
szervezet önfinanszírozásának olyan formája lesz, amely egyre nagyobb jelentőséggel 
bír majd a politikai önállóságot feltételező pénzügyi önállóság függvényében. Ezekre a 
pénzeszközökre az új szervezet különféle ipari és szolgáltatási tevékenység végzésével 
tesz szert, a törvénnyel összhangban. Ilyenek például: ifjúsági vállalatok és szövetkeze
tek, ifjúsági turizmus, ügynökségek és marketing, kulturális rendezvények és részvény
vásárlás. 

4. Egyéb jövedelemforrások. Egyének, gazdasági szubjektumok, művészegyüttesek, 
védnökök önkéntes adományai, valamint az egy-egy konkrét program vagy akció vég
rehajtására kapott dotációk. 

Az új szervezet finanszírozása, akár a többi politikai szervezeté, nyilvános és megfe
lelő pénzügykezelési ellenőrzésnek van alávetve. 

A JSZISZ-HEZ VALÓ VISZONYULÁS 
Jugoszláv beállítottságát az új szervezet azzal is hangsúlyozni kívánja, hogy szorgal

mazni fogja a jelenlegi JSZISZ radikális megreformálását olyan irányban, hogy olyan 
politikai és társadalmi szervezetté váljon, amely tagszervezeteivel együtt jelentós politi
kai szubjektum lesz a jugoszláv térségben. 

A BHSZISZ szövetségi szinten szorgalmazza egy nyitott és szabad unió létrehozását, 
amelynek tagjai nem csak a köztársasági és tartományi, hanem más társadalmi és politi
kai jellegű ifjúsági szervezetek is lehetnének, a programjaikban fellelhető megegyezések 
alapján és az egész jugoszláv térségre kiterjedő bizonyos közös feladatok elvégzése vagy 
érdekek érvényesítése céljából. A kapcsolatfelvétel alapvető motívumaként az érdek
azonosságra, helyeznénk a hangsúlyt, s ez bizonyos értelemben alapfeltétele volna a ha
tékony tevékenységnek is. A Szövetség azon tevékenységeiről, amelyek politikai követ
kezményeket vonhatnak maguk után a tagszervezetek döntenének közösen. 

A megreformált JSZSISZ-nek lehetővé kellene tennie egyrészt minden tagszervezete 
számára a teljes önállóságot, másrészt a koordinációs szerepet a föderáció szintjén. 

A JSZISZ esedékes reformját a koordináció, a statutaritás, a pluralitás valamint a köl
csönös megbecsülés és tolerancia alapelveinek jegyében kell végrehajtani. 

Szarajevó, 1990 márciusa Jugoszláv Szocialista 
Ifjúsági Szövetség Bosznia-Hercegovi
na Szocialista Ifjúsági Szövetségének 
Köztársasági Választmánya 

(Sz. K. ford.) 

DEMOKRATA ALTERNATÍV MOZGALOM 
(Demokratska alternativa) 

1. Demokratska alternativa - Demokrata Alternatív Mozgalom 
2. Megalakítás Titogradban, 1989. december 12-én. Bejegyzésre bejelentve, de a hiva

talos szervek még nem hitelesítették. 
3. Az alapszabályok és a szándéknyilatkozat. 
4. Programcéljainkat az alapszabályok 1. szakaszában említett szándéknyilatkozat 

tartalmazza. 
5. Nem. 



6. Ténykedésünket a Végrehajtó Bizottság és a Közgyűlés nyilatkozatai és közlemé
nyei, valamint a tagok egyéni fellépései révén fejtjük ki. (Ugyanez vonatkozik a 
szakosztályokra is.) 

7. A Végrehajtó Bizottság tagjai: dr. Miodrag Perovié, rendkívüli egyetemi tanár (el
nök), dr. Zdravko Uskokovié, docens (alelnök), Žarko Mirković magiszter, docens, 
dr. Dragiia Burzan, docens, dr. Dusán Petranovié, docens, dr. Milán Perovié, egye
temi tanár és Vladimir Čejović. 

8. Nincsenek alapszervezeteink. 
9. Az említett testületek. 

10. Tagjaink száma Sí (az egyetem tanárai). 
11. Prirodnomatematiiki fakultet, Univerzitet u Titogradu. 81.000 Titograd. 
12. Nincs. 
13. A Végrehajtó Bizottság közzétette szándéknyilatkozatát, tagjaink pedig több nyi

latkozatot, interjút adtak. 
14. Nem. 

