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Историјат
Музеј жртава геноцида основан је Законом о оснивању Музеја жртава геноцида («Службени гласник РС» бр. 49/92 од 16. јула 1992. године) «ради трајног сећања на жртве геноцида над Србима, прикупљања, обраде и коришћења података о
њима и остваривању обавеза из Међународне конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида» и даље: «Музеј се може бавити и прикупљањем, обрадом и
коришћењем података о геноциду над Јеврејима, Ромима и припадницима других
народа и националних мањина.», а почео је институционално радити од јануара
1995. године.
Задаци
- прикупљање, обрада и чување података о појединачним и групним жртвама
злочина геноцида и другим чињеницама: принудно расељавање, узимање талаца,
одвођење у логор, принудни рад, пљачка имовине, употреба недозвољених
средстава у борби, уништавање и пљачка

културно-историјских споменика и

добара и др.
- прикупљање, испитивање и чување грађе о злочинима геноцида,
- прикупљање, обрада и чување података о извршиоцима злочина геноцида,
- прикупљање, обрада и чување података о спасиоцима жртава геноцида,
- утврђивање и ангажман на обележавању места страдања жртава.

- обезбеђивање коришћења културно-историјске грађе и сазнања у културне,
образовне, васпитне и информативне сврхе,
- сарадња са сродним институцијама у земљи и иностранству,
- организација стручних и научних скупова посвећених сећању на злочине
геноцида.
Остварени пројекти и пројекти у току
- Појавни облици злочина геноцида на просторима претходне Југославије до
Другог светског рата
- Пројекат «Жртве рата 1941-1945» (Ревизија Пописа »Жртве рата 1941-1945« из
1964. године). Циљ пројекта је поименично утврђивање жртава другог светског
рата са пуном идентификацијом, без обзира на националну, верску, етничку,
идеолошку и војно-формацијску припадност.
- Изучавање злочина геноцида у оружаним сукобима на просторима друге
Југославије (оружани сукоби 1991-1995, НАТО агресија на СРЈ и сукоби на Косову
и Метохији)
- Актуелна суђења за злочине геноцида. Музеј настоји створити документациону
базу о актуелним суђењима за ратне злочине и злочине геноцида, тако да је већ
прикупљена значајна грађа
- Историјске вертикале и процеси дугог трајања злочина против човечности у XX.
веку: идеје, покрети, корени, рефлексије, њихово спровођење у контексту политике
војно - економских и идеолошких сила: демографска кретања, сукоби великих сила, пројекти и реализација етноцентричних држава, ратни сукоби у последњој декади XX. века с освртом на злочине против човечности и хуманитарно право,
психолошки аспекти – психопатологија геноцида. Изучавање теоретских основа и
рефлексија у пракси појма геноцида и фактографија везана за његову
квалификацију ради научне, васпитне и информативне активности, те изучавање
сродних квалификација. Изучавање расистичких теорија, идеја и праксе као и
њихових рефлексија кроз законску регулативу, као и идентификација носиоца идеја

који делују кроз покрете, групе, странке. Злоупотреба појма геноцида и некритичка
примена на појавне облике који то нису.
- Остале активности у реализацији програмских задатака врше се у оквиру редовне
делатности и посебних пројеката. Музеј је био организатор или суорганизатор
више изложби (једна у САД и једна у Републици Српској), објављено је више
књига (види прилог), а запослени у Музеју објавили су двадесетак прилога у
стручној литератури у земљи и иностранству, Музеј је такође био организатор и
суорганизатор научних скупова (Београд, Њујорк, Бања Лука), а запослени су
суделовали на више научних скупова у земљи и иностранству.
Документација
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рад

и

информативну активност.
У реализацији пројеката сарађује се и размењују искуства са

музејима,

институцијама и појединцима како у земљи тако и у свету и земљама у окружењу,
од којих помињемо неке: Yad Vashem у Јерусалиму, Музејом холокауста у Вашингтону, Визенталовим центром у Бечу и Јерусалиму, SHOAH центром у Лос
Анђелосу, Визенталов центар за толеранцију у Лос Анђелесу, Dokumentationsarchiv
des Österreichischen Wiederstandes из Беча, Документационим центром за прикупљање грађе о ратним сукобима 1991-1995. из Бање Луке, Документационим центром
«Веритас» из Београда и Бање Луке, Музејом Републике Српске из Бање Луке, и
др., а преко дијалога историчара/повјесничара из Хрватске и Србије под покровитељством Fridrich Nauman Stiftung, са историчарима и институцијама из Хрватске
(посебно: Хрватски институт за повијест из Загреба), који се баве питањима жртава рата. Посебна сарадња је са јеврејским и ромским институцијама и организацијама у земљи и свету, што произлази и из програмских задатака Музеја. Напомињемо
при том, да о питању јеврејских жртвама имамо интензивну сарадњу са Јеврејским
историјским музејом, док се питањима ромских жртава осим Музеја жртава геноцида не бави ни једна институција.
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