
Temeljna posljedica sukoba 
između 1991. i 1995. 
godine bila je učvršćivanje 
hrvatske neovisnosti i 

teritorijalnog integriteta. Ona je 
također sadržavala potrebu da 
Hrvatska poduzme odgovarajuće 
institucionalne prilagodbe kako bi 
se zemlja demokratizirala u svim 
pogledima: političkom, pravosudnom, 
policijskom, medijskom te u pogledu 
razvoja, između ostalog, stabilnog 
civilnog društva. 

Hrvatska je uz to morala riješiti dva 
važna pitanja koja su ostala otvorena 
nakon sukoba: pitanje povratka 
izbjeglica i suđenja za ratne zločine. 
Kako su oba pitanja imala regionalne 
implikacije i zahtijevala su suradnju 
sa susjednim državama, Hrvatska, 
Srbija i Crna Gora (u početku 
zajednički, a kasnije odvojeno) te 
Bosna i Hercegovina (BiH) započele 
su 2005. odvojene konzultativne 
procese imenovane po gradovima 
u kojima se prvi takav sastanak 
održao: Sarajevu, mjestu formalnog 
otvaranja rasprave o izbjeglicama 
na razini ministara te Paliću, gdje su 
pravni stručnjaci započeli razgovore 
o pravosudnoj koordinaciji. Ovaj 
članak usredotočit će se na prvi od 
ta dva procesa.

Ponovno okupljeni u Sarajevu 
početkom 2005. godine, ministri 
triju država (sada četiri) odlučili su 
pokrenuti proces s ciljem rješavanja 
golemog problema milijuna osoba 
izbjeglih i raseljenih kao posljedica 
sukoba.

Samo s hrvatske strane, bilo je 
gotovo 350.000 hrvatskih Srba koji su 
napustili zemlju, od kojih je približno 
90% potražilo utočište u Srbiji, a 
ostali u Bosni. Tu je još i 220.000 
Hrvata koji su otišli s područja 
obuhvaćenih sukobom, od koji su se 
gotovo svi do sada vratili kućama. 
Također je bilo i približno 800.000 
izbjeglica različitih nacionalnosti iz 
Bosne i Hercegovine koji su tijekom 
rata pronašli privremeno utočište 
u Hrvatskoj, od kojih se otprilike 

150.000 integriralo u zemlji.

Od četiri države uključene u ovaj 
proces, BiH je vjerojatno ona koja 
je taj problem riješila na najbolji 
način jer je međunarodno političko 
i gospodarsko tutorstvo omogućilo 
povratnicima da se vrate u svoje 
domove ili se presele u alternativne 
domove. Kada je riječ o Hrvatskoj, 
postoji otprilike 8.000 izbjeglih 
hrvatskih Srba u Republici Srpskoj 
čija budućnost se definitivno mora 
riješiti, bilo kroz njihovu integraciju 
u regiji bilo kroz olakšavanje njihova 
povratka.

Velik regionalni problem i dalje 
postoji u Srbiji (posebice u pokrajini 
Vojvodini) gdje prema državnim 
podacima još uvijek postoji blizu 
300.000 izbjeglica i interno raseljenih 
osoba koje dolaze iz Bosne, Kosova 
i Hrvatske. Potrebno je odati 
priznanje Beogradu na tome što je 
uspio integrirati velik broj izbjeglica 
iz Hrvatske (oko 130.000). To znači 
da još uvijek postoji oko 70.000 
izbjeglih hrvatskih Srba smještenih 
u lošim uvjetima, neki od njih u 
kolektivnim centrima.

Sarajevski proces utvrdio je cijeli 
niz pitanja koja te tri države trebaju 

riješiti – posebice Hrvatska. Ona se 
odnose na prava koja se povratnicima 
trebaju jamčiti po povratku u njihovu 
zemlju podrijetla: povrat njihovih 
kuća, obnova oštećene imovine, 
konvalidacija mirovina, rješenje za 
neovlaštena ulaganja u imovinu od 
strane privremenih korisnika, Zakon 
o strancima itd.

Ulažući velike napore, Misija OESS-
a u Republici Hrvatskoj uspjela je 
uvjeriti hrvatsku javnost i Vladu o 
neodložnoj potrebi prihvaćanja ovih 
obveza. Najveći otpor proizlazio 
je iz nerazumijevanja činjenice 
da napadnuta zemlja mora pružiti 
naknadu agresorima. Često sam morao 
slušati novinarska pitanja poput: 
„Postoji li bilo kakav međunarodni 
presedan prema kojemu žrtva mora 
izgraditi kuće za svoje agresore?“.

