VRIJEDNO ISTRAŽIVANJE (Napisao: Mijo Ivurek)

Istinu o jasenovačkom logoru nitko ne može zaustaviti

Na 300 stranica knjige autor nam temeljem izvornih dokumenata pokazuje kako je
funkcionirao radni i sabirni logor Jasenovac, dijelom i starogradiški, i kako su u njemu
živjeli zatvorenici.

Držeći se znanstvenog pravila pravednosti i nepristranosti svaki sud i činjenice koje
iznosi, autor temelji na vjerodostojnim izvorima, koje je lako provjeriti.
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Uvodna rečenica autora ove iznimno važne i potrebne knjige, Igora Vukića: Na savjest svima
koji su lagali o Jasenovcu, svojevrsna je posveta svima onima koji su u proteklih 70 godina
manipulirali i lažno prikazivali ustaški radni i sabirni logor kao koncentracijski logor smrti. Vukić
tako i naslovljuje svoju knjigu Radni logor Jasenovac. U deset godina mukotrpna rada autor je
istražio fondove Hrvatskog državnog arhiva – tj. oko 700 arhivskih kutija jugoslavenske
Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača, 200 kutija
dokumenata administrativnih i vojnih vlasti NDH, golemu građu OZN-e, UDB-e i SDS SRH i
SFRJ, zbirke dokumenata iz partizanskih izvora, vjerodostojne iskaze bivših logoraša te
znanstvenu i publicističku literaturu. Na upit kome je namijenjena ova knjiga, Vukić odlučno
odgovara: Svakom čitatelju koji se ne boji istine.

Na 300 stranica knjige autor nam temeljem izvornih dokumenata pokazuje kako je funkcionirao
radni i sabirni logor Jasenovac (dijelom i starogradiški) i kako su u njemu živjeli zatvorenici.
Držeći se znanstvenog pravila sine ira et studio (objektivno, pravedno, nepristrano) svaki sud i
činjenice koje iznosi, autor temelji na vjerodostojnim izvorima, koje je lako provjeriti. U našem
kratkom prikazu knjige izabrali smo najvažnije dijelove sadržaja koji su uvjetovali i sam njen
naslov. Važno je napomenuti da se autor nije bavio manipulatorima i promicateljima laži o
Jasenovcu, kako iz Hrvatske i područja bivše Jugoslavije (napose Srbije), ali i znatno šire od
pojedinaca i grupacija nesklonih hrvatskom narodu i državi. Htio je zapravo reći, evo temeljem
vjerodostojnih izvora i dugogodišnjih istraživanja nudim istinu i samo istinu. Iako držim da bi
takva knjiga, u kojoj bi se sustavno prikupili i istražili manipulatori, njihove nakane i snage koje
iza njih stoje, uz ovu Vukićevu i druge, predstavljala zaokruženu cjelinu sedamdeset godina laži
i manipulacija, prije svega usmjerenih prema hrvatskom narodu, a danas sve više postojanju
njegove države. Nadam se da Vukić i njegovi suradnici u Društvu za istraživanje trostrukog
logora Jasenovac o tomu i te kako razmišljaju, jer istinu o jasenovačkom logoru nitko ne može
zaustaviti.
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