Нивната 
единствена мисија, тогаш, би била откривање на 
фактите за секое поединечно злосторство, кое 
произлегува од воената машинерија управувана од 
страна на негативците во наше име.

Поради оваа причина, фактот што државата 
Србија избегнува да биде директно прогласена 
за виновна за геноцид, е најголемата неправда за 
нејзините граѓани. Затоа што, кој освен самите 
ние, ќе ги трпи последиците од животот во едно 
општество каде што поединците слепо се држат за 
илузијата за сопствената невиност и посветеност 
на праведната кауза; која служи да ги изолира и да 
ги спречи обичните луѓе да го разберат степенот на 
гревовите за кои се виновни. Најверојатно тоа нема 
да бидат граѓаните на соседните земји со кои до 
вчера бевме во војна. Нема ни да бидат семејствата 
на жртвите на оние луѓе кои стојат зад нашата опасна 
глупост и наивност на кои им дозволуваме да не 
користат на таков начин за нивните нечесни дела на 
убиство, прогон и етничко чистење. Самите ние, а 
не некој друг, живееме со криминалци и чудовишта 
кои се слават себеси и другите слични на нив како 

херои и светци и ги назначуваат на високи позиции 
во јавните институции, од кои тие наметнуваат лудо 
влијание врз нашата реалност, култура , економија и 
други сфери на животот кои ја формираат основата 
на државата и општеството во кое живееме.

Фактот што ние одбиваме да се соочиме со 
злосторствата извршени од нашиот народ не влијае 
на никого повеќе од што влијае на нас. Покрај тоа, 
нашиот најголем непријател може само да ни ги 
посакува овие околности – генерали осудени за 
сериозен криминал да ги учат нашите деца за морал 
и за воени стратегии. Ова ги продлабочува веќе 
длабоките и речиси неизлечиви рани на нашиот 
колективен идентитет, за што наводно тие најмногу 
се грижат.

Оттука, најголемите предавници се оние кои 
наводно нѐ бранеле од злите муслимани, Хрвати, 
Албанци, а потоа и од „злите западните сили“. Освен 
тоа, најголеми патриоти се оние кои инсистираат 
на одговорност и казна со тоа што се кријат 
зад националниот интерес за постигнување на 
сопствените основни и омразени цели. Од уживање 
во потчинетоста на другите, до водењето со страв и 
кукавичлук, воено профитирање, и злоупотреба на 
јавни функции.

Затоа е поважно од кога и да е порано, да не ја 
прифаќаме лагата по пресудата за Ратко Младиќ, 
дека „дојде крајот“; дека пресудата „стави крај на 
конфликтите во поранешна Југославија“. Напротив, 
нашата работа во однос на откривањето на фактите 
и лекувањето на нашето патолошки болно општество 
треба да започне токму сега.

Снежана Чоградин 
Новинар во дневниот белградски весник 
„Данас“. Многу години работи на прашањет за 
соочување со минатото, воените злосторства, 
односите во регионот и унапредувањето на 
човековите права преку текстови и колумни. 
Добиник е на наградата за истражувачко 
новинарство НУНС, наградата за борба 
против дискриминацијата на Коалицијата 
против дискриминација и годишната награда 
на весникот Данас – Никола Бурзан.

Вести и Новости

ДЕН НА БЕЛИТЕ ЛЕНТИ 31 мај: Мировен марш за 
споменик на убиените деца во Приједор

Средба на Коалицијата РЕКОМ во 
Сараево на 27 јануари.

The symbolism of the white ribbon comes from 31 May 1992, when the Bosnian Serb authorities in Prijedor 
issued an order through the local radio, ordering the non-Serb population to mark their houses with white 
flags or sheets, and when leaving the house to put a white armband on the sleeves. This was the beginning of 
the mass violations of human rights which resulted with the removal of 94% Bosnian Muslims and Bosnian 
Croats from the territory of the municipality of Prijedor and the murdering of 3176 civilians, among which 
were 256 women and 102 children.  You can find more about it on the link below: https://www.facebook.
com/pg/StopGenocideDenial/posts/?ref=page_internal 

With the symbolic act of wearing a white ribbon around your sleeve you are giving a clear sign against 
discrimination and violence anywhere in the world while supporting the initiative for a Monument for 
killed children in Prijedor.

На 27 јануари 2018 година, Коалицијата РЕКОМ, регионална комисија за утврдување на фактите за 
воените злосторства и другите сериозни прекршувања на човековите права извршени во поранешна 
Југославија помеѓу 1991 и 2001 година, одржа седница на Собранието, по што следеше 11-тиот Форум 
за транзициска правда во постјугословенските земји.