Potrebno je prisjetiti se kako 
ogromnu većinu od 350.000 izbjeglih 
hrvatskih Srba čine nevini ljudi koji 
nisu sudjelovali u sukobu, koji su bili 
žrtve borbi baš kao što su to bili i 
Hrvati te koji su napustili svoju zemlju 
u strahu – nemojmo zaboraviti da su 
u gotovo svim slučajevima njihovi 
preci živjeli u Hrvatskoj stotinama 
godina – kako bi pobjegli od strahota 
oružanog sukoba.

Bez ikakve sumnje oni imaju pravo 
na zatraženu naknadu, a hrvatska 
Vlada to im i pruža: otprilike 95% 
uništenih ili oštećenih kuća je 
obnovljeno, 7.000 stanova bit će 
predano podnositeljima zahtjeva do 
2009. godine, sva građanska prava su 
ponovno uspostavljena a OESS jamči 
njihovu provedbu.

nastavlja se na 2. stranici

veleposlanik Jorge Fuentes,
voditelj Misije

Sarajevski proces 
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AktivnostiCalendar
6. -7. srpnja - Croatia Summit 2007., 
predsjedatelj, ministar Miguel Angel Moratinos 
bio je nazočan na samitu

10. srpnja – premijerovo obraćanje Stalnom 
vijeću u Beču

11. srpnja – Predstavljanje Hrvatske na 
sastanku Radne skupine za proširenje (COELA) 
Komisije Europske unije, Bruxelles

13. srpnja – plenarni sastanak s ministrom 
razvitka, Božidarom Kalmetom

18. – 19. srpnja – Predstavljanje Izvješća o 
napretku Stalnom vijeću OESS-a u Beču

20. srpnja – tiskovna konferencija o Izvješću o 
napretku u glavnom uredu Misije

23. srpnja – Sastanak s veleposlanicima država 
članica OESS-a u glavnom uredu Misije u 
Zagrebu

27. srpnja - plenarni sastanak u Ministarstvu 
pravosuđa

31. srpnja – Završni događaj ljetnog kampa 
Djeca zajedno u Orahovici; nazočni su bili 
voditelj Misije i Predsjednik Stjepan Mesić

Proces suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP)
Hrvatska pokazuje put u jugoistočnoj Europi

Regionalna suradnja, 
zajedno s euro-atlantskim 
integracijama predstavlja 
temeljni oslonac vanjske 

politike Hrvatske, izjavio je premijer 
Ivo Sanader tijekom svog obraćanja 
Stalnom vijeću OESS-a 10. srpnja. 
Doista, kao što je naša Misija 
izvještavala, Hrvatska je prošle 
godine uspjela sklopiti novi Sporazum 
o slobodnoj trgovini u središnjoj 
Europi (CEFTA) za gospodarski 
napredak u regiji. Hrvatska danas nije 
samo zemlja kandidatkinja za stolicu 
u Vijeću sigurnosti UN-a i zemlja 
koja se čvrsto opredijelila za ideju 
euro-atlantskih integracija već i, što 
je još važnije, Hrvatska je proteklih 
nekoliko godina izričito podupirala 
euro-atlantske težnje svojih susjeda 
od kojih su neki bili njezini bivši 
neprijatelji tijekom sukoba.

Jedan od najboljih primjera ove 
politike je ovogodišnje predsjedanje 
Procesom suradnje u jugoistočnoj 
Europi (SEECP). Za trajanja hrvatskog 
predsjedanja zemlje jugoistočne 
Europe uspješno su preuzele sve 
procese regionalne suradnje te 
stvorile Regionalno vijeće za 
suradnju (RCC) koje će preuzeti 
odgovornosti Pakta stabilnosti za 
jugoistočnu Europu kao vodećeg 
tijela za regionalnu suradnju.

Prije predaje dužnosti Bugarskoj, 
posljednjih nekoliko mjeseci 
predsjedanja Hrvatske bilo je 
razdoblje intenzivne aktivnosti. 
Zagreb je redom bio domaćin 
Regionalne konferencije o energiji 
na razini ministara gospodarstva, 
sastanka ministara pravosuđa 
i unutarnjih poslova, sastanka 
predsjednika parlamenata, sastanka 
ministara vanjskih poslova te sastanka 
političkih direktora. OESS je na svim 
tim sastancima predstavljao voditelj 
Misije ali , što je vrijedno napomenuti, 
predsjednik Parlamentarne skupštine 
OESS-a, Goran Lennmarker, koji je 
imao priliku susresti se sa svojim 
kolegama u državama članicama 
kao i u Europskom parlamentu, 
Parlamentarnim skupštinama NATO 
saveza, Vijeću Europe, WEU-a te s 
glavnim tajnikom OESS-a, Marcom 
Perrinom de Brichambautom koji 
je dva puta dolazio u Zagreb na 
sastanke ministara vanjskih poslova i 

predsjednika država. 

