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UZNESENIE č. 014

                       Odobratie aktív s cieľom zabránenia Tretej svetovej vojne              

                                                 a zabránenia návratu nacizmu.

 My sa riadime predchádzajúcimi rezolúciami a vyhláseniami Medzinárodnej 

Pokladne M1,

  Potvrdzujeme Rezolúciu č.1 (001/RES2020) zo 07. apríla 2020 „O východisku zo 

svetovej ekonomickej krízy“, Rezolúciu č.2 (002/RES2020) z 02. júna 2020 „Jediné 

východisko zo svetovej ekonomickej krízy“, Rezolúciu č.4 (004/RES2021) z 23. februára 2021 

„Anulovanie historických aktív s cieľom vytvorenia nového vyváženého finančného 

systému“, Rezolúciu č.5 zo 16. júla 2021 (005/RES2021), Rezolúciu č.6 z 13. septembra 2021 

(006/RES2021), Rezolúciu č.7 z 01. októbra  2021 (007/RES2021), Rezolúciu č.8 z 21. 

decembra 2021 (008/RES2021), Rezolúciu č.9 z 22. decembra 2021 „Reforma svetového 



finančno – ekonomického systému a jeho štruktúry“ (009/RES2021), Rezolúciu č.11 z 22. 

januára 2022 „O rozviazaní všetkých vzťahov so všeobecne známou rodinou finančníkov 

Rotschildovcov“ (011/RES2022), Rezolúciu č.12 z 27. januára 2022 „Odobratie všetkých práv 

k aktívam pre Trojstrannú Komisiu Zlatej Zásoby Trillenium a Trustov finančného systému 

Nový Svetový Poriadok“  (012/RES2022),

Pripomíname, že Svet, stabilita a prekvitanie sú neoddeliteľné. V podmienkach 

dnešnej globalizovanej ekonomiky, sú všetky národy veľmi úzko prepojené medzi sebou, 

viac ako kedykoľvek doteraz. Globálny dopad tejto krízy si vyžaduje vykonávať operatívne, 

rozhodné a skoordinované kroky na odstránenie príčin kríz, zmäkčenia jej dopadov 

a posilnenia alebo vytvorenia nevyhnutných mechanizmov na vyhnutie opakovaniu sa 

podobných kríz v budúcnosti.

Pamätajúc na hrôzy 2. Svetovej vojny, v tejto súvislosti zdôrazňujeme, že víťazstvo 

nad nacizmom v 2. Svetovej vojne prispelo k vytvoreniu podmienok pre vytvorenie 

Organizácie Spojených Národov, ktorá má zabrániť budúcim vojnám a zachrániť budúce 

generácie pred metlou vojny,

S odvolaním sa na Chartu Norimberského tribunálu a verdikt Tribunálu, ktorý vyhlásil 

za zločinnú najmä organizáciu SS a jej súčastí, vrátane Waffen SS, zastúpenej oficiálnymi 

členmi SS, zapojenými do spáchania alebo vediacich o spáchaní vojnových zločinov a 

zločinov proti ľudskosti súvisiacich s 2. Svetovou vojnou, ako aj ďalšie príslušné ustanovenia 

a verdikty Charty,

Majúc na pamäti ďalšie dôležité iniciatívy zamerané na zvýšenie povedomia o 

utrpení obetí rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej intolerancie a 

diskriminácie v rôznych formách, a to aj z historického hľadiska, najmä na pamiatku obetí 

otroctva a transatlantických krajín obchodujúcich s otrokmi,

Berúc na vedomie, že neonacizmus nie je len glorifikáciou hnutia, ktoré existovalo v 

minulosti, ale je moderným fenoménom, ktorý podporujú aktéri, ktorí majú životne dôležitý 

záujem o rasovú nerovnosť a sú pripravení ísť do krajnosti, aby zabezpečili širokú podporu 

ich nepodložených tvrdení o rasovej nadradenosti,



Sme  znepokojení rozšírením rôznych extrémistických politických strán, hnutí, 

ideológií a skupín rasistického a xenofóbneho charakteru v mnohých častiach sveta, vrátane 

