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Источно Сарајево, 26.10.2012.

Генерални секретар Уједињених нација 

Бан Ки Мун

Секретаријат Уједињених нација

Њујорк, NY 10017

Савет безбедности

Секретаријат Уједињених нација

Њујорк, NY 10017

Судија Теодор Мерон

Предсједник МКСЈ

УН-МКСЈ

Поштански претинац: 13888

2501 EW Хаг, Низоземска

Ваша Ексцеленцијо,

Обраћам Вам се овим путем поводом неугодног и срамотног догађаја који је 

поново отворио наше болне и незалијечене ране, потпуно разорио нашу крхку вјеру 

у владавину права и међународне институције које је спроводе, те распршио наше 

задње наде да ће правда бити задовољена за нас, жртве рата.

Ради се о посљедњој посјети главног тужиоца Хашког трибунала за бившу 

Југославију, Сержа Брамерца, Босни и Херцеговини, а која се одвијала у периоду од 

15. до 17. октобра 2012. године.

Након што смо сазнали да ће г. Брамерц посјетити БиХ и састати се, између осталог, 

са представницима породица жртава рата у БиХ, схватили смо да су телефоном позвани 
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само представници бошњачког народа. Након што смо то сазнали, у невјерици да је 

такво нешто могуће, одреаговали смо огорчено и протествовали путем свих јавних 

медија 15. и 16. октобра, те захтијевали да и ми, представници друга два конститутивна 

народа у БиХ, такође присуствујемо заказаном састанку.

Упркос нашим огорченим реакцијама и захтјевима, представницима породица 

српских и хрватских жртава рата није било дозвољено да присуствују већ поменутом 

састанку, пошто је г. Брамерц одбио да чује наше вапаје за помоћ и правду.

Након састанка између г. Брамерца и представника жртава рата само једног 

народа, односно Бошњака, а којег су попратили сви медији, услиједило је оправдање 

за овај срамни догађај – које је г. Брамерц лично изрекао – а оно је гласило да се он 

састао са тим породицама због њихове сарадње са Хашким судом на оптужницама 

против оптужених г. Караџића и г. Младића.

Међутим, представници породица жртава рата који су присуствовали састанку рекли 

су за исте медије да су друге теме о којима се такође разговарало биле остваривање 

права жртава рата на материјалну компензацију у БиХ, рад Суда и Тужилаштва БиХ, 

сарадња између Србије и БиХ по питању процесуирања ратних злочина итд.

Након свега што је речено, ми, представници породица небошњачких жртава 

рата, Срба, Хрвата и осталих, сматрамо да је порука коју је послао г. Брамерц ужасна, 

односно да права која важе за бошњачке жртве не важе за нас, небошњаке, да Хашки 

трибунал не суди за злочине над небошњачким жртвама, да за небошњачке жртве у БиХ 

не постоји правда нити владавина права, да међународна заједница и оснивач Хашког 

трибунала сматрају прихватљивим било који облик дискриминације небошњака и 

селективне правде, да су за међународну заједницу апартхејд и сегрегација на расном 

и етничком принципу могући и прихватљиви у 21. вијеку, те да је дозвољено чинити 

злочине над небошњацима у БиХ јер су они други и другачији. 

[Почетак друге странице оригиналног текста.]

Нажалост, та је изјава додатно поткријепљена чињеницом да су представници 

Хашког трибунала у више наврата вршили ексхумације и достављали информације 

о локацијама гробница искључиво бошњачких жртава, док то нису урадили чак ни за 

једну једину небошњачку жртву!!!

Како да ми оправдамо тако застрашујуће чињенице и спознаје својој дјеци или како 

да им објаснимо зашто нико није одговарао за злочине почињене против њихових 

дједова, бака, очева, мајки, браће, сестара, стричева, ујака, тетки, које у доста 

случајева они никада нису имали прилику ни упознати и упамтити и да су осуђени на 

одрастање без њих.

Како да објасним својој дјеци зашто нико није одговарао за то што је моја мајка, једна 

старица од 65 година, провела четири године у логорима Армије БиХ у Сарајеву, за 
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отмицу мог брата, цивила, из његовог стана у Сарајеву и његово брутално мучење у 

четири логора Армије БиХ у Сарајеву и његово пуштање на слободу тек у јануару 1996. 

године, или за нестанак мог оца из његове куће у Сарајеву 1992. године и константно 

одбијање сарајевских институција да ми дају званичан одговор у вези са судбином 

мог оца, упркос одлуци Дома за људска права БиХ из 2006. којом им је наложено да 

удовоље мом захтјеву???

Да, постоји читава генерација омладине која одраста, а да нема баш никаквог разлога 

да вјерује у правду и владавину права, већ у владавину силе, бруталне силе.

У том контексту принуђени смо да тврдимо да је г. Брамерц починио озбиљан облик 

дискриминације жртава рата на етничкој, политичкој и другој основи, као и да је 

прекршио све међународне конвенције и декларације које забрањују све облике 

дискриминације, Статут Хашког трибунала за бившу Југославију, као и све резолуције 

и принципе на којима је исти основан од Савјета безбједности Уједињених нација. 

Очекујемо и захтијевамо да Ви, као одговорни и савјесни, предузмете све неопходне 

мјере предвиђене законом те позовете г. Брамерца на одговорност и иницрате да он 

буде смијењен како бисте заштитили оно што је некада било познато као правда и 

владавина права и како бисте вратили нашој дјеци макар зрно наде да може постојати 

праведнија и боља будућност.

Искрено се надајући да ће разум, професионалност и људска и институционална 

одговорност надвладати зло дискриминације и кршење људских права оних којима су 

иста најпотребнија, радујемо се Вашем благовременом одговору у вези са предузетим 

мјерама. 

Срдачно,

Milan Mandić

[потпис ћирлилицом: Мандић М]

Предсједник Удружења [породица] несталих 

лица

Сарајевско-романијске регије и

члан Савјетодавног одбора 

Института за нестала лица БиХ

[печат: Република Српска, Српско Сарајево, 
Удружење породица несталих лица]
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