CZĘŚĆ WSTĘPNA
W pierwszym Europejskim Kongresie Wysiedleńców i Uchodźców Ofiar Faszyzmu i Nazizmu v
Latach 1920-1945, 6 czerwca 2009 roku, którego organizatorem było Stowarzyszenie Wysiedleńców
Słowenii 1941-1945 (Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945) wzięły udział delegacje Słowenii, Austrii,
Bośni i Hercegowiny, Czech, Chorwacji, Francji, Polski, Rosji, Słowacji, Serbii i Ukrainy. Przyjęta
została decyzja o ustanowieniu Międzynarodowej Rady Wysiedleńców i Uchodźców Ofiar Faszyzmu i
Nazizmu w Latach 1920-1945. Pierwsze zebranie tej Rady, na którym zostanie uchwalona konstytucja i
przyjęty zostanie regulamin o działalności, zorganizowane zostanie ze strony Stowarzyszenia
Wysiedleńców Słowenii 1941-1945.
Biorąc pod uwagę wymienione postanowienia Rada Międzynarodowa na zebraniu dnia 4 czerwca
przyjęła następujące reguły.

REGULAMIN
Działalności Międzynarodowej Rady Wysiedleńców i Uchodźców
Ofiar Faszyzmu i Nazizmu w Latach 1920-1945
art. 1
Według tego regulaminu będą regulowane zadania Rady, sposób działalności i finansowania.
art. 2
Rada Międzynarodowa działa jako organ koordynacyjny, organizacyjny i powiązujący stowarzyszenia i
organizacje wysiedleńców i uchodźców ofiary faszyzmu i nazizmu, które mają swoich przedstawicieli w
Radzie.
art.3
Zadaniem rady jest:
o troska o ochronę faktów historycznych o przemocy i polityce wytrzebiania w stosunku do
europejskich narodów w czasie drugiej wojny światowej;
o

pobudzanie do zbierania pamiątek i wypowiedzi świadków oraz eksponatów muzealnych;

o

starania co do rozszerzania zbiorów muzealnych oraz ustanowienie europejskiego muzeum
wysiedleńców i innych ofiar faszyzmu i nazizmu;

o

pobudzanie do kształcenia i wychowania w duchu zapobiegania wszystkim przejawom rasizmu i zła,
które spowodował faszyzm i nazizm;

o

utworzenie strony internetowej o tej tematyce (faszyzmu i nazizmu);

o

zwracanie uwagi na ponowne objawy faszyzmu, nazizmu i innych rodzajów rasizmu oraz pozywanie
władz państwowych, żeby tym objawom zapobiegały;

o

obserwowanie, w jaki sposób w poszczególnych państwach wyglądają starania o losy ofiar cywilnych
wojennego terroru oraz przedstawianie Unii Europejskiej, Radzie Europejskiej i Kuratorium
niemieckiego funduszu „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość’’ propozycji co do poprawy ich
położenia jak też co do pomocy psycho-socjalnej i medycznej ofiarom faszyzmu i nazizmu;

o

zastawianie pytań co do popłacenia szkód, które zostały wyrządzone w czasie drugiej wojny
światowej;

o

zwracanie uwagi na niezadowalające urzeczywistnianie uchwał konferencji pokojowych i
reparacyjnych po drugiej wojnie światowej i żądanie w związku z tym jasnych stanowisk i podjęcia
kroków przez państwa, które je przyjęły;

o

obserwowanie i zaznajomienie się z już urzeczywistnionymi prawami wysiedleńców i przymusowych
pracowników w poszczególnych państwach;

o

troska o wymianę doświadczeń co do działalności poszczególnych stowarzyszeń i organizacji;

o

pobudzanie do tego, aby członkowie Rady w swoich państwach współpracowali z organami
państwowymi, naukowymi i instytucjami edukacyjnymi oraz podobnymi organizacjami
światowymi przy urzeczywistnianiu celów działalności;

o

współpraca z prasą, radiem, telewizją i innymi środkami masowego przekazu;

o

zapoznawanie swoich członków i władz swoich państw z tym regulaminem i działalnością
stowarzyszeń i organizacji;

o

zachęcanie do współpracy innych stowarzyszeń i organizacji w różnych państwach, które mają
podobne zadania.

art. 4
Międzynarodowa Rada z reguły zbiera się na obradach raz do roku, zawsze w innym państwie, gdzie
działa jeden z członków.

Członkowie Rady także w ciągu roku zapraszają na różne większe uroczystości i wystawy zainteresowane
organizacje i stowarzyszenia.
art. 5
Każde stowarzyszenie lub organizacja wysiedleńców i uchodźców określonego państwa powołuje do
Rady jednego przedstawiciela/przedstawicielkę i jednego zastępcę/zastępczynię.
Mandat członków Rady trwa cztery lata.
art. 6
Międzynarodowa Rada posiada przewodniczącego i trzech zastępców, których powołują (wybierają)
członkowie Rady.
Mandat przewodniczącego i jego zastępców trwa dwa lata.
art. 7
Główne wytyczne każdorazowych obrad przygotowuje to stowarzyszenie lub organizacja z
poszczególnego państwa, która jest zobowiązana do organizacji obrad.
Organizator obrad ponosi koszty związane z organizacją i zakwaterowaniem.
art. 8
Organizator obrad uzgodni datę i miejsce zebrania z przewodniczącym międzynarodowej Rady i jego
zastępcami i powiadomi o tym pozostałych członków Rady co najmniej trzy miesiące przed zebraniem.
Członkowie Rady powinni otrzymać zaproszenia na zebranie z przygotowanymi materiałami co
najmniej miesiąc przed datą zebrania.
art. 9
Członkowie Rady na pierwszym zebraniu uzgodnią kolejność następnych zebrań.
Możliwości:
Kolejność członków zostanie uzgodniona wg alfabetu.
W przypadku, kiedy poszczególny członek Rady, który jest odpowiedzialny za organizację zebrania nie
mógłby go z obiektywnych powodów zorganizować, musi co najmniej cztery miesiące przed

przewidzianą datą powiadomić innych członków w celu przygotowania zebrania przez następne państwo
członkowskie, które jest wyznaczone w następnej kolejności.
art. 10
Centralne archiwum działalności międzynarodowej Rady prowadzi Stowarzyszenie Wysiedleńców
Słowenii 1941-1945. W tym celu członkowie Rady, którzy są odpowiedzialni za organizację obrad
pośredniczą dokumentację, która jest z nimi związana.
art. 11
Zaproszenia i materiały związane z obradami przygotowuje się w języku angielskim, a według potrzeb
każdy z członków tłumaczy je na swój język.
art. 12
Członkowie Rady będą pod adresem Informacyjnego Centrum Stowarzyszenia Wysiedleńców Słowenii
1941-1945 posyłali materiały, publikacje i zdjęcia o faszyzmie, nazizmie i polityce przemocy dla
Europejskiego Muzeum Wysiedleńców.
art. 13
Te reguły wejdą w życie natychmiast po ich przyjęciu na pierwszych obradach Międzynarodowej Rady
w Ljubljanie dnia 4 czerwca 2010 roku.
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