neonacistických a „skinheadských“ skupín, a že tento trend viedol k prijímaniu 

diskriminačných opatrení a politiky na miestnej a národnej úrovni,

So znepokojením konštatujeme, že aj v prípadoch, keď neonacisti nie sú formálne 

súčasťou vlády, prítomnosť krajne pravicových ideológov v nej, môže mať rovnaký účinok 

ako začlenenie do vlády a politický diskurz tých istých ideologických konceptov, ktoré robia 

neonacizmus takým nebezpečným,

Medzinárodná Pokladňa M1 je znepokojená šírením piesní a videohier, ktoré 

podporujú rasovú nenávisť a podnecujú diskrimináciu, nepriateľstvo alebo násilie. 

Medzinárodná Pokladňa M1 vyjadruje hlboké znepokojenie nad nárastom počtu hlásení 

prípadov prejavov rasizmu, antisemitizmu, islamofóbie, arabofóbie, afrofóbie a xenofóbie 

počas športových podujatí, a to aj zo strany rasistických a xenofóbnych extrémistických 

skupín, vrátane neonacistických a „skinheadských“ skupín, a vyzýva štáty, medzinárodné 

organizácie, športové federácie a ďalšie príslušné zainteresované strany, aby zintenzívnili 

opatrenia na boj proti takýmto incidentom, vítame tiež kroky podniknuté mnohými štátmi, 

športovými federáciami a klubmi na odstránenie rasizmu na športových podujatiach vrátane 

poskytovania príležitostí na športovanie bez diskriminácie akéhokoľvek druhu a v duchu 

olympijských ideálov porozumenia, tolerancie, solidarity, spravodlivosti a solidarity;

Medzinárodná Pokladňa M1 je znepokojená tým, že nenávistné skupiny využívajú 

online platformy na plánovanie verejných podujatí, vrátane zhromaždení a demonštrácií, 

ako aj násilných činov, s cieľom propagovať a zvyšovať povedomie o rasizme, xenofóbii a 

súvisiacej neznášanlivosti a získavať finančné prostriedky na ich realizáciu.

Medzinárodná Pokladňa M1 je touto skutočnosťou vážne znepokojená v súvislosti 

s tým, že neonacistické skupiny, ako aj iné nenávistné skupiny a jednotlivci čoraz častejšie 

pracujú s vnímavými jednotlivcami, najmä deťmi a mládežou, pomocou špeciálne 

vytvorených webových stránok na ich indoktrináciu a nábor,



Medzinárodná Pokladňa M1 vyjadruje hlboké znepokojenie nad glorifikáciou, v 

akejkoľvek forme, nacistického hnutia, neonacizmu a bývalých členov „Waffen SS“, vrátane 

stavania pamätníkov a pamätníkov a organizovania verejných demonštrácií s cieľom 

glorifikovať nacistickú minulosť, nacistického hnutia a neonacizmu, ako aj prostredníctvom 

oznámenia alebo pokusov o vyhlásenie členov uvedenej organizácie a tých,  ktorí bojovali 

proti protihitlerovskej koalícii, spolupracovali s nacistickým hnutím a páchali vojnové zločiny 

a zločiny proti ľudskosti, členovia národnooslobodzovacích hnutí za hrdinov, ako aj 

premenovávanie ulíc za účelom ich glorifikácie;

Medzinárodná Pokladňa M1 opakuje svoje odporúčanie štátom, aby zakázali 

„akúkoľvek slávnostnú spomienku – oficiálnu aj neoficiálnu – nacistického režimu, jeho 

spojencov a príbuzných organizácií“, a tiež osobitne poznamenáva, že takéto praktiky 

urážajú pamiatku nespočetného množstva obetí Druhej svetovej vojny a majú negatívny 

vplyv na deti a mladých ľudí  a v tejto súvislosti zdôrazňujeme, že štáty musia prijať 

opatrenia v súlade s Medzinárodným právom o Ľudských právach, aby sa postavili proti 

akémukoľvek pripomínaniu si nacistickej organizácie SS a všetkých jej zložiek, vrátane 