Posljednji događaj bio je samit 
SEECP-a, održan 11. svibnja, na 
kome su bili nazočni šefovi država, 
premijeri i najviši dužnosnici 
zemalja u regiji, uključujući 
njemačku kancelarku Angelu Merkel, 
predsjednika Europske komisije 
Josea Manuela Barrosa, predsjednika 
Europskog parlamenta Hans-Gerta 
Potteringa, povjerenika EU za 
proširenje Ollija Rehna, američkog 
državnog podtajnika Nicholasa 
Burnsa te visoke predstavnike NATO 
saveza i Vijeća Europe, kao i glavnog 
tajnika OESS-a. Samit je zaključen 
usvajanjem zajedničke deklaracije 
kojom se naglašava uloga SEECP-
a u pružanju potpore dugoročnoj 
političkoj stabilnosti u regiji te 
uspostavlja Sarajevo kao sjedište 
glavnog tajništva novoosnovanog 
Regionalnog vijeća za suradnju.

Samit je donio još dobrih vijesti za 
Hrvatsku: Hidajet Biščević, državni 
tajnik za politička pitanja, visoko 
rangirani hrvatski diplomat i glavna 
osoba za kontakt s Misijom OESS-a, 
izabran je za novog glavnog tajnika 
Regionalnog vijeća za suradnju, 
čime je potvrđena vodeća uloga 
koju su međunarodna zajednica i 
države jugoistočne Europe dodijelile 
Hrvatskoj kao vodećem primjeru 
regionalne integracije u euro-
atlantske institucije.

Osoblje Misije OESS-a u Republici 
Hrvatskoj želi iskoristiti ovu prigodu 
i najtoplije čestitati glavnom tajniku 
Biščeviću.

Enrique Horcajada,
voditelj Izvršnog ureda

nastavak s 1. stranice

Stoga Sarajevski proces predstavlja 
veliki uspjeh te je potrebno zatvoriti 
ga na isti način na koji je i otvoren: 
novim sastankom na razini ministara 
kako bi se potvrdilo ono što je do sada 
ostvareno te preuzele obveze u svezi 
s budućim bilateralnim pristupom 
provedbi onoga o čemu je postignut 
dogovor, kao i u svezi s rješavanjem 
posljednjeg otvorenog pitanja: prava 
koja je potrebno zajamčiti onim 
izbjeglicama koji se odluče ne vratiti u 
svoju zemlju podrijetla. Srbija i Bosna, 
koje se nalaze u teškoj gospodarskoj 
situaciji, trebaju potporu međunarodne 
zajednice – uključujući pomoć Hrvatske 
koja će morati iznaći alternativna 
rješenja za pitanje stanarskih prava. 

S druge strane, resursi Hrvatske nisu 
neiscrpni. Obnova zemlje veoma je 
skupa. Ne bi se smjelo zaboraviti da 
je, uz 13.000 Hrvata koji su poginuli u 
sukobu, što predstavlja najbolniji aspekt 
ove tragedije, postojalo deset puta 
više kuća koje su sustavno uništavane; 
da razminiranje zemlje predstavlja 
ogromno financijsko opterećenje; da 
područja obuhvaćena sukobom prolaze 
kroz ozbiljnu gospodarsku depresiju uz 
indekse nezaposlenosti više od 50% te da 
Hrvatska – za razliku od svojih susjeda 
– svoj oporavak uglavnom financira iz 
vlastitih sredstava.

veleposlanik Jorge Fuents,
voditelj Misije

Trenutak tijekom sastanka SEECP-a u 
Zagrebu na kome je iskazana visoka 
razina međunarodne potpore ovoj 

regionalnoj organizaciji.
  Najviši hrvatski dužnosnici i 
njemačka kancelarka Angela Merkel.
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Plenarni sastanci na terenu
Prenošenje poruke lokalnim vlastima

Aktivnosti

Platforma, koja se u Beču 
trenutno razmatra kao mogući 
model koji bi se mogao 
primijeniti u drugim misijama 

OESS-a u svrhu napretka u ispunjenju 
mandata, za posljedicu je imala 
još jednu uspješnu inicijativu: tzv. 
„Plenarne sastanke na terenu“.

