Господа
Кофи А. АНАН, Генерални Секретар Уједињених Нација
Х. Е. Жан ПИНГ, Председник педесет девете сесије Генералне Скупштине УН,
Генерална Скупстина УН,
Њено Величанство
Краљица ЕЛИЗАБЕТА II, Краљица и Суверен многих чланова Комонуелта укључујући
Аустралију, Канаду, Нови Зеланд и Уједињено Краљевство, и Глава
Комонуелта, добровољне асоцијације 53 независних дрзава,
Господа
Тони БЛЕР, Британски Председник Владе,
Џорџ БУШ, Председник Сједињених Америчких Држава,
Жак ШИРАК, Председник Француске Републике,
Јосеп Борел ФОНТЕЛЕС, Председник Европског Парламента,
Ху ЏИНЦАО, Председник Народне Републике Кине,
Проф. Др. Хорст КЕЛЕР, Председник Савезне Републике Немачке,
Владимир ПУТИН, Председник Руске Федерације,
Герхард ШРЕДЕР, Савезни Канцелар Савезне Републике Немачке,
Николас ШМИТ, Луксембуршко Председништво Савета Европске Заједнице,
РТ Хон Џек СТРОУ МП, УК Државни Секретар за Спољње и Заједничке Послове,
Доминик д ВИЛПЕН, Председник Владе Француске Републике,
и
Председништво Савета Европске Заједнице,
Европски Парламент,
Савезни Парламент Савезне Републике Немачке,
Савезни Парламент Руске Федерације,
Национална Скупштина Француске Републике,
Национални Народни Конгрес Кине,
Парламент Уједињеног Краљевства - Заједнички Дом и Дом Лордова (преко г. РТ Хон Џек
СТРОУаМП, УК Државног Секретара за Спољње и Заједничке Послове),
Савет Безбедности УН,
Дом Представника САД,
Сенат САД.

Доставља се:
Госпођа
Карла Дел ПОНТЕ, Тужитељка Међународног Суда за Криминал у некадашњој Југославији
Господа
Ханс-Дитрих ГЕНШЕР, Ранији Министар Спољњих Послова С. Р. Немачке
Стипе МЕСИЋ, Последњи Председник Председништва С. Ф. Р. Ј. и Председник Републике
Хрватске
Председници, Скупштине и/или Владе
Босне и Херцеговине,
Федерације Босне и Херцеговине,
Републике Хрватске,
Републике Црне Горе,
Републике Србије,
Републике Српске,
Државне Заједнице Србије и Црне Горе.
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Ваше Екселенције господо
АНАН и ПИНГ,
Ваше Величанство
КРАЉИЦЕ ЕЛИЗАБЕТО II,
Ваше Екселенције господо
БЛЕР, БУШ, ШИРАК, ФОНТЕЛЕС, ЏИНЦАО,
КЕЛЕР, ПУТИН, ШРЕДЕР, ШМИТ, ВИЛПЕН,
поштовани господине РТ Хон. СТРОУ, поштоване даме и господо, чланови
Председништва Савета Европске Заједнице,
Европског Парламента,
Савезног Парламента Савезне Републике Немачке,
Председништва Савета Европске Уније,
Савезног Парламента Руске Федерације,
Националне Скупштине Француске Републике,
Националног Народног Конгреса Кине,
Парламента Уједињеног Краљевства - Заједничког Дома и Дома Лордова,
Савета Безбедности УН,
Дома Представника САД,
Сената САД,

Предмет:

Захтеви Уједињеним Нацијама и Апел

Имајући у виду:
-

човечност, права народа и појединца, и антифашизам ради слободе и мира, као основне
мотиве за стварање Уједињених Нација,

-

Повељу УН,

-

антифашистичко вођство у Другом Светском Рату као једини критеријум за стално чланство
у Савету Безбедности,

-

Устав антифашистичке и мирнодопске Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
(укратко: Југославија у следећем тексту),

-

активно учешће Југославије у стварању Уједињених Нација,

-

уставно право на само-опредељење укључујући одцепљење из Југославије дато искључиво
њеним народима, а не Републикама,

-

међународно ниподаштавање једнаког народног и људског права Србског народа на самоопредељење укључујући одцепљење,

-

Апел од 5. јула, 1991., (Додатак) вама или вашим претходницима или вашим Владама да
поштују Устав Југославије, и да делују мирнодопски уставно за решавање проблема у
Југославији, његово потпуно ниподаштавање и њему супротна деловања Западних Влада и
НАТО-а,
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-

