
JUGOSZLÁV SZOCIÁLDEMOKRATA SZÖVETSÉG 
(Socijaldemokratski savez Jugoslavije) 

/. Socijaldemokratski savez Jugoslavije (SDSJ) - Jugoszláv Szociáldemokrata Szövet
ség (JSZDSZ). Szimbóluma: vörös rózsa. Horvátországban a köztársasági szervezet 
JSZDSZIHSZDSZ választási szimbóluma - mosolygó teknősbéka. 

2. A kezdeményező bizottság Zágrábban alakult meg 1990. február 17-én (négy köz
társasági kezdeményező bizottság képviselőinek részvételével). A kezdeményezést 
1989 decemberében Belgrádban Milán Nikolié és Sonja Liht indította be. A kezde
ményezők belgrádi csoportja 1989. december 21-én tartott találkozót Belgrádban a 
kezdeményezők zágrábi csoportjával. Hivatalosan eddig a JSZDSZ-nek csak egy 
köztársasági szervezete alakult meg, Horvátországban (Zágrábban, 1990. február 
26-án). Március folyamán megalakult a többi köztársasági és tartományi szervezet 
is, majd április 7-én Zágrábban megtartjuk a JSZDSZ alakuló közgyűlését. A 
JSZDSZ/HSZDSZ bejegyzése a HSZK Végrehajtó Tanácsának Igazságügyi Bizott
ságában 1990. március 7-én megtörtént. 

3. Formai kérdés. 
4. Mellékelve. 
5. A munkásmozgalmi hagyományokhoz kapcsolódik és a Szocialista Internacionálé 

részének tekinti magát. 
6. Lásd a JSZDSZ alapszabályait (mellékelve). 
7. A JSZDSZ országos kezdeményező bizottságnak tagjai nem meghatározott szemé

lyek, hanem a köztársasági, tartományi és helyi kezdeményező bizottságok, illetve a 
már megalakult szervezetek végrehatjó szervei által választott küldöttek. 

8. Megalakulás alatt. 
9. Vajdaság SZAT területén a tartományi kezdeményező bizottságnál lehet jelentkez

ni. Tel.: 021/24-833 (Nenad Duretié és Margusics Károly), valamint 021/311-103 
(Aleksandar Krstić). A helyi kezdeményező bizottságok megalakítása is folyamat
ban van. 

10. Egyelőre nem lehet pontosan megmondani. Egyes becslések szerint 5000 és 10000 
között van, de a potenciális tagok száma jóval nagyobb. 

11. A JSZDSZ/HSZDSZ ideiglenes székháza Zágrábban van, Gajeva 45/11. A 
VSZDSZ-szel a fenti telefonokon lehet kapcsolatba lépni, vagy Sonja Lihtnél lehet 
jelentkezni (Omladinska brigada 216. TeL.Ol 1/154-882.) 

12. Még nincs. Ami van: Bilten J . S. P. novosti. Beograd, Omladinskih brigada 216. 
13. Lásd a 2. választ. Ezenkívül: a kezdeményező bizottság 2. plenáris ülése (Mostar, 

1990. március 2.), megjelenés a Kosovóról tartott megbeszélésen (Mostar, 1990. feb
ruár 28-március 1.), és részvétel a horvátországi választási előkészületekben. 

14. Igen. A Horvát SZK területén már beindítottuk választási tevékenységünket és 
részt veszünk a választásokon minden köztársaságban, ahol tiszteletben tartják a 
képviseleti demokrácia alapelveit, s ugyanígy az országos választásokon is, hasonló 
feltételek mellett. 

15. Hajlandók vagyunk koalícióra lépni minden demokratikus szervezettel, amely nem 
nacionalista beállítottságú. Különösen közel állunk a Zöldekhez. 

Adatközlő: Lino Veljak, a JSZDSZ/HSZDSZ Elnökségének tagja, 
a JSZDSZ országos kezdeményező bizottságának 

koordinátora 
Zágráb, 1990. március 7. 



