
ДЕКЛАРАЦИЈА ЧЕТВРТЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О ЈАСЕНОВЦУ 

 

Четврта међународна конференција за утврђивање истине о систему јасеновачких логора смрти у 

Независној Држави Хрватској, у коме је од 1941. до 1945. године извршен геноцид над Србима, 

Јеврејима и Ромима, одржана у Бањој Луци 30. и 31. маја 2007. године, на свом пленарном 

засједању доноси сљедећу Декларацију: 

 

1. Подржавају се одлуке и Декларација усвојени на Трећој међународној конференцији о 

Јасеновцу, одржаној на Хебрејском универзитету у Јерусалиму 29. и 30. децембра 2002. 

године; 

 

2. Предлаже се Савјету министара Босне и Херцеговине и владама Републике Српске, 

Хрватске и Србије покретање поступка обезбјеђивања међународне заштите UNESCO 

(World Heritage) јасеновачког система логора за истребљење Срба, Јевреја и Рома и 

противника усташког режима који се налазио на територији Независне Државе Хрватске и 

који је сада подијељен границом између држава Босне и Херцеговине и Хрватске. 

 

3. Даје се пуна подршка Програму уређења Спомен-подручја „Доња Градина" и 

мултидисциплинарном истраживању према пројекту „Јасеновац-Доња Градина"; 

 

4. Препоручује се хитно истраживање подручја Уштица, гдје се налазе масовне гробнице 

више од 12.000 Рома; 

 

5. Осуђује се минимизирање броја погубљених Срба, Јевреја и Рома путем медија и 

публикација, као и начин представљања јасеновачког логора у новој поставци Музеја у 

Јасеновцу. 

 

6. Предлаже се Савјету министара Босне и Херцеговине, владама Србије и Републике Српске 

да покрену тужбу против државе Хрватске за геноцид почињен над Србима, Јеврејима и 

Ромима у систему јасеновачких логора. 

 

7. Предлаже се Савјету министара Босне и Херцеговине и владама Србије и Републике 

Српске да поднесу, или подрже, одштетни захтјев Међународном суду правде у Хагу за 

обешетећење жртава геноцида јасеновачких логора од 1941. до 1945. године и њихових 

потомака, које на себе треба да преузме Република Хрватска; 

 

8. Предлаже се покретање поступка да се Републици Хрватској услови пријем у 

евроатлантске интеграције признавањем геноцида који је Независна Држава Хрватска 

починила у Јасеновцу и прихватањем обавеза да обештети жртве Јасеновца и њихове 

потомке; 

 

9. Негативно се оцјењује и осуђује дјелатност Jasenovac Research Institute, New York, USA 

(Истраживачког института Јасеновац Њујорк, САД), и њеног директора Барија Литучија 

због покушаја забране дистрибуције првог издања верзије на енглеском језику зборника 

Прве конференције о Јасеновцу одржане у Њујорку 29-30. октобра 1997. године. 

Истовремено, верзија зборника коју је објавио Jasenovac Research Institute оцјењује се као 

фалсификат због искривљеног и непотпуног приказа излагања и свједочења учесника 

наведене Конференције. 

 



10. Сугерише се иницирање расправе и усвајање одговарајућих закључака у америчком 

Конгресу и сличним институцијама о геноциду који је починила Независна Држава 

Хрватска над Србима, Јеврејима и Ромима у систему јасеновачких логора смрти; 

 

11. Тражи се да Ватикан отвори архиве о Јасеновцу; 

 

12. Предлаже се Влади Републике Српске, Савјету министара Босне и Херцеговине, владама 

Хрватске и Србије увођење у одговарајуће школске програме градива о геноциду у 

Јасеновцу; 

 

13. Захтијева се од јавних радио-телевизијских сервиса и штампаних медија Републике 

Српске, Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије објективно информисање о систему 

јасеновачких логора, као и објављивање прилога о њима у образовном програму, односно 

на фељтонским странама. 

 

14. Препоручује се одржавање наредних међународних конференција о Јасеновцу у Бањој 

Луци и Доњој Градини -мјесту страдања жртава; 

 

15. Подржава се приједлог да Влада Републике Српске и убудуће буде покровитељ 

конференција о Јасеновцу; 

 

16. Подражава се оснивање и дјелатност Удружења „Јасеновац-Доња Градина“. 

 

17. Одаје се признање Организационом одбору за издавање Зборника са Прве међународне 

конференције (верзија на српском језику), као и за издавање зборника са Треће и Четврте 

међународне конференције (верзија на српском и енглеском језику). 

 

 

 

Бања Лука, 31. маја 2007. 

Четврта међународна конференција 

 


