
OBILJEŽAVANJE TRIDESET GODINA
 ANTIRATNE kAmpANJE HRVATSkE

poštovani,

ljubazno Vas pozivamo na obilježavanje 30. godišnjice Antiratne kampanje Hrvatske (ARk) koja će se održati 3. i 4. srpnja 
2021. godine. 

kada je 4. srpnja 1991. u bašti birtije Zagorka na uglu Držićeve i proleterskih brigada (danas Vukovarske) u Zagrebu pokrenu-
ta Antiratna kampanja, protagonisti nisu slutili da će se i tri dekade kasnije baviti neprerađenim nasljeđem, ne samo rata 
1991. – 1995. već i Drugog svjetskog rata. No na žalost posljedice rata i njegova nastavka drugim sredstvima osjećamo i danas 
pa želimo ovu prigodu iskoristiti za osvrt na mirovni rad i razmišljanje o unaprjeđenju naše suradnje na izgradnji povjerenja 
u budućnosti.

Obilježavanjem 30. godina ARk-a pružit će se prilika za osvrt na dosadašnji rad ali i za međugeneracijski dijalog o (ne)
prepoznatim prilikama za mirovni angažman danas. U subotu, 3. srpnja 2021. godine u kući ljudskih prava s početkom u 11 
sati održat će se razgovor o antiratnim i mirovnim inicijativama „Od otpora ratu do izgradnje povjerenja danas“ posvećen 
refleksiji o značaju mirovnih, zelenih i feminističkih inicijativa od osamdesetih godina prošlog stoljeća nadalje. Drugi dio 
aktivnosti tijekom subote, 3. srpnja, počinje u 15 sati razgovorom „pogled generacije mirovnih studija 2021 na generaciju 
ARk-a iz 1990-ih“ uz susret polaznica/ka mirovnih studija CmS-a iz mentorske grupe posvećene ARk-u s aktivistima/cama 
ARk-a i drugih mirovnih i civilnih inicijativa.

U nedjelju, 4. srpnja na platou preko puta Glavnog kolodvora s početkom u 10 sati održat će se ,,Spomen-šetnja’’ tijekom koje 
će se obići značajna mjesta povezana s osnivanjem i radom Antiratne kampanje u Hrvatskoj. Šetnja će završiti druženjem u 
parku Ribnjak oko 12 sati. 

Dodatna pitanja i prijava na spomen-šetnju  mogući su na mailu: jurica.vitkovic@documenta.hr

PROGRAM

SUBOTA  3. SRPANJ 2021

mjesto: Kuća ljudskih prava, Selska 112c, Zagreb
Vrijeme: 11.00 – 13:30

Razgovor o antiratnim i mirovnim inicijativama „Od otpora ratu do izgradnje povjerenja danas“ posvećen refleksiji o značaju 



mirovnih, zelenih i feminističkih inicijativa od osamdesetih godina prošlog stoljeća nadalje, uz propitivanje mogućnosti bol-
jeg povezivanja angažiranih na premošćivanju dubokih društvenih podjela iz različitih mjesta u Hrvatskoj, radi kvalitetnijeg 
rada na pomirenju u budućnosti.
Razgovor moderiraju: Vesna Teršelič  i Goran Božičević
Uvodničarke/i: Vesna Janković, Dijana Antunović-Lazić, Vinko Tadić, Katarina Kruhonja

Vrijeme: 13.30 – 15:00 
Zajednički ručak i druženje 

Vrijeme: 15:00 – 17:00
Razgovor „Pogled generacije Mirovnih studija 2021 na generaciju ARK-a iz 1990-ih“
Susret polazica/ka mirovnih studija CmS-a iz mentorske grupe posvećene ARk-u s aktivistima/cama ARk-a i drugih 
mirovnih i civilnih inicijativa. kratka prezentacija radova: „Nismo odustali od nenasilja“, „Rat koji još nije gotov – kako 
graditi mir sa sugrađanima“, „Usporedba generacija mirovnih aktivistica/a 2020 i 1990: Ima li usporedba smisla? kamo nas 
vodi?„.
Razgovor moderira: Goran Božičević

NEDJELJA, 4. SRPNJA 2021.

Vrijeme: 10:00 – 11:30

Spomen šetnja počinje u 10:00 obraćanjem Vesne Teršelič, Gorana Božičevića i katarine kruhonja, na platou preko puta  
Glavnog kolodvora, podno spomenika kralju Tomislavu i ide do Opatovine i Vrata mira, gdje je 1991. održan koncert za mir, 
s obilaskom nekih od ključnih mjesta ARk-a: ureda u Gajevoj, Đorđićevoj, Trga, kao i ureda u Tkalčićevoj. 

prijave možete slati na adresu: jurica.vitkovic@documenta.hr 

U 12:00 počinje piknik u parku Ribnjak.

Organizator: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću


