PREAMBULE
Na prvním evropském kongresu vyhnanců a uprchlíků obětí fašizmu a nacizmu v letech 1920--1945, který organizovalo Društvo izgnancev Slovenije /Svaz vyhnanců Slovinska/ 1941---1945 6. června
2009 v Lublani,

spolupracovaly delegace organizací a svazů ze Slovinska, Rakouska, Bosny a

Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, Francie, Polska, Ruska, Slovenska, Srbska a Ukrajiny. Bylo
přijato usnesení, že bude založen Mezinárodní výbor vyhnanců a uprchlíků obětí fašizmu a nacizmu v
letech 1920---1945. První schůzi tohoto výboru, na kterém bude konstituován výbor a přijata pravidla
činnosti, svolá Svaz vyhnanců Slovinska 1941---1945.
S ohledem na uvedená usnesení přijal Mezinárodní výbor na schůzi dne 4. června 2010 následující
pravidla.

PRAVIDLA
činnosti Mezinárodního výboru vyhnanců a uprchlíků obětí
fašizmu a nacizmu v letech 1920---1945

článek 1
Těmito pravidly se řídí úkoly výboru, způsob jeho činnosti a financování.
článek 2
Mezinárodní výbor působí jako koordinační, organizační a pospolité těleso svazů a organizací vyhnanců
a uprchlíků obětí fašizmu a nacizmu, kteří mají své představitele ve výboru.
článek 3
Úkoly výboru jsou zejména:
o pečovat o uchovávání historických skutečností o násilí a genocidní politice vůči evropským
národům během druhé světové války;
o

iniciovat shromažďování vzpomínek a svědectví a muzejních exponátů;

o

zasazovat se o rozšiřování muzejních sbírek a založení evropského muzea vyhnanců a dalších obětí
fašizmu a nacizmu;

o

podněcovat vzdělávání a výchovu k zabránění všem formám rasizmu a zla, které způsobily fašizmus
a nacizmus;

o

založení internetových stránek o této problematice (fašizmu a nacizmu);

o

upozorňovat na nové projevy fašizmu, nacizmu a dalších druhů rasizmu a vyzývat vlády zemí, aby
těmto jevům zabraňovaly;

o

sledovat, jak se v jednotlivých zemích postarali o civilní oběti válečného násilí a dávat podněty
Evropské unii, Radě Evropy a Kurátorství německého fondu Paměť, odpovědnost a budoucnost k
zlepšení jejich pozice a psychosociální a medicínskou pomoc obětem fašizmu in nacizmu;

o

klást otázku náhrady válečných škod vzniklých během druhé světové války;

o

upozorňovat na neuspokojivou realizaci usnesení mírových a reparačních konferencí po druhé
světové válce a v souvislosti s tím požadovat jasná stanoviska a opatření zemí, které je přijaly;

o

sledovat a seznamovat se s již prosazenými právy vyhnanců a totálně nasazených v jednotlivých
zemích;

o

starat se o výměnu zkušeností o činnosti jednotlivých organizací a svazů;

o

iniciovat, aby členské organizace ve svých zemích spolupracovaly se státními orgány, vědeckými a
vzdělávacími institucemi a příbuznými světovými organizacemi při realizaci plánů činnosti;

o

spolupracovat s novinami, rádiem, televizí a ostatními zpravodajskými prostředky;

o

seznamovat své členy a vlády svých zemí s tímto statutem a činností
svazů a organizací;

o

pokoušet se získat i další svazy a organizace, které mají podobné
úkoly ve svých zemích.
článek 4

Mezinárodní výbor se zpravidla schází jednou ročně, vždy v jiné zemi, v níž působí členská organizace.
Členské organizace výboru zvou na různé větší akce a výstavy organizace a svazy, které se o to zajímají, i
během roku.

článek 5
Každý svaz, respektive organizace vyhnanců a uprchlíků z jednotlivé země jmenuje do výboru jednoho
představitele(ku) a jednoho náhradníka (ci).
Mandát členů výboru trvá čtyři roky.
článek 6
Mezinárodní výbor má předsedu a tři místopředsedy, které jmenují, respektive volí členové výboru.
Mandát předsedy a místopředsedy trvá 2 roky.
článek 7
Podstatnou náplň každého zasedání výboru připraví ten svaz, respektive organizace z jednotlivých zemí,
která má povinnost zasedání svolat.
Svolavatel zasedání nese náklady svolání a organizace schůze a náklady ubytování.
článek 8
Svolavatel zasedání koordinuje datum a místo schůze s předsedou

a místopředsedy

mezinárodního výboru a informuje o tom ostatní členy výboru, minimálně tři měsíce před zasedáním.
Pozvánku na svolání zasedání s připraveným materiálem musí obdržet členové výboru minimálně měsíc
před datem zasedání.
článek 9
Členské organizace výboru se na prvním zasedání dohodnou na pořadí následujících svolání.
Varianta:
Pořadí svolání zasedání Mezinárodního výboru bude stanoveno dle abecedního pořadí členských
organizací výboru.
V případě, že by jednotlivá členská organizace výboru, která má povinnost svolat zasedání, nemohla
toto z objektivních důvodů zrealizovat, musí ve lhůtě minimálně tří měsíců před dohodnutým datem
zasedání informovat ostatní členské organizace, aby mohla zasedání včas svolat země, jež je další v
pořadí.

článek 10
Centrální archív činnosti Mezinárodního výboru vede Svaz vyhnanců Slovinsko 1941---1945. Za tímto
účelem mu ostatní členské organizace výboru poskytnou dokumentaci v souvislosti se zasedáními,
jejichž svoláním byly pověřeny.
článek 11
Pozvánky a materiály na zasedání Mezinárodního výboru se připravují v anglickém jazyce a dle potřeby
je pak každá členská organizace překládá do svého jazyka.

článek 12
Členské organizace výboru budou do Informačního centra Svazu vyhnanců Slovinska 1941---1945 a pro
vznikající Evropské muzeum vyhnanců posílat materiály, publikace a fotografie o genocidní politice a
fašistickém a nacistickém násilí.
článek 13
Tato pravidla začnou platit ihned, jakmile budou přijata na prvním zasedání Mezinárodního
výboru v Lublani 4. června 2010.
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