Za sestanek v Beogradu
Ivica Žnidaršič, prof.
Predsednica Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev
fašizma in nacizma v letih 1920-1945
Spoštovani člani Mednarodnega odbora in gostje,
Posebej pozdravljam predstavnike srbskega društva in člane Mednarodnega odbora iz
Srbije Milenka Čekića in Slavka Milanovića, ki sta rezervirala prostore, kjer bivamo v
Beogradu in kjer bomo zasedali ter predlagala zanimiv program in vsebino deklaracije, ki
jo bomo obravnavali in poslali v svet.
Za današnjo sejo so se opravičili članica Mednarodnega odbora iz Bosne in Hercegovine
gospa Vera Papež Adamič, iz Belorusije Lych Nina Antonovna ter podpredsednik
Mednarodnega odbora gospod Jiři Prokop iz Češke.
Na današnjem sestanku prvič sodelujeta 2 predstavnika iz Avstrije Gregor Krištof in
Josef Pototschnig.
Za današnjo sejo ste dobili vabilo in predlog programa, sedaj pa nekatere referate in
razprave, ki so prevedeni v angleški, ruski , srbski in slovenski jezik, da ne bo treba vsega
prevajati.
Opravičujem se, da ste za datum tega sestanka izvedeli tako pozno.
Vse bodoče organizatorje prosim, da se držijo 8. člena pravil, ki določa, da je treba datum
sestanka Mednarodnega odbora člane obvestiti najmanj tri mesece pred sejo.
Zaradi novih članov dajem nekaj podatkov o ustanovitvi in dosedanjem delu
Mednarodnega odbora.
Mednarodni odbor je bil na pobudo Društva izgnancev Slovenije 19411945 ustanovljen
na prvem evropskem kongresu izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma, ki smo
ga organizirali v Sloveniji, v Ljubljani 6. junija 2009. Na tem kongresu je bilo prisotnih
več kot 4.000 udeležencev.
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Že leto dni po kongresu smo 4. junija 2010 v Ljubljani organizirali Mednarodno
konferenco o skrbi za izgnance in prisilne delavce v nekaterih evropskih državah. Na tej
konferenci smo izvolili tudi člane Mednarodnega odbora in sprejeli pravila za delovanje
tega odbora v slovenskem, angleškem, češkem, slovaškem, poljskem in ruskem jeziku.
Tedaj smo tudi sklenili, da bodo sestanki Mednarodnega odbora vsako leto v drugi državi
članici.
Doslej sta bila dva sestanka v Sloveniji, v Ljubljani in leta 2011 v Brestanici, leta 2012 v
Ukrajini, 2013 v Rusiji, 2014 na Slovaškem in leta 2015 na Češkem.
V Mednarodnem odboru so od leta 2010 vključeni odbori žrtev fašizma in nacizma iz
Slovenije, Češke, Slovaške, Poljske, Ukrajine, Rusije, Srbije, Bosne in Hercegovine,
Hrvaške in Avstrije.
Leta 2013 so se vključile še organizacije žrtev fašizma in nacizma iz Belorusije in
Estonije.
Danes se bomo morali dogovoriti za vrstni red sestankov Mednarodnega odbora v letih
2017, 2018, 2019 in 2020.
Vsi dosedanji sestanki Mednarodnega odbora so bili vsebinsko dobro pripravljeni in
zbrali smo zelo veliko gradiva in publikacij o fašističnem in nacističnem nasilju nad
slovanskimi narodi. Zato smo lahko letos odprli tudi razstavo o nasilju nad slovanskimi
narodi na gradu Rajhenburg v Brestanici pri Krškem.
Pomembno je, da imamo o teh sestankih tudi publikacije:
- knjižica o vsebini vseh referatov I. evropskega kongresa izgnancev in beguncev žrtev
fašizma in nacizma v letih 19201945
- knjižica o sestanku v Kijevu v Ukrajini leta 2012
- zbornik dela gradiv s sestanka v Moskvi, v Rusiji leta 2013
- knjižica o sestanku v Bratislavi leta 2014.
S sestankov smo pošiljali pisma predsednikom Evropskih držav, Združenim narodom in
Evropski uniji.
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Poslali smo tudi pismo Mednarodni zvezi spomina na Holokavst (IHRA) s sedežem v
Berlinu in predlagali, da se pod pojmom holokavst pojmuje tudi nasilje nad slovanskimi
narodi, ne samo nad Judi, Romi in Sinti.
Dobili smo negativen odgovor, zato smo se na prejšnjih sestankih dogovorili, da
ugotovite, kdo zastopa vašo državo v tej Zvezi s sedežem v Berlinu.
Del odgovorov, ki s prihajali od predsednikov evropskih držav smo objavili v publikaciji
s sestanka v Bratislavi 2014. Odgovorov je prišlo več, kot smo pričakovali. Odgovoril je
tudi predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz.
Dobili smo tudi odgovor Evropskega inštituta spomina na holokavst (ESLI - The
European Shoah Legacy Institute) z možnostjo, da se vključimo v ta inštitut, o čemer
bomo danes sklepali. Sklepali bomo tudi o resoluciji za predsednike evropskih držav in
druge.
Kot veste, smo na sestanku v Moskvi podpisali vsebino protifašističnega manifesta, ki ga
je sestavil Grk Jorgos Mitralias in dobili njegov odgovor in zahvalo. Žal pa ni uspel z
organizacijo protifašističnega in protinacističnega kongresa.
Tak kongres bi bil pomemben, ker se fašistične in nacistične organizacije v Evropi zopet
pojavljajo.
Tudi društva in organizacije žrtev fašizma in nacizma, ki sestavljajo ta Mednarodni
odbor, moramo objavljati proteste proti nastajanju neofašističnih in neonacističnih
organizacij in spreminjanju zgodovine.
Ohranjati moramo zavest, da je bila največja grožnja svetu nemški in italijanski fašistični
in nacistični sistem.

Beograd, 21.-22. oktober 2016
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