
Градско веће Области Колумбија 

Резолуција у сврху одавања признања и поште мучеништву и јунаштву заточеницима 

логора смрти Јасеновац, Јеврејима, Ромима и Србима, који су се 22. априла 1945. 

побунили и покушали да избегну потпуну планирану ликвидацију логораша од стране 

хрватских нациста, усташа. 

Обзиром да је Јасеновац био највећи концентрациони логор за истребљење у такозваној 

Независној држави Хрватској током Другог светског рата, и да је био логор у којем су чак 

и немачки нацисти доживљавали шок због суровости и неизмерности истребљења 

људских бића у њему – људских бића која нису задовољавала услове прописане Законом о 

националној и верској чистоћи те стравичне марионетске државе; 

Обзиром да су од усташа истребљени готово сви припадници јеврејског и ромског народа, 

и више од трећине српског, који су се затекли у границама нацистичке Хрватске (Центар 

Симон Визентал је проценио жртве на 30,000 Јевреја, 28,000 Рома и више од 600,000 

Срба), и узимајући у обзир да је управо у Јасеновцу извршен покољ највећег броја тих 

жртава на најужаснији и најнељудскији начин; 

Обзиром да је Независна држава Хрватска била једина земља у Другом светском рату која 

је имала посебан концентрациони логор за децу, у старом дворцу грофова Ердедија у 

Јастребарском, и да је само у Јасеновцу од усташа побијено 19,544-воро деце, припадника 

непожељних националних и верских мањина, а чији је идентитет касније документован; 

Обзиром да је концентрациони логор смрти Јасеновац у своје жице примио прве Јевреје, 

Роме и Србе већ 21. aвгуста 1941, и да је сво време рата у Европи наставио да усмрћује те 

народе, све док се неколико стотина последњих преживелих мушкараца није побунило и 

покушало да побегне 22. априла 1945, и да је Југословенска армија ушла у празан и мукао 

логор 2. маја 1945, затекавши само усташе стражаре у њему; 

Обзиром да нам храброст и жртва логораша и данас служе као вредан наук да, иако је 

само мало више од 100 логораша доживело слободу и могућност да сведочи о зверствима 

хрватске власти, и да нас њихова побуна и инстиктивна борба за опстанак опомињу да 

људски дух не може бити сломљен и да нељудски злочини не могу бити скривени; 

Обзиром да одајемо почаст одлуци јасеновачких логораша да емигрирају у Сједињене 

Америчке Државе и да овде дају свој допринос развоју и унапређењу ове земље својим 

радом и искуством, и да, као грађани ове земље уживају у њеним слободама и 

благодетима, и не желећи да дозволимо да се запостави или избрише сећање на те 

америчке грађане и на њихове потомке, земљаке и браћу по вери; 

Одлучујемо да се вољом Градског већа Области Колумбија ова Резолуција из 2009. у 

будуће наводи под именом ”Дан помена Јасеновца у главном граду нације.” 

Градско веће Области Колумбија одаје пошту мучеништву и јунаштву Јевреја, Рома и 

Срба, логораша концентрационог логора смрти Јасеновца. 