Na temelju izvješća svojih područnih 
ureda, Misija je zaključila kako 
upute, odluke i politika izražene na 
sastancima na ministarskoj razini nisu 
uvijek dopirale do lokalne razine. 
Kako bi se riješilo ovo zabrinjavajuće 
pitanje, ministrica vanjskih poslova, 
Kolinda Grabar-Kitarović, predložila 
je održavanje plenarnih sastanaka 
na terenu. Odmah se pristupilo 
praktičnom izvođenju te inicijative, 
što je za posljedicu imalo izuzetno 
popunjen dnevni red u lipnju, s vrlo 
zahtjevnim programom koji je nalagao 
stalna putovanja. Bio je to naporan 
program, ne samo za hrvatsku Vladu, 
već i za Misiju, te za sve međunarodne 
organizacije i veleposlanstva koji su 
pozvani na sastanke. 

Cilj plenarnih sastanaka na terenu 
bio je širenje dogovorene politike 
postupanja sa središnje na lokalnu 
razinu, u svrhu upućivanja čvrste 
političke poruke lokalnim vlastima, 
posebice na ratom pogođenim 
područjima. Kako bi se osigurali 
rezultati, bilo je potrebno da plenarnim 
sastancima predsjedaju ministri, koji 
su često i političari snažno povezani 
s dotičnim područjem. Pet plenarnih 

sastanaka organizirano je na ratom 
pogođenim područjima: u Benkovcu 
(18. svibnja), pod predsjedanjem 
ministra Božidara Kalmete, Vukovaru 
(4. lipnja), pod predsjedanjem 
ministrice Kolinde Grabar-Kitarović, 
Sisku (13. lipnja), pod predsjedanjem 
ministrice Ane Lovrin, te u Gospiću 
(15. lipnja) i Kninu (21. lipnja), oba 
sastanka pod predsjedanjem državnog 
tajnika Antuna Palarića. 

Sudionici plenarnih sastanaka, što 
je ponekad obuhvaćalo više od 150 
osoba, bili su župani, gradonačelnici 
i načelnici, pročelnici  javnih 
komunalnih poduzeća te čelnici i 
predstavnici lokalnih vlasti, NVO-
a i manjinskih skupina na lokalnoj 
razini. Poziv za sudjelovanje hrvatska 
Vlada uputila je i predstavnicima 
međunarodne zajednice u Zagrebu, 
posebice EK-a, UNHCR-a i OESS-a, 
koji su svjedočili porukama upućenim 
lokalnoj razini. Španjolski veleposlanik 
u RH, kao predstavnik predsjedatelja 
OESS-a, i voditelj Misije sudjelovali 
su na svim plenarnim sastancima,  te 
najčešće 

zajedno s veleposlanicima S.A.D.-a, 
Njemačke, Portugala, Rusije i Srbije.

Veleposlanik Turunen, stalni 
predstavnik Finske pri OESS-u u Beču, 
također je imao prigodu nazočiti 
jednom od plenarnih sastanaka u Sisku 
za vrijeme svog posjeta Hrvatskoj 
u svrhu pripreme za predstojeće 
predsjedanje OESS-om.

Svaki plenarni sastanak odvijao se 
sličnim redoslijedom: uvodne riječi 
dobrodošlice župana i gradonačelnika, 
uvodni govor predsjedajućeg ministra, 
detaljna prezentacija „Programa 
stambenog zbrinjavanja izbjeglica i 
raseljenih osoba“ te situacije vezano 
uz zaposlenost manjina na danom 
području, govor voditelja Misije, 
govor predstavnika srpske nacionalne 
manjine i saborskog zastupnika iz 
dane regije te, na koncu, vrijeme 
predviđeno za pitanja i odgovore. 

Ukratko, „Plenarni sastanci na 
terenu“ pokazali su se kao izuzetno 
uspješna inicijativa. Uz poruke 
proslijeđene od strane Ministarstva 
nadležnog za povratak izbjeglica i 
Ministarstva pravosuđa, te Središnjeg 
državnog ureda za upravu vezano uz 
zapošljavanje pripadnika manjina, 
voditelj Misije iskoristio je prigodu 
i nazočnost visokih predstavnika 
Ministarstva pravosuđa kako bi uputio 
poruku o potrebi osiguranja poštenih 
suđenja za ratne zločine. Misija je 
zahvalna Vladinim dužnosnicima na 
upućivanju takve poruke, posebice 
u predizbornom razdoblju, koje je 
iznimno teško i osjetljivo.

