PROTOKOL O SPOLUPRÁCI IHEU-EHF
IHEU a EHF sa dohodli, že budú pracovať na vízii zjednotenej strešnej organizácii s EHF ako
regionálnou sekciou IHEU.
Dohodli sa na nasledujúcej spoločnom protokole o spolupráci:
Obe organizácie – IHEU aj EHF – pracujú pre humanizmus a snažia sa dosiahnuť rovnaké
všeobecné ciele. Obe organizácie vidia potrebu vzájomnej spolupráce, aby bolo možné dosiahnuť
naše ciele. V dôsledku toho súhlasíme, že budeme spolupracovať v duchu spolupráce a vylúčenia
vzájomnej konkurencie, pričom tento spoločný protokol použijeme ako základ našej práce pre
humanizmus. V súčasnosti je EHF uznávaná ako partner pre dialóg s Európskou úniou a IHEU má
konzultačný status s Radou Európy.
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Hlavné politické rozhodnutia o humanizme bude spravidla prijímať IHEU. Činnosť EHF sa
bude robiť na základe týchto zásad politiky, v prípade potreby prispôsobených európskym
podmienkam.
EHF podporuje humanizmus v Európe a zastupuje svojich členov v inštitúciách Európskej únie
a OBSE.
Obe organizácie budú, vždy keď to bude možné, koordinovať svoje stratégie predtým, ako
začnú konať vo veciach európskych otázok všeobecne.
EHF a IHEU si budú pravidelne vymieňať kalendáre svojich podujatí.
EHF a IHEU budú spolupracovať na stratégiách a otázkach spoločného záujmu.
Minimálne raz ročne, a aj v prípadne potreby, sa budú organizovať koordinačné stretnutia
členov rady IHEU pre EK a EHF, na ktorých sa budú zdieľať informácie, najmä o všetkých
plánovaných zbierkach finančných prostriedkov z európskych inštitúcií.
Obe organizácie sa budú snažiť každý druhý rok koordinovať svoje valné zhromaždenia.
Obe organizácie budú prezentovať a podporovať pozitívny obraz o druhej organizácii pred
svojimi členskými organizáciami a širšou komunitou.
Obe organizácie sa budú všemožne usilovať o to, aby podporili svoje členské organizácie
v tom, že je v najlepšom záujme medzinárodného humanizmu, aby všetky európske organizácie
boli súčasne členmi IHEU aj EHF.
Obe organizácie budú spolupracovať pri pomoci, podpore a rozvoji nových alebo vznikajúcich
humanistických organizácií.
Obe organizácie budú používať Humanistické minimum IHEU ako kritérium členstva a pri
hodnotení nových žiadostí o členstvo od európskych organizácií. Každá z oboch organizácií sa
pred prijatím členstva poradí o postupe s druhou organizáciou.
Obe organizácie navzájom prepoja odkazmi svoje webové stránky.
IHEU a EHF vo svojich informačných vestníkoch a v iných médiách poskytnú, ak je to
prirodzené, informácie o činnosti druhej organizácie.
Všetkým členom rady EHF a výkonného výboru IHEU budú rozoslané všetky zápisy zo
zasadnutí a informačné správy zaslané členským organizáciám.
Každá organizácia určí zodpovednú osobu zodpovednú za pravidelný kontakt s druhou
organizáciou.

Na základe dohody medzi radou EHF a výkonným výborom IHEU bude tento protokol o spolupráci
implementovaný v dobrej viere oboma stranami. Akékoľvek porušenie protokolu by sa malo čo
najskôr riešiť na spoločnom stretnutí oboch organizácií.
Protokol o spolupráci sa vyhodnotí po dvoch rokoch.
Protokol o spolupráci bol dohodnutý 16. februára 2003 v Londýne
V mene EHF:
Steinar Nilsen, Claude Wachetelaer a Georges Lienard
V mene IHEU:
Robbi Robson, Rob Buitenweg a Roar Johnsen
Protokol o spolupráci bol preskúmaný a zmenený a doplnený 26. októbra 2008 v Paríži
V mene EHF:
David Pollock, Suzy Mommaerts a Rob Buitenweg
V mene IHEU:
Sonja Eggerickx, Roar Johnsen a Roger Lepeix.
Protokol o spolupráci bude predložený rade EHF a výkonnému výboru IHEU na konečné
schválenie.