„Waffen SS“ a že nedostatok účinných protiopatrení zo strany štátov voči takýmto 

praktikám, je nezlučiteľný so záväzkami štátov;

Medzinárodná Pokladňa M1 vyjadruje hlboké znepokojenie nad množiacimi sa 

pokusmi a prípadmi zneuctenia alebo zničenia pamätníkov postavených na počesť tých, 

ktorí bojovali proti nacizmu počas druhej svetovej vojny, ako aj nezákonnou exhumáciou 

alebo prevozom ich telesných pozostatkov, a v tejto súvislosti nalieha na štáty, aby v plnej 

miere prijali opatrenia na splnenie svojich záväzkov;

Medzinárodná Pokladňa M1 dôrazne odsudzuje incidenty súvisiace s glorifikáciou a 

propagandou nacizmu, ako sú činy aplikovania graffiti a kresby s profašistickým obsahom, 

vrátane na pamätníky obetiam Druhej svetovej vojny;

Medzinárodná Pokladňa M1 zdôrazňuje, že je potrebné rešpektovať spomienku a 

vyššie opísané praktiky urážajú pamiatku nespočetných obetí zločinov proti ľudskosti, 

spáchaných počas Druhej svetovej vojny, najmä zločinov spáchaných organizáciou SS a tými, 

ktorí bojovali proti antihitlerovskej koalícii a spolupracovali s nacistickým hnutím, a môže



 

mať negatívny vplyv na deti a mládež, a že nedostatok účinných protiopatrení zo strany 

štátov voči takýmto praktikám, je nezlučiteľný s povinnosťami štátov formovať udržateľný 

svet pre budúce generácie;

Medzinárodná Pokladňa M1 uznáva, že diskriminácia na základe rasy, etnickej 

príslušnosti alebo náboženstva vo všetkých jej formách a prejavoch, vrátane neonacizmu, 

islamofóbie. kresťanofóbie a antisemitizmu, predstavujú hrozbu pre spoločnosť ako celok, a 

nielen pre tie rasové a etnické skupiny, proti ktorým sú v prvom rade namierené;

Medzinárodná Pokladňa M1 je hlboko znepokojená všetkými nedávnymi prejavmi 

násilia a terorizmu, vyvolaného militantným nacionalizmom, rasizmom, antisemitizmom a 

islamofóbiou. kresťanofóbiou. Afrofóbiou, xenofóbiou a súvisiacou s ňou intoleranciou  a to 

aj počas športových podujatí,

Medzinárodná Pokladňa M1 s hlbokým znepokojením berie na vedomie alarmujúci 

pokračujúci nárast počtu prípadov diskriminácie, intolerancie a násilného extrémizmu, 

motivovaného antisemitizmom, islamofóbiou a kresťanofóbiou a predsudkami voči osobám 

iného etnického pôvodu, hlásiacim sa k inému náboženstvu alebo inému presvedčeniu,

Medzinárodná Pokladňa M1 upozorňuje najmä na nejednotnosť existujúcich noriem, 

týkajúcich sa ochrany slobody prejavu a prejavu a zákazu rasovej diskriminácie, ako aj 

propagácie národnostnej, rasovej alebo náboženskej nenávisti, ktorá predstavuje 

podnecovanie k diskriminácii, nepriateľstvo, alebo násilie,

Medzinárodná Pokladňa M1 so znepokojením poznamenáva, že v dôsledku rôznych 

národných noriem zakazujúcich nenávistné prejavy, môžu niektoré krajiny slúžiť ako 

bezpečné útočisko na šírenie neonacistických, násilných nacionalistických, xenofóbnych 

alebo rasistických správ, keďže mnohé neonacistické a príbuzné extrémistické skupiny 

rasistického a xenofóbneho presvedčenia fungujú na nadnárodnej úrovni, spoliehajúcich sa 

na poskytovateľov internetových služieb alebo platforiem sociálnych sietí,



Medzinárodná Pokladňa M1 vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokusmi o šírenie 

komerčnej reklamy zarábajúcej na utrpení obetí vojnových zločinov a zločinov proti 