U tom smislu, Ministrica pravosuđa 
Ana Lovrin, kao predsjedateljica 
plenarnog sastanka u Sisku, te njezini 
kolege na ostalim sastancima, obavili 
su dobar posao naglasivši potrebu 
za osiguranjem nepristranosti i 
dokidanjem nekažnjavanja za ratne 
zločine, bez obzira na nacionalno 
podrijetlo žrtava i osumnjičenika. 

Enrique Horcajada,
voditelj Izvršnog ureda

Na gornjoj slici: Svi plenarni sastanci uključivali su i govor 
predstavnika srpske nacionalne manjine. Saborski zastupnik srpske 
nacionalnosti, Ratko Gajica, u razgovoru s ministrom Božidarom 
Kalmetom i voditeljem Misije, nekoliko minuta prije početka 

„Plenarnog sastanka na terenu“ u Benkovcu.

Na slici desno: Ministrica pravosuđa, Ana Lovrin, predsjedala je 
„Plenarnim sastankom na terenu“ u Sisku.
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Dvanaest dana u srpnju

Dani između 8. i 19. srpnja bili su najintenzivnije 
razdoblje u životu Misije OESS-a od početka njezine 
jedanaestogodišnje nazočnosti u Hrvatskoj. Tijekom 
navedenog tjedna održana su četiri događanja od 

temeljne važnosti za budućnost Misije. 

Prvi od njih bio je sastanak na vrhu predsjednika država, 
ministara i čelnika međunarodnih organizacija – OESS-a, 
NATO-a, Vijeća Europe – održan 7. i 8. srpnja u Dubrovniku. 
Iako je središnja tema bila „Novi jug Europe“, dubrovački 
sastanak na vrhu značio je svjetsko političko priznanje 
napretka Hrvatske prema euro-atlantskim integracijama, 
koje će zemlji omogućiti dovršetak faze tijekom koje je 
postojala potreba za monitoringom od strane međunarodnih 
organizacija, posebice OESS-a. Izjave predsjedatelja 
OESS-a, ministra Miguela Angela Moratinosa, u kojima je 
naznačio kako namjerava predložiti zatvaranje Misije na 
Ministarskom vijeću u Madridu, predstavljale su čvrst korak 
naprijed u smjeru pružanja poticaja dovršetku mandata. 

Samo dva dana kasnije, 10. srpnja, predsjednik Vlade RH, 
Ivo Sanader, sudjelovao je po prvi put u povijesti OESS-a 
na zasjedanju Stalnog vijeća u Beču. U dvorcu Hofburg 
prepunom veleposlanika, premijer je izrazio zahvalnost 
OESS-u na podršci pruženoj njegovoj državi tijekom 
posljednjih godina. Kao posljedica toga, Hrvatska se 
uspjela modernizirati, stvoriti potrebne institucije te u 
velikoj mjeri nadići ogromne probleme nastale kao rezultat 
sukoba, neovisnosti i uvođenja slobodnog tržišta. Premijer 
Sanader obećao je nastaviti rješavanje neriješenih pitanja 
dok Misija ne bude mogla zaključiti kako je njezin rad 
dovršen, izrazivši nadu kako će se to ostvariti do kraja 
godine. Glavni premijerov argument u korist zatvaranja 
Misije bio je skoro pridruženje Hrvatske NATO-u i EU te, 
ponajviše, uvjerenje kako nema alternative razvoju 
Hrvatske prema euroatlantskim standardima, ne samo zbog 
zahtjeva izvana, nego i zbog njezinih vlastitih nacionalnih 
uvjerenja. 

Dva spomenuta događaja, dubrovački sastanak na vrhu 
i zasjedanje Vijeća u Beču, označili su ulazak političke 
razine u život OESS-a u Hrvatskoj, koji se prije toga odvijao 
na razini stručnjaka.

Kao stručnjaci, ulagali smo opsežne napore kako bismo 
uvjerili Hrvatsku da se svaka točka mandata potpisanog 
između Organizacije i države 1996. godine mora temeljito 
ispuniti. Tijekom naše nazočnosti u Hrvatskoj, promatrali 
smo kroz povećalo svaki zakon koji je trebalo donijeti, 
funkcioniranje svake institucije, stupanj pomirenja između 
nacionalnih manjina, probleme izbjeglica, odvijanje 
suđenja za ratne zločine, situaciju u obrazovanju i druga 
pitanja. 