Titograd, 1990 márciusa A Végrehajtó Bizottság elnöke M. Perovié s. k. 

A DEMOKRATA ALTERNATÍV MOZGALOM SZÁNDÉKNYILATKOZATA 

A jugoszláv történelem dezintegrálódásának ebben a válságos pillanatában, amikor az 
eddigi politikai rendszer által kiváltott bizonytalanságot felszámolva a szabad élet távla
tait kívánjuk létrehozni politikailag megszilárdított országunkban, a nyilvános eszme
csere lehetőségét kínáljuk fel minden hasonló gondolkodású jugoszláv polgár számára. 

Véleményünk szerint az általános világtapasztalatok az egypárti monopólium kon
cepciójának teljes csődjét igazolják, s megkövetelik annak túlhaladását. 

Az alkotmányosan szavatolt demokratikus politikai élet és európai identitásunk újra-
érvényesítése, szerintünk, közös érdeke Jugoszlávia minden polgárának, s egyúttal a ju
goszláv állam összetartozásának legfőbb tényezője. 

Olyan föderációért szállunk síkra, amely a korszerű európai parlamentáris demokrá
cia elveire épül, hiszen Jugoszlávia mai civilizációs és kulturális fejlettségi szintjén csak 
ily módon fejezhetők ki és valósíthatók meg az általános és részleges célok. 

A pártok nélküli pluralizmus, aminek még az elmélete sincs tisztázva, már csak azért 
sem fogadható el, mert ez egy újabb kísérlet lenne, s esetleg további évtizedekre vetné 
vissza fejlődésünket. Emellett egy ilyen próbálkozás közvetlen akadályát képezné be
kapcsolódásunknak az egyesült Európába. 

Nem fogadjuk el sem az unitarizmust, sem a szeparatizmust, hanem a polgárok és a 
föderális egységek államának olyan politikai rendszeréért szállunk síkra, amely a követ
kező alapelvekre épül: 

1. Szabad véleménynyilvánítás és sajtószabadság. 
2. A polgárok politikai pártokba való szerveződésének szabadsága. 
3. Altalános közvetlen választások, a kisebbségek és az egyének jogainak szavatolt 

védelmével. 
4. A polgárok törvényes jogegyenlősége. 
5. Független bíráskodás. 
6. A tulajdonformák szabad versenye. 
7. Szabad szakszervezetek. 
8. Föderális államberendezkedés a polgárok jogainak és a föderális egységek jogainak 

érvényesítésével. 



A Demokrata Alternatív Mozgalom nem újabb politikai párt, hanem olyan mozga
lom kíván lenni, amely nyíltan fellép a fenti elvek érvényre juttatásáért az ország politi
kai életében. 

A DEMOKRATA ALTERNATÍV M O Z G A L O M ALAPSZABÁLYA 

1.szakasz 
A Demokrata Alternatív Mozgalom a polgárok olyan egyesülete, amelynek az a célja, 

hogy Jugoszlávia fölépítését összhangba hozza a Szándéknyilatkozatunkban tartalma
zott alapelvekkel. 

2. szakasz 
Egyesületünknek Jugoszlávia minden felnőttkorú állampolgára tagja lehet három 

egyesületi tagnak ajánlása alapján, amennyiben elfogadja a Szándéknyilatkozatba foglalt 
programunkat és alapszabályainkat. 

Egyesületünk tagjai egyúttal más egyesületeknek és politikai szervezeteknek is a tag
jai lehetnek. 

Az egyesületi tagság a kilépési nyilatkozat benyújtásával megszűnik. 
3. szakasz 

Egyesületünk nyilvánosan fejti ki ténykedését szerveinek határozatai alapján. 
4.szakasz 

Egyesületünk szervei a Közgyűlés és a Végrehajtó Bizottság. 
5.szakasz 

A Közgyűlés hozza meg a Programot és Alapszabályokat, megválasztja a Végrehajtó 
Bizottságot és annak elnökét, megvitatja és értékeli a szervek munkáját és meghatározza 
a Demokrata Alternatív Mozgalom politikáját. 

A Közgyűlés évente legalább egyszer összeül. 
6. szakasz 

A Közgyűlés magában foglalja az egyesület teljes taglétszámát. 
Határozatait a jelenlevő tagok egyszerű szavazattöbbségével hozza meg, s a Közgyű

lés akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. A szavazás a program
kérdésekben nyilvános, személyi ügyekben pedig titkos. 