ľudskosti spáchaných nacistickým režimom počas Druhej svetovej vojny;

Medzinárodná Pokladňa M1 sa obáva využívania informačných technológií, Internetu 

a sociálnych sietí, najmä s cieľom osloviť deti a mládež, neonacistické skupiny a iné 

nenávistné skupiny a jednotlivcov, aby sa zvýšil vplyv ich nenávistných správ a nábor nových 

členov v rôznych krajinách, pričom treba uznať, že Internet možno použiť aj na 

protiopatrenia a boj proti takýmto skupinám;

Medzinárodná Pokladňa M1 so znepokojením berie na vedomie značný počet 

rasistických incidentov na celom svete, vrátane nárastu „skinheadských“ skupín, zapojených 

do mnohých z týchto incidentov, ako aj nárastu rasistického a xenofóbneho násilia 

namiereného najmä proti jednotlivcom z rôznych národnostných alebo etnických skupín, 

náboženským a jazykovým menšinám alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, vrátane 

podpaľovania domov a vandalizmu a násilia v školách a na bohoslužobných miestach;

Medzinárodná Pokladňa M1 vyjadruje hlboké znepokojenie nad nárastom počtu 

kresiel zastávaných predstaviteľmi rasistických alebo xenofóbnych extrémistických strán vo 

viacerých národných a miestnych parlamentoch  a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že všetky 

demokratické politické strany by mali rozvíjať svoje programy a budovať svoju činnosť na 

základe princípu rešpektovania ľudských práv a slobôd, demokracie, právneho štátu a 

dobrej správy vecí verejných, a odsúdiť akékoľvek vyjadrenia, ktoré propagujú myšlienky 

rasovej nadradenosti alebo nenávisti, a sú zamerané na eskaláciu súčasných foriem rasizmu, 

rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej s ňou intoleranciou;

Medzinárodná Pokladňa M1 dôrazne odsudzuje používanie vzdelávacích materiálov, 

ktoré propagujú rasizmus, diskrimináciu, nenávisť a násilie na základe etnickej príslušnosti, 

národnosti, náboženstva alebo viery, a rétoriku, ktorá ich podporuje vo vzdelávacom 

procese;



Medzinárodná Pokladňa M1 vyjadruje znepokojenie nad oživením neonacizmu v 

modernej dobe, a rozšírením uznania a akceptovania neonacizmu a s ním spojenej ideológie 

v čoraz väčšom počte krajín;

Venujúc osobitnú pozornosť nedávnym udalostiam na Ukrajine, Medzinárodná 

Pokladňa M1 chápe, že korene dnešných procesov siahajú až do roku 1945. Norimberské 

procesy ukázali pravú tvár fašizmu, ale desaťtisíce ľudí zodpovedných za utrpenie zostali 

nepotrestané a usadili sa v rôznych krajinách Európy, pokračujúc v ich tajnej činnosti. Po 

rozpade ZSSR, Nemecko dostalo šancu posilniť Štvrtú ríšu. Prirodzene, so spoluúčasťou 

celého Západu, všetkých krajín, ktoré predtým priviedli k moci Adolfa Hitlera a potom 

zachránili a chránili desaťtisíce fašistov. Nemecko už viac ako 30 rokov s podporou Západu 

napumpovalo Ukrajinu zbraňami, investovalo do výroby zbraní, čím sa Ukrajina dostala do 

prvej desiatky svetových výrobcov a exportérov zbraní. Nemecko aktívne financovalo 

nacionalistické, fašistické hnutia na Ukrajine prostredníctvom rôznych fondov, čím 

vzbudzovalo nenávisť ku všetkému ruskému. Urobilo sa všetko pre oživenie Štvrtej ríše, 

vychovali sa generácie, ktoré nenávideli Rusov, vybudovali a vyzbrojili infraštruktúru pre 

útoky na Rusko - RSFSR pomocou zbraní hromadného ničenia a s plnou vojenskou a 

ekonomickou podporou začali aktívne operácie smerom na Doneck a Luhansk;

