Потомцима и поштоваоцима
Јадовинских жртава

Поштована господо, драга браћо и сестре,
На иницијативу нашег удружења, 24. јун је одређен као "Дан сјећања на Јадовно 1941."
Тога дана, 1941. године, логор Слана на Пагу је примио своје прве заточенике а логор
Јадовно на Велебиту достигао своје коначне димензије.
Већ ове године, у суботу 26. јуна 2010. одржаће се прво обиљежавање Дана сјећања на
Јадовно 1941.
Комеморативни скуп ће се одржати код Шаранове бездане јаме, у кругу девастираног
Спомен обиљежја побијеним Јадовинским жртвама.
Други дио комеморације бити ће одржан на Спомен подручју логора Слана на острву Пагу.
Опијело ће служити његово високо преосвештенство Владика горњокарловачки Герасим.
Радујемо се присуству већег броја потомака и поштовалаца жртава, који су разасути свуда по
свијету.
Очекујемо и долазак високих делегација из цијеле регије.
Жеља нам је, да окупимо све оне који желе доћи, из Р.Српске, Федерације БИХ, Р.Србије и Р.
Хрватске, дакле са цијелог подручја које је покривала злогласна усташка независна држава
хрватска.
На жалост, већина њих је слабијих материјалних могућности.
Овом приликом Вас молимо, да према својим могућностима помогнете одржавање
комеморације као и да нам се придружите 26. јуна 2010.
Ваш прилог можете уплатити на слиједеће рачуне:
Жиро рачун за уплате у КМ:
5520020002551162 код HYPO ALPE ADRIA BANK AD Бања Лука, БИХ
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За донације из иностранства:
Account
holder:
Bank:
SWIFT:
IBAN:
Account
currency:

Jadovno 1941 Udruzenje, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Hypo Alpe-Adria-Bank AD, Aleja Svetog Save 13, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
HAABBA2B
BA395520203310472216
USD, EUR, CHF, AUD, CAD, GBP, SEK

За Оn-linе уплате посјетите линк:
http://www.jadovno.com/donate-moneybookers.html
Драга браћо потомци и поштоваоци жртава,
Истина о Јадовну је била прикривена дугогодишњом наметнутом ћутњом која је готово
резултирала нашом колективном амнезијом.
На подручју овог усташког стратишта, претече Јасеновца, у само 132 дана његовог
постојања, на најсвирепији начин је побијено па живо или полуживо стрмоглављено у
крашке јаме и море велебитског канала 40 123 жртве.
Мошти наших предака и даље леже на дну велебитских јама и у камењару камене пустиње
на острву Пагу. Та мјеста никако не можемо назвати гробницама!
Током последњег рата, жртве су поново убијене, јер су све Спомен плоче поразбијане а
споменици минирани.
Жртве Јадовна, чији дух живи у нама, немају гласа. Ми, њихови потомци и поштоваоци
имамо моралну, историјску и сваку другу обавезу, да дигнемо глас против ове историјске
срамоте и неправде, његујемо културу сјећања и спроводимо конкретне активности у том
смјеру.
Позивамо Вас да се подигнете из опште чамотиње, националне, вјерске, свеколике кризе и
депресије, помогнете и будете са нама на Јадовну 26. јуна 2010.
Желим Вам све добро од Господа,
Др Душан Басташић
Предсједник удружења

У Бањој Луци 20. маја 2010.
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