На Форумот, кој се одржа во Сараево, се собраа 250 учесници, меѓу кои имаше истражувачи на 
Транзициската правда и нејзината имплементација во пракса, активисти на НВО за човекови права, 
членови на локални и европски академски заедници, обвинители и судии, жртви и претставници на ЕУ.

За време на Собранието, беше поздравена волјата на повеќето лидери на постјугословенските земји да 
го потпишат Договорот за основање на РЕКОМ на претстојниот самит во Лондон во јули 2018 година, 
со што ќе се подготват за формирањето на РЕКОМ. Сепак, повеќето учесници од невладиниот сектор 
го истакнаа проблемот со недостатокот на политичка поддршка, со што се отежнува нивната работа за 
уважување на жртвите и откривање на вистината.

Друго важно прашање за дискусија беше достигнувањето на Меѓународниот кривичен суд за земјите 
од поранешна Југославија, по неговото затворање во 2017 година. Многу панелистите истакнаа дека со 
казнување на некои од највисоките политички и воени лидери, Трибуналот ја воспостави практиката за 
одговорност на воените злосторници и ставање крај на културата на негирање, што постои во повеќето 
постјугословенски земји. Сепак, Јасна Драговиќ-Сосо тврди дека „[...], без оглед на другите придобивки, 
Трибуналот немал никакво видливо влијание врз градењето на јавната меморија на војните и воените 
злосторства“, со што ги преточи резултатите на многу припадници на академската заедница во зборови.

Силни реакции беа предизвикани и од темата на помирување од аспект на проширувањето на ЕУ во 
Западен Балкан. Високиот експерт на ЕК, Дејвид Хадсон, ги резимира очекувањата: „ЕУ не смета дека 
помирувањето е простување на она што е направено, туку показател на политичката зрелост - на нивото 
на политичка зрелост на владите [...] во обезбедување соработка, развој на демократските институции 
и демократијата во целина. Помирувањето е внатрешен предизвик, одговор на наследството. Секоја 
нација треба да го одреди својот пристап, а ЕУ е тука да помогне во неговото спроведување “.

Сите информации се потпираат на соопштението за медиумит „Формирањето на РЕКОМ е показател на 
политичката зрелост на лидерите на постјугословенските земји“ од 12 февруари. За повеќе информации 
околу РЕКОМ и за пристап до целосното соопштение, посетете ја страницата: www.recom.link  
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Импресум
Balkan.Perspectives објавен од страна на форум  ЗФД

Форум Цивилен Мировен Сервис (forumZFD, Forum Ziviler Friedensdienst) е Германска организација која е основана во 
1996. Таа обучува и ангажира експерти за мир на конфликтни региони каде што тие работат заедно со локалните партнери 
за промовирање на мирен соживот и ненасилна резолуција на конфликти. Стратешкиот партнер за  Западен Балкан е Пакс 

Кристи во епархијата Ахен. 

Во земјите од  Западен Балкан, фокусот е на проекти во областа на справување со минатото и поттикнување на дијалогот 
меѓу спротивставените страни. Ова вклучува проекти за училишно посредување, поддршка на граѓанското општество или 

подобрување на капацитетите на медиумите за поконструктивен пристап кон справувањето со минатото.

Програмата е финансирана од страна на Германското Федерално Министерство за Економска соработка и развој (БМЗ).
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Одрекување од одговорност
Balkan.Perspectives е креирана како регионална платформа за конструктивни дебати за справување со минатото. Изнесените 
ставови на ова списание се оние на соработниците и не ги одразуваат мислењата на уредничкиот тим или на Форум ЗФД и 
неговите партнери. Издавачите редовно и внимателно ги проверуваат линковите промовирани во ова месечно списание, но тие 

не можат да преземаат одговорност околу содржината на надворешните интернет страници.

Копирањето или ре-дистрибуирањето на овој материјал, било на електронска или печатена форма е дозволено, под услов да не 
се промени текстот и да бидат вклучени соодветните цитати. Списанието не се наплаќа.

За повеќе статии и информации во врска со темата за справување со минатото посетете ја нашата веб-страница: www.dwp-
balkan.org!

Канцеларијата во Косово:
Сејди Круезиу 16 - Пејтон

10000 Приштина

Канцеларијата во Босна и Херцеговина:
Бранилаца Сарајева 19 Б

71000 Сараево

Канцеларијата во Србија:
Проте Матеaје 17
11000 Белград

Канцеларијата во Македонија:
Борка Талески 11/4
1000 Скопје 