Na území Ukrajiny bolo pripravených niekoľko základní pre jadrové zbrane, bolo 

otvorených niekoľko biologických laboratórií na masovú výrobu biologických a chemických 

zbraní hromadného ničenia,

Podľa dostupných údajov, so všetkými dôkazmi, sa na území Ukrajiny zmocnili 

špeciálne jednotky ruskej armády zariadení na odpaľovanie jadrových hlavíc a jadrové 

hlavice typu B61 amerických ozbrojených síl, údajne prevezené z Nemecka. Bolo zaistených 

niekoľko biologických laboratórií, kde sa aktívne vyrábali biologické a chemické zbrane 

hromadného ničenia,

Medzinárodná Pokladňa M1 so smútkom pripomína tábory smrti nacistov, ktorí 

zohrali rozhodujúcu úlohu pri realizácii nacistickej politiky vyhladzovania Židov a Slovanov. 

Tábory smrti, ktoré nacisti používali na konečné riešenie židovskej a slovanskej otázky, boli 

určené na vyvražďovanie Židov, Cigánov a ruského ľudu a všetkých Slovanov. Takýmito 



tábormi boli Chełmno, Treblinka, Bełżec, Sobibor (tábory „Operácie Reinhard“), ako aj 

Majdanek a Oswienčim (ktoré boli tiež koncentračnými tábormi) v okupovanom Poľsku. Je 

toto všetko zabudnuté v pamäti národov, alebo sa nevieme poučiť z chýb minulosti,

Medzinárodná Pokladňa M1 bez výhrad odsudzuje akékoľvek popieranie alebo 

pokusy o popieranie holokaustu, ako aj všetky prejavy náboženskej neznášanlivosti, 

podnecovanie, prenasledovanie alebo násilie voči jednotlivcom alebo komunitám na 

základe etnického pôvodu alebo náboženského presvedčenia;

Medzinárodná Pokladňa M1 opätovne potvrdzuje svoj hlboký záväzok k povinnosti 

pripomínať si, a aktívne chrániť miesta súvisiace s holokaustom, ktoré nacisti využívali ako 

tábory smrti, koncentračné tábory a tábory nútených prác a väznice, ako aj svoju výzvu 

štátom podniknúť kroky, vrátane legislatívnych, právnych a vzdelávacích opatrení, na 

ukončenie všetkého popierania Holokaustu;

Medzinárodná Pokladňa M1 si je istá, že revizionizmus a pokusy o falšovanie dejín 

štátu musia byť vyhlásené za zločin, ktorý možno trestať zákonom, a že pokusy neonacistov 

pri nábore propagovať extrémistickú ideológiu alebo rasovo - etnickú alebo náboženskú 

nenávisť a neznášanlivosť, by mali byť trestné podľa zákona;

S cieľom realizácie Rezolúcie č. 1 (001 / RES2020) zo 7. apríla 2020 (ciele: zabrániť 

vypuknutiu tretej svetovej vojny) a Rezolúcie č.11 z 22. januára 2022 na realizáciu Kónu 

Tvorenia a zachovanie Mieru vítame rozhodnutie Ruska - RSFSR uviesť sily jadrového 

odstrašovania do plnej bojovej pohotovosti s cieľom zabezpečiť Mier a odradiť 

nespravodlivú agresiu, Medzinárodná Pokladňa M1 dôrazne odporúča krajinám Európy 

a Západu, aby odmietli rozvíjať scenár Tretej svetovej vojny, vyzývame vás, aby ste si 

uvedomili, že všetky hrôzy minulých vojen, všetky ostatné katastrofy, ktoré postihli Ľudí, 

blednú pred tým, čo prinesie použitie jadrových zbraní, ktoré môžu zničiť pozemskú 

civilizáciu,



Pripomíname vám, že akékoľvek doktríny pripúšťajúce použitie jadrových zbraní ako 

prvých, ako aj akýchkoľvek krokov, podnecujúcich svet ku katastrofe, sú nezlučiteľné so 

zákonmi ľudskej morálky a vysokými ideálmi Mieru,

Medzinárodná Pokladňa M1 pripomína, že najvyššou povinnosťou a priamou 

zodpovednosťou vedúcich predstaviteľov štátov vlastniacich jadrové zbrane, je konať tak, 

aby sa anulovalo nebezpečenstvo jadrového konfliktu. Preteky v jadrovom zbrojení sa musia 

zastaviť a zvrátiť spoločným úsilím, čestnými a rovnocennými rokovaniami, s konečným 

cieľom úplného odstránenia jadrových zbraní,

Medzinárodná Pokladňa M1 sledujúc splnenie zadaných úloh, dospela ku 

konečnému, neodvolateľnému rozhodnutiu a uvádza tieto rozhodnutia:

V súvislosti s financovaním nacionalistických, fašistických hnutí,

V súvislosti s oživením neonacizmu v modernej dobe a rozšírením podpory a 

akceptovania neonacizmu a ideológie s ním spojenej u stále väčšieho počtu krajín,

V súvislosti s popieraním alebo pokusmi o popieranie holokaustu, ako aj prejavmi 

náboženskej neznášanlivosti, podnecovaním, prenasledovaním alebo násilím voči 

jednotlivcom alebo komunitám na základe etnického pôvodu alebo náboženského 

presvedčenia,

V súvislosti s financovaním biolaboratórií na sériovú výrobu biologických a 

chemických zbraní hromadného ničenia,

V súvislosti s financovaním jadrového terorizmu s cieľom zničenia Ruska - RSFSR a 

rozpútania tretej svetovej vojny,

V súvislosti s financovaním revizionizmu a falšovaním histórie začiatku, priebehu a 

výsledkov 2. Svetovej Vojny,

V súvislosti s financovaním extrémistických strán rasistického alebo xenofóbneho 

presviedčania pre vstup do národných a miestnych parlamentov,



V súvislosti s financovaním glorifikácie, v akejkoľvek forme, nacistického hnutia, 

neonacizmu a bývalých členov organizácie „Waffen SS“, a to aj vo forme stavania 

pamätníkov, memoriálov a organizovania verejných demonštrácií s cieľom glorifikovať 

nacistickú minulosť, nacistické hnutie a neonacizmus, ako aj prostredníctvom oznámení či 

pokusov o vyhlásenie členov tejto organizácie, a tých, ktorí bojovali proti antihitlerovskej 

koalícii, kolaborovali s nacistickým hnutím a páchali vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti 

za hrdinov, účastníkov národnooslobodzovacích hnutí, ako aj premenovanie ulíc s cieľom 

ich glorifikácie,

Z dôvodu neoprávneného používania historických aktív, ktoré spôsobuje značné 

škody pri vytváraní nového vyváženého finančného systému vo svete, sa finančné aktíva 

predtým vydané na základe zlatého krytia vyššie uvedených účtov, považujú za zrušené a 

neplatné. Nasledujúce emitované aktíva, založené na zlatom podklade už nie sú spojené so 

zlatým krytím, už nemajú finančný význam a nemajú žiadnu finančnú energiu,

Odvolávame všetky práva na aktíva, ktoré boli predtým prevedené pod správu a 

riadenie do nasledujúcich krajín, Organizácií, Skupín, Osôb a umiestnené v centrálnych, 

národných a/alebo štátnych bankách, komerčných bankách v rôznych krajinách sveta:

• Spolková republika Nemecko;

• Veľká Británia.

Aktivujeme blokovanie všetkých systémových prístupových kódov pre účtovníctvo, 

distribúciu a kontrolu, ktoré mali tieto skupiny Čiernej Šľachty a všetky organizácie, banky a 

spoločnosti s nimi spojené,

V súvislosti s prevodom aktív do našej plnej dispozície a správy, pri dodržaní všetkých 

noriem Medzinárodného práva, sa aktíva zapisujú do súvahy Medzinárodnej Pokladne M1, v 

tejto súvislosti dôrazne odporúčame začať postup na odstránenie týchto aktív zo súvahy, 

všetkých cenných papierov vytvorených na báze daných aktív, a začať postupnú likvidáciu 

skutočných a fiat finančných zdrojov, získaných počas doby používania našich aktív.