противуставно укидање Југославије, чији су главни носиоци били Г. Ханс-Дитрих ГЕНШЕР,
Ранији Министар Спољњих Послова С. Р. Немачке и Г. Стипе МЕСИЋ, последњи
Председник Председништва Југославије, које је проузроковало уништавање мира и
криминал против човечанства и човечности, изазвало мржњу међу народима и људима у
Југославији, иницирало нељудска крвопролића и ратове распламсале у неоправдива НАТО
бомбардовања Републике Српске, Република Србије и Црне Горе,

-

оснивање Међународног Суда за Криминал у Југославији (у следећем тексту укратко: МСКЈ)
супротно Повељи УН, без одлуке Генералне скупштине, као неправедног, националистички
ограниченог и усмереног,

-

ограничена меродавност дата МСКЈ, која унапред ослобађа од оптужби и суђења све оне који
су одговорни за криминал, или који су га чинили, у Југославији, зато што нису били
држављани Југославије,

-

заштита од стране МСКЈ свих оних који су водили принудно и противуставно укидање
Југославије, чији је главни носилац госпођа Карла Дел ПОНТЕ, Тужитељка МСКЈ,

-

заштита од стране МСКЈ свих оних који су започели рат и криминал у Југославији, чији је
главни носилац госпођа Карла Дел ПОНТЕ, Тужитељка МСКЈ,

-

заштита од стране МСКЈ свих оних који су организовали, водили и/или спроводили етничке
прогоне антифашистичког Србског народа из његове постојбине, чији је главни носилац
госпођа Карла Дел ПОНТЕ, Тужитељка МСКЈ,

-

заштита од стране МСКЈ свих оних који су чинили злочине против невиних Срба, чији је
главни носилац госпођа Карла Дел ПОНТЕ, Тужитељка МСКЈ,

-

прикривање и заштита од стране МСКЈ стварних агресора у Југославији, и представљање
њих као жртви, чији је главни носилац госпођа Карла Дел ПОНТЕ, Тужитељка МСКЈ,

-

лажне оптужбе од стране МСКЈ против Срба за одпочињање рата и злочина у Југославији,
чији је главни носилац госпођа Карла Дел ПОНТЕ, Тужитељка МСКЈ,

-

на лажима засновано неоправдиво МСКЈ демонизовање народа жртве и његово широм света
представљање као агресора, чији је главни носиоцилац госпођа Карла Дел ПОНТЕ,
Тужитељка МСКЈ,

-

КФОР и МСКЈ заштиту обнављања и ширења албанског фашизма против Срба и других неАлбанаца у југозападном делу Србије - Косову и Метохији, чији је главни носилац госпођа
Карла Дел ПОНТЕ, Тужитељка МСКЈ,

-

ниподаштавање свих претходних апела за заустављање злочина и окупације Републике
Србије (Србије и Црне Горе) и Републике Српске, и за деловање у складу с Повељом УН да
би се постигла једнака права, слобода и мир за све народе (да се спомену само последњи:
"Захтев за часно Равноправно Решење" од 12. новембра, 2003., који је потписало 330 (три
стотине тридесет) лица, и "Стидимо се и Тражимо" од 18. - 22. марта, 2004., који је тада било
потписало 365 (три стотине шесдесет и пет) лица, а до данас 739 (седам стотина тридесет и
девет) лица разних националности и држављанстава с неколико континената, који верују
вама, који верују у правду, човецност, честитост и поштење, у мирнодопско демократско
деловање; њихови потписи су изложени на http://www.freeserbs.org/petitions/2004-03-06/sigs_all,
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и лична свест свега овога као држављанина Југославије у току целог њеног постојања, Р.
Србије (Србије и Црне Горе) и Француске Републике (Европске Заједнице), и опште народне,
породичне и личне патње као последице ниподаштавања свих мирнодопских апела
заснованих на Повељи УН и Уставима и деловања супротно њима,

осећам се примораним да вам упутим следеће Захтеве и Апел:

ОПШТИ ЗАХТЕВИ
-

Генералној Скупштини УН да упозори Савет Безбедности за деловање супротно Повељи УН
стварањем, без одлуке Генералне скупштине, неправедног, националистички ограниченог и
усмереног, МСКЈ, и да предузме широм света ефикасне мере против васпостављања
фашизма,

и
-

Генералној Скупштини УН и Савету Безбедности да штите Повељу УН и делују доследно
према њој.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ
Уједињеним Нацијама да обезбеде следеће:
-

Заштита и материјално помогнуто мирнодопско враћање и безбедно настањивање свих
прогнаних лица и породица у њихове домова и имања у Југославији (у Крајини, Славонији,
Босни Херцеговини, у југоисточном делу Србије - Косову и Метохији, и у Македонији) у
току следећих шест месеци, ако они желе да се врате.

-

Потпуна и стриктна примена Дејтонског Споразума тако да свако одступање, изигравање или
ниподаштавање његове ригурозне примене треба да буде одмах заустављено.