Političari i …

Predsjedatelj OESS-a, ministar Moratinos, u šetnji Dubrovnikom 
s voditeljem Misije, na putu na jutarnju sjednicu Croatia 

Summita, 7. srpnja 2007.

Voditelj Misije prezentira stanje u Hrvatskoj pred Radnom 
skupinom za proširenje Europske unije (COELA), Bruxelles, 11. 

srpnja 2007.

Premijer Ivo Sanader s najvišim dužnosnicima OESS-a, 
prigodom njegova govora u dvorcu Hofburg u Beču, 10. srpnja 

2007.



Priča s naslovnice

…stručnjaci
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Ponekad sam kao stručnjak imao utisak kako smo svi 
mi specijalisti koji, zbog toga što su prebliski nekom 
problemu, izgube ne samo potreban odmak i perspektivu 
koji omogućavaju bolje razumijevanje događaja, već 
kao stručnjaci upadamo u zamku postavljanja previsokih 
standarda.

Ako političar mora izvući srž činjenica iz globalne 
perspektive, stručnjak koji je proučavao činjenice mora 
napraviti odmak od predmeta i ponovno sagledati šumu bez 
drveća koje ga sprečava da opazi njezinu ljepotu.

Kao voditelj Misije OESS-a u Republici Hrvatskoj pokušao 
sam se postaviti, ne gubivši iz vida svoju skromnu ulogu 
stručnjaka, na razinu posrednika u odnosima s političarima 
– političarima poput predsjedatelja OESS-a, Vlade zemlje 
domaćina, političarima koji će biti nazočni na sjednici Vijeća 
29. i 30. studenog u Madridu, političkim gledištima koja su 
zastupljena i u Beču, unutar složenog ustroja Organizacije.

Posljednja dva događaja u srpnju odvela su me na teren  
hvalevrijednih i nezamjenjivih  stručnjaka. Situaciju u 
Hrvatskoj predstavio sam pred Radnom skupinom EU za 
proširenje (COELA) 11. srpnja, u trenutku kada pregovori 
o pravnoj stečevini napreduju velikom brzinom. Ovo je 
također trenutak kada Komisija i neke zemlje članice 
žele i dalje biti u mogućnosti računati na potporu OESS-a 
koja je pridonijela pružanju pomoći Hrvatskoj u njezinom 
usklađivanju s određenim poglavljima pravne stečevine, 
posebice Poglavljima 23. i 24..

Dugi tjedan u srpnju zaključen je predstavljanjem 
Izvješća o napretku Hrvatske pred Stalnim vijećem u 
Beču, neprepoznatljivo tankom dokumentu (14 stranica 
u usporedbi sa 100 stranica dugim ekvivalentom koji je 
predstavljen samo dvije godine ranije), koji će poslužiti kao 
uvod u raspravu za koju se očekuje kako će biti vrela poput 
ljeta u Hrvatskoj. 

Prerano je govoriti o tomu što će se dogoditi u studenome 
u Madridu. Možda odluka o Hrvatskoj neće biti poznata sve 
do nekoliko dana pred zasjedanje Vijeća ili čak tijekom 
samog Ministarskog sastanka. Neki pokazatelji ukazuju na 
to da se gotovo sve može riješiti u nadolazećim mjesecima 
– preuzimanje 1.400 stanova od strane izbjeglica, obveza 
da će preostalih 5.600 stanova biti dodijeljeno unutar 
razumnog razdoblja od 2 godine, poštivanje građanskih prava 
izbjeglica, rješavanje pitanja vladavine prava – uz iznimku 
praćenja suđenja za ratne zločine za koje se rješenje nazire 
na horizontu. Ali za sada, pričekajmo sastanak u Madridu.

veleposlanik Jorge Fuentes
voditelj Misije

3. Voditelj Misije i voditelji ureda predstavljaju 
Izvješće o napretku Hrvatske veleposlanicima zemalja 

članica OESS-a, u Zagrebu, 23. srpnja.    

Voditelj Misije i glasnogovornica Misije, Ljerka Draženović, 
drže konferenciju za medije u povodu predstavljanja Izvješća 

o napretku Hrvatske, u Zagrebu 20. srpnja 2007.

