JURLINA BERNARDO

DATUM I MJESTO ROĐENJA:
NACIONALNOST:
ZANIMANJE:

14.05.1949.; Živušće, Makarska
Hrvat
-

ISKAZ/IZJAVA SE ODNOSI NA:
Period 1990. do 1996. godine

SVOJSTVO U KOJEM JE SVJEDOK BIO PRISUTAN:
Potpredsjednik Vlade RH 1990.; ministar rada i socijalne skrbi RH do kraja
1992.; prvi veleposlanik RH u Bugarskoj, od 1992.-1994. Posebna misija na
razini generalnog konzula u Bihaću, 1996. godine
VEZA GENERALA PRALJKA S DOGAĐAJIMA NA KOJE SE
ISKAZ/IZJAVA ODNOSI:
Kontinuirana pomoć iz RH za BiH
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SAŽETAK

Iskaz, 23 stranice

Izabran za predsjednika sindikata Hrvatske 1988. godine; od 1989. tajno surađuje s
predsjednikom Tuđmanom. Izabran za jednog od trojice potpredsjednika hrvatske Vlade
1990. godine; nakon toga ministar rada i socijalne skrbi RH a zatim prvi veleposlanik u
Bugarskoj, u vremenu od 1992. do 1994. Nakon toga veleposlanik u Ministarstvu
vanjskih poslova do kraja 1995. godine. 1996. ide u posebnu misiju na razini generalnog
konzula u Bihać, BiH.
Suradnja RH s RBiH. Razni oblici te suradnje (zajednički sastanci, sastanci Vlade, do
zajedničke obrane, organiziranje obrane Bihaća, naoružavanje, liječenje, slanje hrane i
lijekova). Sastanak početkom 1992. godine u Vladi RH: Jurlina, Šušak, Šantić, Lovrić –
pripremanje zajedničke obrane u bihaćkoj regiji.
Šušak potpuno podržava. Posljedica tog sastanka su prvi transporti pomoći u odjeći i
obući. Kasnije, uspostava zračnog mosta i letovi za Ćoraliće.
Najveći humanitarni konvoj koji je iz Hrvatske išao za BiH; travanj 1992., 147 šlepera
Uloga Franje Tuđmana i hrvatskog vojnog i političkog vrha
Zbrinjavanje izbjeglica i ranjenika iz BiH u Hrvatskoj
Tradicija suradnje i prijateljstva ljudi bihaćke regije i Hrvatske. Događanja 1991. godine
kada je velik broj ljudi s područja Plitvica, Drežnik grada, Slunja izbjegao u Bihać,
Cazin, Kladušu i tamo su bili primljeni i zbrinuti.
Prebacivanje, obuka i naoružavanje grupa Muslimana koji su preko Hrvatske odlazili u
bihaćku regiju
Prije «Oluje», 1995., kada je Tuđman dao naloge da se sve mora učiniti kako bi se iz
Hrvatske pokušala probiti blokada Bihaća. Plan je pripreman u diskreciji. Jurlina na čelu
delegacije za te aktivnosti
Skupina koja je funkcionirala u Zagrebu i radila za 5. korpus
Tijekom cijelog vremena i bez obzira na sukob koji je trajao u jednom periodu, navedeni
oblici pružanja pomoći nisu prekidani
Posebni zadatak 1995.; ciljevi; što je Hrvatska htjela
Odlazak helikopterom u Bihać (početak veljače 1995.); kako tada izgleda Bihać; kakva je
situacija. Muhamed Zulić
1996., diplomatska misija na području Bihaća; osniva se Konzulat. Velik broj BošnjakaMuslimana dobiva hrvatsko državljanstvo. Od 1992. je puno uglednih pojedinaca
Bošnjaka, u Sarajevu i drugim mjestima, dobilo hrvatsko državljanstvo – nekoliko tisuća
ljudi 1992. i 1993.
Od 1996. do kraja 1999.; «… s tog cijelog područja je hrvatskih državljana preko 54 000,
ja mislim negdje oko 55 000». Od tog broja, nešto više od 12 000 je Muslimana
Čoralić, pripadnik 5. korpusa; Šarganović, jedan od zapovjednika 502. brigada; puno
liječnika i vjerskih dužnosnika je dobilo hrvatsko državljanstvo
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