-

Потпуна и стриктна примена Повеље УН и Резолуције 1244 УН тако да свако одступање,
изигравање или ниподаштавање њихове ригурозне
примене треба да буде одмах
заустављено. Стога, моментални потпун прекид ниподаштавања суверенитета Републике
Србије над целом њеном територијом која укључује Косово и Метохију, и настављање јавног
и законитог њеног потпуног суверенитета.

-

Ефикасна подршка Републици Србији да васпостави потпун државни суверенитет над својим
југозападним делом - над Косовом и Метохијом у току следећа четири месеца.

-

Сви странци који немају или не добију дозволу Федерације Босне и Херцеговине или
Републике Српске треба да напусте мирољубиво и безбедно њихове територије у току
следећа четири месеца. Странци су они који нису њихови држављани.

-

Сви странци који немају или не добију дозволу Републике Србије или Републике Црне Горе
треба да напусте мирољубиво и безбедно њихове територије у току следећа четири месеца,
изузев таквих држављана Републике Албаније који треба да напусте мирољубиво и безбедно
Србију и Црну Гору у току следећих 30 (тридесет) дана. Странци су они који нису дрћављани
Република Црне Горе или Србије.
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-

Све стране војне трупе треба да напусте мирољубиво и безбедно територију Босне и
Херцеговине у току следећих шест месеци.

-

Све стране војне трупе треба да напусте мирољубиво и безбедно југозападни део Србије Косово и Метохију - у току следећих шест месеци, изузев свих албанских војних трупа
(раније "УЧК" т. ј. "КЛА") и полицијских јединица, које Влада Р. Србије није јавно и
законито признала, и које треба да напусте мирољубиво и безбедно Србију у току следећих
30 (тридесет) дана.

-

Једнака права Хрватима, Муслиманима ("Бошњацима") и Србима у Федерацији Босне и
Херцеговине и Републике Српске, да одлуче слободним народним референдумима да ли да
се сједине у једној дрзави признатој као сувереној (Босни и Херцеговини), или да остану у
садашњим државним јединицама које би биле признате за суверене дрзаве, или да се сједине
са својим суседним народним деловима у нове суверене државе.

-

Изношење широм света истинитих обавештења о свим југословенским народима, стога,
потпун прекид неоправдивог демонизовања Срба.

-

Потпуно поштовање, признавање и примена једнаких права Срба, као што важе за друге
југословенске народе, на самоопредељење укључујући одцепљење.

-

Моментално укидање постојећег Међународног Суда за Криминал у Југославији (МСКЈ).

-

Оснивање било праведних Судова за злочине против човечанства, човечности и мира
(извршених у Југославији и у другим земљама) у државама војно укљученим у ратове (у
Југославији и у другим земљама), који би били меродавни за њихове држављане, било
праведног међународног Суда за злочине против човечанства, човечности и мира (извршених
у Југославији и у другим земљама), који би био меродаван за било које осумњичено лице без
обзира на његову националност, држављанство, државнички положај итд.

-

Да се отвори праведан јавни судски процес против свих који су наметали и/или спроводили
противуставно укидање Југославије, почињући с господом Ханс-Дитрих ГЕНШЕРОМ и
Стипе МЕСИЋЕМ,

-

Да се отвори праведан јавни судски процес против свих који су започели крвопролића,
оружане борбе и рат у Југославији.

-

Да се отвори праведан јавни судски процес против свих који су организовали и/или чинили
злочине против мира и човечности у Југославији почињући с онима који су им руководили
или су били њихови први извршитељи, без изузетка било кога одговорног за њих, или који
их је чинио.

-

Да се отвори праведан јавни судски процес против свих који штите злочинце против мира,
човечанства и човечности у Југославији, и/или који стварају и/или шире неоправдиво
демонизовање Србског народа, почињући са госпођом Карлом Дел ПОНТЕ.

АПЕЛ
Вашим Екселенцијама господо АНАН и ПИНГ, Вашем Величанству КРАЛЈИЦЕ ЕЛИЗАБЕТО II, и
Вашим Екселенцијама господо БЛЕР, БУШ, ШИРАК, ФОНТЕЛЕС, ЏИНЦАО, КЕЛЕР, ПУТИН,
ШРЕДЕР, ШМИТ и ВИЛПЕН
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да погледате бар даље наведене ипросторе који приказују неке од сведочанстава о истини
ко је био агресор и ко су жртве и да закључите колико сте погрешно и лажно обавештавани Ви, УН
и народи, и
за пуну подршку, следствено, Уједињених Нација и Ваших Влада и држава претходним
Захтевима.
С надом да ћете да прихватите Апел и, стога, да подржите Захтеве, остајем с дубоким
поштовањем и захвалношћу Вама.
Неки од ипростора који излажу истину о томе ко је био агресор и ко је жртва
http://freeserbs.org/land/Milica_Rakich/NATO_Cowards
http://www.spc.org.yu/Vesti-2004/pogrom.html
http://www.srbija.sr.gov.yu/kosovo-metohija, http://www.kosovo.com/default2.html
http://www.freesrpska.org/en, http://www.slobodnasrpska.org/de/index.php
http://www.slobodnasrpska.org/fr/index.php, http://www.slobodnasrpska.org/ru
http://freeserbs.org/land/2005-mae
http://www.pogledi.co.yu/english/68a.php, http://www.pogledi.co.yu/izetbegovic/pic/video/5.rmm
http://snp-miletic.org.yu
http://rs-icty.org/galerija/video/Bobasi%20kod%20Viteza8B.mpg
http://rs-icty.org/galerija/video/Bobasi%20kod%20Viteza9.mpg
http://rs-icty.org/galerija/video/Odred%20el%20mudzahedin.mpg
http://rs-icty.org/galerija/video/Odred%20el%20mudzahedin1.mpg
http://rs-icty.org/galerija/video/Odred%20el%20mudzahedin8.mpg
http://rs-icty.org/galerija/video/Odred%20el%20mudzahedin12.mpg
http://rs-icty.org/galerija/video/Bobasi%20kod%20Viteza8B.mpg
http://rs-icty.org/galerija/video/Napad%20na%20Pocjelovo1.mpg
http://rs-icty.org/galerija/video/Napad%20na%20Pocjelovo2.mpg
http://rs-icty.org/galerija/video/UN%20i%20mudzahedini1.mpg
http://rs-icty.org/galerija/video/UN%20i%20mudzahedini2.mpg
http://rs-icty.org/galerija/video/UN%20i%20mudzahedini3.mpg
http://rs-icty.org/galerija/video/UN%20i%20mudzahedini4.mpg
http://rs-icty.org/galerija/video/UN%20i%20mudzahedini5.mpg
http://rs-icty.org/galerija/video/UN%20i%20mudzahedini6.mpg
Белфор, недеља 5. јуни, 2005. год.

Додатак:
Апел од 5. јула, 1991. год.

Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ, Професор Универзитета,
Држављанин Социјалистицке Федеративне Републике
Југославије у току целог њеног постојања,
20, rue Gaston Defferre
90000 Belfort, France
lyubomir_gruyitch@yahoo.com

Писмо је изложено на: : http://freeserbs.org/info/2005-06-10. Часопис "ПОГЛЕДИ" намерава да
изложи ово писмо на свом ипростору: http://www.pogledi.co.yu.
12. јуни 2005. год.

ЗАХТЕВИ УН и АПЕЛ

Љ. Т. ГРУЈИЋ
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Додатак

ПРЕДМЕТ
МИР ИЛИ РАТ У ЈУГОСЛАВИЈИ И У СВЕТУ
АДРЕСЕНТИ
Овај телеграм се упућује свим савезним и републичким руководиоцима и органима,
поглаварима свих цркава, академијама, свим људима и институцијама јавног информисања у
Југославији, ОУН, вођама и владама свих држава света и свим међународним и националним
институцијама јавног информисања.
ЧИЊЕНИЦЕ
-

Јужнословенски народи су се својом вољом сјединили да би равноправно живели и да би се
развијали у миру, слободи и демократији.
Јужнословенски народи ће и даље живети једни с другима или једни уз друге на територији
садашње Југославије било у једној или у више држава, следствено.
Границе сваке нове државе јужнословенског народа постају важеће тек пошто их признају
остали јужноловенски народи и међународна заједница.
Истекао је мандат Скупштини СФРЈ пре неколико месеци.
Сви избори у Југославији треба да буду демократски, тј. равноправни, слободни и поштени.
Развој ситуације у Југославији је неизвестан. Борбе се настављају. Рат у Југославији може да
уништи европски и светски мир.
Југославија и човечанство траже нову светску политику која ће да се ослободи примитивизма
старовековне и срдењовековне политике.
ЗАХТЕВИ

1.

Да се одмах зауставе сви оружани сукоби и крвопроличе у Југославији.

2.

Да се одмах распишу избори за: Скупштину СФР Југославије, за парламенте, председнике
односно председништва свих република у Југославији.

3.

Да се ови избори одрже истовремено до 30. септембра ове године.

4.

Да сви избори буду стварно демократски.
АПЕЛ

-

свим људима у Југославији да изађу на улице и тргове и да стоје или седе у миру док се не
испуне први и други захтев,

-

свим међународним вођама и институцијама да примене сва мирнодопска средства подршке
испуњењу првог захтева.
ЗАХВАЛАН

Професор др х. к., др Љубомир Т. Грујић, с. р.
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд

10:30, 5. јули 1991. године у Београду.