Voditelj Misije predstavlja Izvješće o napretku Hrvatske 
pred Stalnim vijećem OESS-a u Beču, 19. srpnja 2007.  
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Predsjednik s djecom u Orahovici
Aktivnosti

U okviru ovogodišnjeg projekta „Djeca zajedno“ 50 
djece koja pohađaju šesti i sedmi razred iz 25 od 30 
etnički mješovitih osnovnih škola u Osječko-baranjskoj 
i Vukovarsko-srijemskoj županiji uživalo je tijekom 
petnaestodnevnog boravka u Orahovici, prelijepom 
odmaralištu Crvenog križa iz Osijeka, u razdoblju od 
17. do 31. srpnja 2007.  Taj dio projekta omogućilo je 
sedam različitih donatora, uključujući veleposlanstva 
Australije, Japana i Norveške, obje županije te Izvršno 
vijeće Vojvodine i Školska knjiga.

Ova skupina, odabrana između 250 podnositelja zahtjeva 
na audicijama održanima u lipnju na temelju njihovih 
prirodnih talenata, obuhvaćala je jednak broj dječaka 
i djevojčica. Mladi,  između 13 i 15 godina starosti, 
pripadnici su sedam različitih nacionalnih manjina te 
većinskog naroda.  Tijekom svog boravka oni nisu uživali 
samo u okolišu, posebice u svakodnevnom plivanju, već 
su sudjelovali u radionicama koje je organizirao Crveni 
križ na teme poput rješavanja konflikta, tolerancije i 
stereotipa.

Njihovo najveće postignuće bilo je uprizorenje predstave 
prema djelu „Mali princ“ pisca A. de Saint Exuperya. 
Zajedno sa Slavicom Bencik-Grozaj i autorom razvili su 
svoje vlastite ideje, na osnovi scenarija Zvonka Penovića, 
učili pjesme koje je napisao i skladao Dean Čačija, plesali 
na koreografiju Katarine Arbanas i izrađivali ukrase s 
Melitom Klekar, dok je jedna skupina svirala udaraljke. 

Tijekom završne svečanosti održane 31. srpnja, gotovo 
je 100 istaknutih osoba, uključujući Stjepana Mesića, 
predsjednika Republike Hrvatske, ministra Ljubičića, 
mnoge predstavnike područnih i lokalnih vlasti, te 
dojmljiv broj veleposlanika i predstavnika donatora kao i 
većina roditelja, moglo pogledati što su djeca pripremila 
njima u čast. Bez daha smo pratili što su djeca, koja 
nikada prije nisu otkrila niti iskoristila svoje pojedinačne 
talente, u stanju prikazati na sceni i kako šalju snažnu 
poruku prijateljstva i ljubavi.

U svom govoru predsjednik Mesić je rekao: „Okupiti djecu 
na jednom mjestu, gdje će ona provoditi vrijeme zajedno, 
družeći se međusobno, bez obzira na njihova društvena, 
vjerska ili etnička uvjerenja, razvijajući prijateljstvo i 
toleranciju, bila je izvrsna ideja. Ovo je također poruka 
djece odraslima da moraju prihvatiti suživot s drugima i 
u njemu uživati.“

Ministar zdravlja Ivan Ljubičić komentirao je kako 
„nacionalne manjine u Hrvatskoj predstavljaju naše 
bogatstvo; one su naši mostovi koji nas povezuju sa 
susjednim zemljama, s našim prijateljima. Nacionalne 
manjine predstavljaju ono što danas želimo potaknuti, 
posebice snošljivost, jer djeca su ona koja su nam danas 
održala lekciju o ovom važnom segmentu života.“ 

Tijekom svog boravka u kampu mnoga od ove djece, 
koja su lako komunicirala na svojim jezicima, razvila su 
snažniji osjećaj samosvijesti i samopouzdanja, otvorila su 
se i postala velika obitelj.  Stoga je dobro znati kako će 
se susresti ponovno, ne samo tijekom završnih svečanosti 
u Osijeku i Vukovaru, već i sljedeće godine u Orahovici 
na poziv Crvenog križa. Crveni križ već planira nastaviti 
s ovim aktivnostima te uključiti takav ljetni kamp u svoj 
godišnji plan rada. 

Renate Herrmanns
voditeljica Područnog ureda Vukovar

Predsjednik s djecom različitih nacionalnosti koja su 
odbrana za boravak u ljetnom kampu u Orahovici, 31. 

srpnja 2007.

Voditelj Misije s veleposlanicima Portugala, SAD-a i 
Japana te voditeljem UNHCR-a u Republici Hrvatskoj, 
važnim donatorima i organizatorima projekta, 31. srpnja 

2007. 

