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proučavanje povijesti hrvatskoga naroda i oživljavanje
uspomena na slavne i važne događaje iz hrvatske prošlosti te
na znamenite i zaslužne Hrvate, kao i ukazivanje na hrvatski
doprinos europskoj i svjetskoj baštini;
njegovanje hrvatskih narodnih običaja, kulture i povijesti te
promicanje hrvatskog nacionalnog identiteta;
znanstveno-istraživačka djelatnost na svim temama iz
hrvatske državne povijesti s naglaskom na povijest XIX. i XX.
st.;
izrada baze podataka o stradanju hrvatskog naroda kroz XX.
stoljeće;
istraživanje zločina počinjenih nad hrvatskim narodom u
Drugom svjetskom ratu, poraću i Domovinskom ratu;
prikupljanje dokumentacije i svjedočanstava;
podupiranje dostojnog obilježavanja već poznatih kao i
istraživanje dosad nepoznatih stratišta hrvatskog naroda;
zalaganje za slobodu istraživanja neopterećenih partijskim
dogmama;
razvijanje veza i suradnje s iseljeničkim i domovinskim
organizacijama sa sličnim ciljevima.

DOSADAŠNJI REZULTATI:
1. Do sada smo sudjelovali u pripremi 30-tak
povijesnih knjiga uz napomenu da će se taj broj do
2017. povećati na 40.
2. Objavili smo 60-tak znanstvenih radova,
uglavnom iz moderne hrvatske povijesti i politike.
3. Objavili smo veći broj novinskih članaka i feljtona
od kojih je oko 60 posvećeno analizi jasenovačkog
mita, suđenja Dinku Šakiću i lustraciji.
4. Sudjelovali smo na znanstvenim konferencijama
i predavanjima u Hrvatskoj, Velikoj Britaniji,
Portugalu, Švicarskoj i drugdje. U posljednje dvije
godine pobliže smo upoznali javnost s našim radom
(40-tak intervjua i priopćenja) te intenzivirali naš
rad, naročito u vezi jasenovačkog mita.

PLANOVI 2017.-2018.:
1. Dovršenje i promocija tri knjige „Solinski
žrtvoslov 1941.-1948.“, „Imotska krajina u
Drugom svjetskom ratu i poraću“ i
„Poslijeratni logor Jasenovac“.
2. Priprema novih knjiga među kojima i
„Vrgorska krajina, Makarsko primorje i
Poneretvlje u Drugom svjetskom ratu i
poraću“ (proljeće 2018.).
3. Suradnja na snimanju dva dokumentarna
filma o komunističkim zločinima.
4. Objavljivanje kraćih tekstova i feljtona,
naročito o Jasenovcu, lustraciji i suočavanju s
prošlošću.
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