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Spoštovani gospod
Želim vas obvestiti, da je bilo 19. in 20. septembra 2014 zasedanje Mednarodnega odbora
izgnancev in beguncev žrtev nacizma in fašizma v letih 1920 --- 1945, na Slovaškem v
Bratislavi.
Na tem zasedanju ki se ga je udeležilo 11 društev in organizacij iz evropskih držav (Slovenije,
Slovaške, Češke, Poljske, Ukrajine, Rusije, Belorusije, Estonije, Avstrije, Srbije ter Bosne in
Hercegovine), smo sprejeli tudi javno pismo za predsednike evropskih držav in voditelje
Evropske unije. Pismo so podpisali vodje delegacij na zasedanju.
V prilogi Vam pošiljamo to pismo z željo, da ga preberete in nam sporočite svoje mnenje
glede naših pobud.
Vaš odgovor bomo obravnavali na naslednjem zasedanju Mednarodnega odbora izgnancev
in beguncev žrtev fašizma in nacizma, ki bo 16. in 17. maja 2015 na Češkem, v Pragi.
Za odgovor se Vam že vnaprej zahvaljujemo in Vas z vsem spoštovanjem lepo pozdravljamo.

Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica
Mednarodnega odbora
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Ivica Žnidaršič, prof., president, Linhartova 13,
1000 Ljubljana, Slovenia, Phone: +386 (0)1 43 44 880,
Mobile: +386 (0)51 38 32 32, e-mail: drustvoizgnancev@siol.net

Javno pismo Evropskemu parlamentu in
predsednikom evropskih držav
Spoštovani!
Pišemo Vam z zasedanja Mednarodnega odbora izgnancev in
beguncev žrtev fašizma in nacizma, ki je bilo v glavnem mestu
Republike Slovaške, v Bratislavi, 19. in 20. septembra 2014.
Tega zasedanja so se udeležile delegacije organizacij in združenj iz
več evropskih držav, ki združujejo izgnance, prisilne delavce ter
begunce in nepolnoletne ujetnike v koncentracijskih taboriščih, žrtve
fašizma in nacizma v letih 1920–1945.
Trpljenje taboriščnikov, izgnancev in beguncev, ki so se znašli med
drugo svetovno vojno pod nemško, italijansko, madžarsko, bolgarsko
in drugo fašistično in nacistično okupacijo, je pustilo na njih trajne
posledice.
Ponovno smo ugotovili, da v nekaterih evropskih državah namenjajo
premalo skrbi ostarelim žrtvam fašizma in nacizma in da zanje ni
primerne skrbi na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Žrtvam vojne v Srednji in Vzhodni Evropi vse do sedaj ni bila
izplačana odškodnina za gmotno škodo ter telesne poškodbe, nastale
med drugo svetovno vojno.
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Zato pozivamo Evropski parlament in predsednike evropskih držav,
da se seznanijo o razmerah, v katerih živijo žrtve vojn, in da sprejmejo
ukrepe za izboljšanje njihovih življenjskih razmer. Posebno pozornost
je potrebno nameniti osamljenim in zapuščenim osebam. Ne smemo
pozabiti na grozote druge svetovne vojne, na junaštva in žrtve v boju
proti fašizmu in nacizmu.
Kot žive priče grozodejstev fašizma in nacizma smo ogorčeni, da se
v Evropi znova pojavljajo gibanja, ki razširjajo idejo rasne
večvrednosti in sovraštvo.
Evropska unija in voditelji evropskih držav ter parlamenta ne bi smeli
dovoliti aktivnosti fašističnega in nacističnega gibanja. Odločno bi
morali nasprotovati vsem pojavom fašizma, militantnega
psevdodomoljubja, rasizma in nestrpnosti v svojih državah.
Protestiramo, da v nekaterih državah še vedno sodno preganjajo
novinarje, ki odkrito pišejo o fašističnih in nacističnih aktivnostih,
organizacijah in osebah, ki se z njimi povezujejo.
Ne dovolímo, da bi protidemokratične sile z infiltriranjem v
demokratične institucije rušile svobodo in kratile človekove pravice.
Spoštovani,
v letu 2015 se bomo spominjali in proslavljali 70. obletnico zmage
antifašistične koalicije nad fašizmom v drugi svetovni vojni. Prav ta
dogodek je primeren za to, da bi se vsa svetovna javnost seznanila
z zgodovinskimi dejstvi in genocidno politiko nacizma in fašizma nad
slovanskimi narodi in z zverinstvi, ki sta jih med drugo svetovno
vojno zagrešila fašizem in nacizem.
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Protestiramo proti potvarjanju zgodovine, povezane z nacizmom in
fašizmom. Mlade generacije bi morale poznati resnico o zverinstvih
nacizma in fašizma in kako smo izgubili svobodo ter koliko truda je
bilo potrebnega za našo osvoboditev. Morale bi poznati zavezništvo
protihitlerjevske koalicije in njen junaški boj proti nacizmu in
fašizmu, za svobodo in demokracijo.
Današnje generacije živijo v upanju, da človeštvo ne bo več ponovilo
grozot, ki so razčlovečile človeka. Vojna grozodejstva, genocidi nad
narodnostnimi manjšinami in verstvi v sedanjosti nas spominjajo na
dobo fašizma in nacizma. Zato se spominjamo dogodkov iz minulosti.
Današnje razmere nas vodijo do spoznanja, da dosedanji ukrepi
Organizacije Združenih narodov za preprečevanje nasilja in vojn niso
dovolj. Milijoni novodobnih izgnancev in beguncev, ki bežijo pred
revščino in nevarnostjo vojn, potrebujejo takojšnjo humanitarno
pomoč vseh razvitih držav. Zavračanje pomoči in postavljanje zidov
na mejah med državami, da bi zaščitili bogate pred revnimi, nista
prava načina za reševanje tega problema.
Zato pozivamo Evropsko unijo in predsednike evropskih držav, naj
aktivneje iščejo nove možnosti politične rešitve sožitja med narodi in
različnimi verstvi proti novemu porastu nasilja in grožnjam vojn.
Udeleženci Mednarodnega odbora
izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma
v letih 1920–1945
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