
Rođen je 1951. u Studencima kod Imot-
skog. Od početka osnovne škole neprekid-
no živi u Zagrebu. Oženjen je i otac je sed-
moro djece.
Znanstveni je savjetnik u Institutu društve-
nih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, te redoviti 
profesor suvremene svjetske i nacionalne 
povijesti na Hrvatskim studijima Sveučili-
šta u Zagrebu. Istražuje noviju hrvatsku po-
vijest, a središnje teme su ratno i poratno 
stradalništvo vezano za Drugi svjetski rat, 
Hrvatski domovinski rat te hrvatsko iselje-
ništvo. 
Vodio je deset i bio istraživač na sedam 
znan stveno-istraživačkih projekata. Autor 
je devet i koautor ili autor poglavlja u 37 
knjiga; objavio je 40 znanstvenih članaka; 
uredio je 16 knjiga. Sudjelovao je s izlaga-
njima na 38 međunarodnih i 39 domaćih 
znanstvenih skupova; bio je član program-
skog ili organizacijskog odbora u 22 među-
narodna i 23 domaća znanstvena skupa. 

Stručni je suradnik u 17 dokumentarnih fil-
mova. Sudjelovao je kao ekspertni svjedok 
na tri suđenja za ratne zločine.
Bio je sudionik Hrvatskog proljeća. Dra-
govoljac je Hrvatskog domovinskog rata. 
Osnovao je i bio prvi ravnatelj Središnjeg 
arhiva Ministarstva obrane Republike Hr-
vatske. Radio je kao samostalni savjetnik 
u državnoj Komisiji za utvrđivanje ratnih i 
poratnih žrtava; bio je član Savjeta Vlade 
RH za pripremu prijatelja suda pred Me-
đunarodnim sudom za prostor bivše Jugo-
slavije. Član je Komisije za martirologij Hr-
vatske biskupske konferencije i Biskupske 
konferencije Bosne i Hercegovine. 
Godine 2009. bio je neovisni kandidat za 
Predsjednika Republike Hrvatske. Nije bio 
član komunističke partije niti se učlanjivao 
u stranke nastale nakon 1990. Veoma je 
djelatan u civilnom društvu na zastupanju 
ljudskih prava i ostvarivanju socijalne ko-
hezije.
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