Upozorňujeme, že nie je možné uvažovať o zachovaní vytvorených cenných 

papierov, skutočných a fiat finančných zdrojov na základe daných aktív, ktoré neboli 

zaradené do užívania a neboli zamerané na sociálne projekty – možnosť prehodnotenia 

takýchto návrhov neexistuje.

Nariaďujeme od okamihu prijatia tohto oznámenia vykonať do 48 hodín potrebné 

systémové oznámenia vo Svetovom finančnom systéme, aby boli včas informované všetky 

bankové a medzibankové organizácie.

Upozorňujeme vás, že akékoľvek konanie s použitím týchto aktív na účely speňaženia 

vo finančnom systéme, je trestným činom a je na osobnú a priamu zodpovednosť 

jednotlivcov, úradníkov a bankových úradníkov, ktorí spáchali tieto trestné činy.

Odporúčame všetkým krajinám, organizáciám alebo osobám, ktoré tieto aktíva 

uskladňujú, aby sa predišlo podvodom a klamaniu dobromyseľných subjektov Práva, aby 

odovzdali tieto dokumenty a predmety Medzinárodnej Pokladni M1, na ich začlenenie do 

likvidácie za účelom evidencie, analýzy a posúdenia integrity bývalých chrániteľov, bývalých 

držiteľov a bývalých správcov na základe Práva spravovať historické aktíva Svetového 

Finančného Systému.

Pripomíname, že Posvätné Práva Chrániteľov vyššie uvedených aktív boli odvolané a 

akékoľvek konanie, ktoré je v rozpore s rezolúciou Medzinárodnej Pokladne M1 č. 4 (004 / 

RĽS202I) z 23. februára 2021 „Zrušenie historických aktív s cieľom vytvoriť vyvážený nový 

finančný systém“, bude mať pre Chrániteľov okamžité (nezvratné) posvätné a zjavné 

dôsledky, s prejavom v materiálnom svete.

Medzinárodná Pokladňa M1 opätovne potvrdzuje svoj záväzok bojovať proti 

glorifikácii nacizmu, neonacizmu a iným praktikám, ktoré prispievajú k eskalácii súčasných 

foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej s tým intolerancie.

Medzinárodná Pokladňa M1 vyzýva vlády, aby podnikli aktívne kroky na 

zabezpečenie toho, aby vzdelávacie systémy mali potrebné materiály, ktoré presne 

odrážajú históriu a podporujú toleranciu a iné medzinárodné princípy ľudských práv.



Medzinárodná Pokladňa M1 vyzýva štáty, aby zvýšili rozmanitosť svojej pracovnej 

sily v oblasti presadzovania práva, a nabáda ich, aby prijali všetky vhodné opatrenia na 

uľahčenie podávania sťažností, a uvalili primerané sankcie na osoby vo verejnej službe, 

ktoré sú uznané vinnými z násilných činov motivovaných rasovou nenávisťou alebo uznané 

vinným z používania nenávistných prejavov.

Medzinárodná Pokladňa M1 odporúča, aby štáty podnikli ďalšie kroky na podporu 

vzdelávania policajtov a iných predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní v otázkach 

týkajúcich sa extrémistických ideológií, politických strán, hnutí a skupín, obhajujúcich 

názory, ktoré predstavujú podnecovanie k rasistickému a xenofóbnemu násiliu, posilňujú 

svoju schopnosť bojovať proti rasistickým a xenofóbnym trestným činom, plnia svoju 

povinnosť postaviť páchateľov takýchto trestných činov pred súd a bojovať proti 

beztrestnosti.

Medzinárodná Pokladňa M1 odporúča štátom venovať osobitnú pozornosť 

skutočnosti, že extrémizmus je spôsobený mnohými príčinami, ktorých odstránenie si 

vyžaduje adekvátne opatrenia, akými sú vzdelávanie, osveta a rozvoj dialógu, a v tejto 

súvislosti odporúča zintenzívniť prácu s mládežou, a  vysvetľovať ľuďom nebezpečenstvo 

ideológií a aktivít extrémistických politických strán, hnutí a skupín.

                                       Schválené, vypracované a vykonané

                                                           03.03.202
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