PREAMBULA
Na prvem evropskem kongresu izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920--1945, ki ga je organiziralo Društvo izgnancev Slovenije 1941---1945 6. junija 2009 v Ljubljani, so
sodelovale delegacije organizacij in društev iz Slovenije, Avstrije, Češke, Francije, Poljske,
Rusije, Slovaške, Ukrajine, Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine. Na kongresu je bil sprejet
sklep, da se ustanovi Mednarodni odbor izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih
1920---1945.
Prvi sestanek tega odbora, na katerem se konstituira odbor in sprejmejo pravila o delovanju,
skliče Društvo izgnancev Slovenije 1941---1945.
Upoštevajoč navedene sklepe je Mednarodni odbor na sestanku dne 4. junija 2010, v
Sloveniji, v Ljubljani, sprejel naslednja pravila:

PRAVILA
o delovanju Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev
žrtev fašizma in nacizma v letih 1920---1945
1. člen
S temi pravili se urejajo naloge odbora, način njegovega delovanja in financiranja.
2. člen
Mednarodni odbor deluje kot koordinativno, organizacijsko in povezovalno telo društev in
organizacij izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma iz držav, ki imajo svoje predstavnike v
odboru.
3. člen
Naloge odbora so zlasti:
o skrbeti za ohranjanje zgodovinskih dejstev o nasilju in genocidni politiki do evropskih
narodov med drugo svetovno vojno;
o

spodbujati zbiranje spominov in pričevanj ter muzejskih eksponatov;

o

zavzemati se za širitev muzejskih zbirk in ustanovitev evropskega muzeja izgnancev in drugih
žrtev fašizma in nacizma;

o

spodbujati izobraževanje in vzgojo za preprečevanje vseh oblik rasizma in zla, ki sta ga
povzročila fašizem in nacizem;

o

postavitev internetne strani o tej problematiki (fašizma in nacizma);

o

opozarjati na vnovične pojave fašizma, nacizma in drugih vrst rasizma ter pozivati vlade
držav, da te pojave preprečujejo;

o

spremljati, kako so v posameznih državah poskrbeli za civilne žrtve vojnega nasilja in dajati
pobude Evropski uniji, Svetu Evrope in Kuratoriju nemškega sklada Spomin, odgovornost in
prihodnost za izboljšanje njihovega položaja ter psihosocialno in medicinsko pomoč žrtvam
fašizma in nacizma;

o

zastavljati vprašanje poplačila vojne škode, nastale med II. svetovno vojno;

o

opozarjati na nezadovoljivo uresničevanje sklepov mirovnih in reparacijskih konferenc po
drugi svetovni vojni in s tem v zvezi zahtevati jasna stališča in izvajanje ukrepov držav, ki so
jih sprejele;

o

spremljati in se seznanjati z že uveljavljenimi pravicami izgnancev in prisilnih delavcev v
posameznih državah;

o

skrbeti za izmenjavo izkušenj o delovanju posameznih organizacij in društev;

o

spodbujati, da članice v svojih državah sodelujejo z državnimi organi,
znanstvenimi in izobraževalnimi institucijami ter sorodnimi svetovnimi organizacijami pri
uresničevanju ciljev delovanja;

o

sodelovati s časopisi, radiem, televizijo in drugimi sredstvi javnega
obveščanja;

o

seznanjati svoje članstvo in vlade svojih držav s tem pravilnikom in
delovanjem društev ter organizacij;

o

poskušati pridobiti še druga združenja in organizacije, ki imajo podobne naloge v drugih
državah.
4. člen

Mednarodni odbor se praviloma sestaja enkrat na leto, vedno v drugi državi, kjer deluje članica.
Članice odbora vabijo na razne večje prireditve in razstave zainteresirane organizacije in društva
tudi med letom.

5. člen
Vsako društvo oziroma organizacija izgnancev in beguncev iz posamezne države imenuje v odbor
po enega predstavnika(co) in enega namestnika(co).
Mandat članov odbora traja štiri leta.
6. člen
Mednarodni odbor ima predsednika in tri podpredsednike, ki jih imenujejo oziroma izvolijo člani
odbora.
Mandat predsednika in podpredsednikov traja dve leti.
7. člen
Bistveno vsebino vsakokratne seje odbora pripravi tisto društvo oziroma organizacija iz posamezne
države, ki je zadolžena za sklic seje.
Sklicatelj seje nosi stroške sklica in organizacije sestanka ter stroške nastanitve.
8. člen
Sklicatelj seje uskladi datum in kraj sestanka s predsednikom in podpredsedniki mednarodnega
odbora in o tem obvesti ostale člane odbora, najmanj tri mesece pred sejo.
Vabilo za sklic seje s pripravljenim gradivom morajo dobiti člani odbora najmanj mesec dni pred
datumom seje.
9. člen
Članice odbora se na prvem sestanku dogovorijo za vrstni red naslednjih sklicev.

V primeru, da posamezna članica odbora, ki je zadolžena za sklic seje, tega iz objektivnih razlogov
ne bi mogla izvesti, mora v roku najmanj štiri mesece pred dogovorjenim datumom seje obvestiti
druge članice, da lahko sejo pravočasno skliče država, ki je naslednja po vrstnem redu.
10. člen
Centralni arhiv delovanja Mednarodnega odbora vodi Društvo izgnancev Slovenije 1941---1945.
V ta namen mu druge članice odbora posredujejo dokumentacijo v zvezi s sejami, za sklic katerih
so bile zadolžene.
11. člen
Vabila in gradiva za sejo Mednarodnega odbora se pripravljajo v angleškem jeziku, a jih po
potrebi potem vsaka članica prevaja v svoj jezik.
12. člen
Članice odbora bodo v Informacijski center Društva izgnancev Slovenije 1941---1945 in za
nastajajoči Evropski muzej izgnancev pošiljale gradiva, publikacije in fotografije o genocidni
politiki ter fašističnem in nacističnem nasilju.

13. člen
Ta pravila začno veljati takoj, ko so bila sprejeta na prvem sestanku Mednarodnega odbora, v
Sloveniji, v Ljubljani, 4. junija 2010.
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