7. szakasz 
A Végrehajtó Bizottság hívja össze a Közgyűlést, végrehajtja annak határozatait és a 

pénzügyvitelt intézi. 
A Végrehajtó Bizottság köteles összehívni a Közgyűlést, amennyiben az egyesület 

tagjainak több mint a 20%-a erre indítványt tesz. 
A Végrehajtó Bizottság alelnökét a Végrehajtó Bizottság nevezi ki. 

8. szakasz 
A Végrehajtó Bizottság tagjainak, elnökének és alelnökének megbízatása két évre 

szól. 
A Végrehajtó Bizottság minden tagjának és vezetőjének megbízatása visszavonható, 

ha nem vesz részt a munkában, vagy ha a Programmal, az Alapszabályokkal és a köz
gyűlési határozatokkal ellentétesen cselekszik. 

A visszahívás azonos módon történik, mint a megválasztás. 
9.szakasz 

Egyesületünk bevételi forrásai a tagsági díjak, amelyeknek összege azonos a föderális 
egységekben megvalósuló havi átlagkeresetek 10%-ával, továbbá az önkéntes adományok, 
valamint az egyesületi kiadványok eladásából és szerzői jogdíjaiból származó bevételek. 

A pénzügykezelés évi ellenőrzését a Közgyűlés által megválasztott háromtagú fel
ügyelő bizottság végzi. 



10. szakasz 
A Demokrata Alternatív Mozgalmat mint a polgárok egyesületét jegyezzük be az il

letékes állami szerveknél. 
11. szakasz 

Egyesületünk székhelye Titogradban van. 
12. szakasz 

Amennyiben egyesületünk munkája megszűnne, erről a Végrehajtó Bizottság elnöke 
köteles tájékoztatni azt az állami szervet, amelynél egyesületünk be van jegyezve, eset
leges agyonunkat pedig a Jugoszláv Vöröskeresztnek adományozzuk. 

13.szakasz 
Alapszabályainkat az alapító közgyűlés lépteti hatályba. 

(N.J.ford.) 

DEMOKRATA FÓRUM 
(Demokratski forum) 

/. Demokratski forum - Demokrata Fórum 
2.3. A Kezdeményező Bizottság Programdeklarációja 1989. december 25-én látott 

napvilágot (Borba), míg a Politikai deklaráció a Književna reč idei 358. sz.-ban, az 
Európai deklaráció pedig ugyanott a 360. számban jelent meg. E három deklaráci
ót együtt, külön nyomtatvány formájában is megjelentettük. 

4. Lásd az előző pontot 
5. A demokrata Fórum nem kapcsolódik egyetlen korábban már létező párt tradíció

jához sem. Mindez nem jelenti, hogy kiiktatja a hagyományt — az európai gondol
kodás azon vonulatait fogja szorgalmazni, amelyek ma is gazdagíthatják a de
mokratikus gyakorlatot. 

6. A szervezet működési módja a lehető legspontánab, ami például azt jelenti, hogy a 
tagok megtartják a véleménynyilvánítás teljes szabadságát. 

7. Végrehajtó Bizottság - 25 taggal. 
8. Nina 
9. -

10. Az a miniumum, amit a törvény előlát. 
11. -
12. -
13. Szabad választásokat - A Demokrata Fórum követelése 

A Demokrata Fórum, a fiatal és a középkorú értelmiségiek egyesülete, kérelemmel 
fordult a Szerb SZK Képviselőházához, hogy írja ki a köztársasági Képviselőházba 
való idő előtti szabad választásokat, amelyeket az év vége előtt le kellene bo
nyolítani. 

A tegnap a tömegtájékoztatási eszközökkel is ismertetett kérelmükben kérik a Szerb 
Képviselőházat, hozzon olyan törvényt a politikai szervezetekről, amely mentes lenne 
az eddigi törvényjavaslat nyilvánvaló hiányosságaitól, amely szavatolná a szabad jelö
lést és a választási nyilatkozatot, a választási eredmények ellenőrzését. A többi párthoz 
és alternatív csoporthoz hasonlóan, a Demokrata Fórum is követeli az egyenlő rangú 
előválasztási kampányt. 

A Demokrata Fórum a március végén megtartott alakuló közgyűlésén hangsúlyozta, 
hogy nem politikai pártként fog működni, nem egy-egy szociális réteghez 


