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Ivan Zvonimir Čičak, Wollfy Krašić:
50 godina od Hrvatskog proljeća
Ivan Zvonimir Čičak
Ivan Zvonimir Čičak je odrastao u Zagrebu, gdje je pohaᵭao osnovnu
školu i gimnaziju. Zadnjeg dana školske godine 1966., isključen je iz
gimnazije bez prava upisa u bilo koju od jugoslavenskih srednjih
škola. Razlog isključenja je bila školska zadaća naslovljena Nad
razastrtom kartom moje domovine. Padom Rankovića odluka je
poništena i Čičak je mogao nastaviti školovanje te upisati Pravni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje postaje jedan od studentskih voᵭa
za vrijeme Hrvatskog proljeća, a sveučilišna skupština ga bira za
prorektora. Uskoro, u prosincu 1971. s drugim studentskim voᵭama biva uhićen i osuᵭen na tri
godine strogog zatvora. Po zlasku iz zatvora bavi se prodajom knjiga, a s Dobroslavom Paragom
organizira peticije za amnestiju političkih zatvorenika, vodi prvi nevladin Odbor za ljudska
prava, podpredsjednik je Vijeća Europskog pokreta Jugoslavije i na čelu Verona foruma. Uskoro
obnavlja Hrvatsku seljačku stranku, najprije kao podpredsjednik, a potom kao predsjednik, Na
prve izbore izlazi zajedno s Hrvatskom demokratskom zajednicom u Hrvatskom bloku. Pisao je
u listu Danas i Slobodnoj Dalmaciji. Godine 1993. Radi na osnivanju Hrvatskog helsinškog
odbora i postaje njegov prvi predsjednik. Godine 1996. potiče i vodi prosvjed u korist Radija
101održanog na Trgu bana Jelačića. Sljedeće godine je dobio nagradu Bruno Kreisky, koja se
uručuje najzaslužnijim borcima za ljudska prava.

Wollfy Krašić
Wollfy Krašić rođen je 1988. godine u Rijeci. Osnovnu školu
pohađao je u Mrkoplju, a u Rijeci Prvu riječku hrvatsku gimnaziju.
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je preddiplomski
studij povijesti i arheologije 2010., diplomski studij moderne i
suvremene povijesti, istraživački smjer, 2012. te poslijediplomski
studij moderne i suvremene povijesti 2016. godine. Od 2019.
godine zaposlen je kao docent na Odsjeku za demografiju i
hrvatsko iseljeništvo Fakulteta hrvatskih studija.
Bavi se proučavanjem hrvatske političke emigracije i elemenata hrvatskog državotvorng otpora
1945.-1990., funkcioniranjem jugoslavenskog komunističkog represivnog sustava te radnim
migrantima iz Hrvatske i Jugoslavije u zapadnoj Europi. Pored niza znanstvenih radova,
objavljene su mu i dvije knjige, Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija, Školska
knjiga, 2018. i Hrvatski pokret otpora, AGM, 2018
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