Uprizorenje „Malog princa“ nije uključivalo samo dramsku 
izvedbu već i plesanje i pjevanje djece koja su sudjelovala u 

ljetnom kampu, 31. srpnja 2007.
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OESS ponovno u humanitarnom poduhvatu
Aktivnosti

U proteklih 10 godina OESS-ove nazočnosti u 
Hrvatskoj, članovi Misije su u svom  svakodnevnom 
radu svjedočili tisućama tužnih sudbina. Mnogi 
životi promijenili su se zauvijek. Zaposlenici 

OESS-a uvijek su nastojali učiniti najviše što mogu kako 
bi olakšali bol i patnju kroz koje su prolazile mnoge od 
stranaka koje su nam se obratile.

Nedavno je OESS bio u povlaštenoj prigodi pružiti pomoć 
gđi. Ceciliji Krstić i njezinoj obitelji, koji su prije 14 
godina istjerani iz stana u Novom Zagrebu nad kojim su 
imali stanarsko pravo. 

Od tada se gđa. Krstić borila za svoje pravo na navedeni 
stan, koristeći sva pravna sredstva. Dobila je pravnu bitku 
i stan joj je vraćen, međutim, u izuzetno devastiranom 
stanju. Na popisu nestalih stvari bila je sva njezina 
imovina, uključujući i namještaj. U međuvremenu je 
Ministarstvo obrane izvršilo popravke u stanu, ali nažalost 
nije nadoknadilo ništa od njezine imovine. 

Misija je 4. srpnja organizirala prijevoz vrlo vrijedne 
donacije veleposlanstva Velike Britanije. Stvari su uručene 
gđi. Krstić, koja je bila oduševljena vidjevši svoj stan 
ponovno ispunjen namještajem i korisnim stvarima. 

Gđa. Krstić osobno je posjetila voditelja Misije, 
veleposlanika Fuentesa i ostale članove Misije koji su 
sudjelovali u donaciji, izrazivši iskrenu zahvalnost za sve 
što je Misija za nju učinila.

Misija je za dodjelu velikodušne donacije uredskog 
namještaja različitih namjena iz veleposlanstva Velike 
Britanije također preporučila Centar za mirovne studije 
(CMS) iz Zagreba i Odbor za ljudska prava iz Karlovca. 
Veleposlanstvo je, pored toga, doniralo i vrlo vrijedan 
stambeni namještaj koji je primilo nekoliko povratničkih 
obitelji iz Gline.

Maja Andrić, 
djelatnica Ureda za povratak i integraciju

Foto priča

Cecilija Krstić i Maja Andrić iz OESS-a za vrijeme predaje 
donacije u  stanu gospođe Krstić

Dva tima koja su surađivala na putu ka 
dovršetku mandata Misije. Voditelj Misije, 
bivši voditelj Misije Peter Semneby, voditelj 
Izvršnog ureda, Enrique Horcajada, bivši 

voditelj Izvršnog ureda, Mark Fawcett, i bivša 
glasnogovornica Misije, Antonella Cerasino, na 
ručku povodom prezentacije stanja u Hrvatskoj od 
strane voditelja Misije pred Radnom skupinom za 
proširenje Europske unije (COELA), u Bruxellesu, 
11. srpnja 2007.



Veleposlanici država članica OESS-a tijekom prezentacije 
Izvješća o napretku u glavnom uredu OESS-a, 23. srpnja 

2007.

Foto galerija

Premijer Ivo Sanader s najvišim dužnosnicima OESS-a, 
tijekom svog govora u dvorcu Hofburg u Beču, 10. srpnja 

2007. 

Croatia Summit u Dubrovniku, uz predsjedatelja OESS-a, 
ministra Moratinosa, i voditelja Misije, kao sudionika u raspravi, 

7. srpnja 2007.

Konferencija za medije prigodom prezentacije Izvješća o 
napretku na kojoj su sudjelovali novinari važnijih hrvatskih TV 

postaja, radija i tiskovnih medija, Zagreb, 20. srpnja 2007.
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Velik broj veleposlanika država članica OESS-a nazočan 
prigodom prezentacije Izvješća o napretku od strane 

voditelja Misije u Beču, 19. srpnja 2007.

Voditelj Misije prije prezentacije o stanju u Hrvatskoj pred 
Radnom skupinom za proširenje Europske unije (COELA), u 
razgovoru sa sadašnjim voditeljem COELA-e, portugalskim 

dužnosnikom, Bruxelles, 11. srpnja 2007.

Misija OESS-a u RH, Florijana Andrašeca 14  Tel: 3096620  Fax: 3096297  E-mail: hr_pau@osce.org