SZOCIÁLDEMOKRATA POLITIKAI K O N C E P C I Ó JUGOSZLÁVIÁRÓL 
(Alaptörekvéseink vitatételei) 

• Minden politikai monopólium megszüntetése 
• Többpárti parlamentáris demokrácia 
• A törvényhozási, végrehajtó és igazságszolgáltató hatalom szétválasztása 
• Törvényeken alapuló államberendezés 
• Demokratikus és flexibilis föderáció 
• Vegyes gazdaság (magán-, nyilvános és társadalmi vállalatok) 
• Minden tulajdonforma jogegyenlősége 
• A mai társadalmi és csoporttulajdon átalakítása részvény- és nyilvános tulajdonná 
• Az inproduktív és nem szociális rendeltetésű államköltségek számottevő lefaragása 
• Jóval nagyobb támogatás és közoktatás, a tudomány és a gazdaságkorszerűsítés cél

jaira 
• Az új, magasszintű technológia és a gyors növekedés megcélozása 
• Politikai semlegesség és baráti viszonyok minden nemzettel 
• Elvi állásfoglalás a militarizmus ellen, a békéért 
• Európai irányultság a gazdaságban és a politikában, s távlatilag csatlakozás az Egye

sült Európához 
• Elhivatott gondoskodás a környezet tisztaságáról és a lakosság egészségvédelméről 
• Harc a szabad szakszervezetekért, valamint a foglalkoztatottak és a munkára várók 

érdekeiért 
• Küzdelem a fiatalokért, az ifjúság társadalmi érvényesüléséért, esélynyújtás mind

azoknak, akik fiatalok és szorgalmasak 
• Küzdelem a nők társadalmi esélyegyenlőségéért 
• Gondoskodás minden olyan emberről, aki társadalmi támogatásra szorul 
0 Szolidaritás a piacgazdaságból eredő hibák jóvátételében 

A JUGOSZLÁV SZOCIÁLDEMOKRATA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY-TER
VEZETE 

Név, jelleg és székhely 
1.szakasz 

A párt neve Jugoszláv Szociáldemokrata Szövetség, a további szövegben: JSZDSZ 
( - alternatíva: Jugoszláv Szociáldemokrata Föderáció, JSZDF) . 

A JSZDSZ mint politikai párt a saját tagjainak és a vele egyesült (köztársasági és tar
tományi) szociáldemokrata szövetségeknek a szervezete. 

A JSZDSZ székehelyét a Közgyűlés határozza meg a szövetség alapokmányainak 
meghozatalára vonatkozó eljárás szellemében. 

Tagság 
2. szakasz 

A JSZDSZ-nek tagja lehet minden 16 évesnél idősebb személy, akinek jugoszláv 
állampolgársága van vagy Jugoszláviában lakik. 

3. szakasz 
A belépési nyilatkozatot ahhoz az alapszervezethez kell benyújtani, ahol a jelölt tevé

kenykedni akar. 
A tagság attól a pillanattól érvényes, amikor a jelölt neve bekerül az alapszervezet 

nyilvántartásába. 
A JSZDSZ tagja nem lehet két vagy több alapszervezet tagja, noha megokolt esetben 

ideiglenesen más alapszervezetekben, illetve alapszervezetén kívül is dolgozhat. 



4. szakasz 
A JSZDSZ-beli tagság nem egyeztethető össze Jugoszlávia területén működő más po

litikai pártban betöltött tagsággal. 
5. szakasz 

A JSZDSZ-beli tagság megszűnik halál esetén, a kilépési nyilatkozat benyújtásával, 
más politikai szervezethez való csatlakozással és kizárással. 

A JSZDSZ tagját törlik a nyilvántartásból, ha 12 hónapot meghaladóan nem törleszti 
tagdíját. 

A tag kizárható a szervezetből, ha súlyos anyagi kárt okoz a JSZDSZ-nek, ha az alap
szabály és a program ellen cselekszik, vagy ha mélyen megsérti a JSZDSZ tekintélyét. 

A kizárásról szóló döntést az alapszervezet közgyűlése mondja ki, az alapszervezet 
elnökségének javaslatára. 

A kizárás ellen panasz nyújtható be a JSZDSZ köztársasági szervezetének Elnökségé
hez vagy a köztársasági szervezet megfelelő bizottságához, amely megsemmisítheti a 
döntést és új eljárás lefolytatására szólíthatja fel az alapszervezetet. 

Szervezeti alapelvek 
6. szakasz 

A JSZDSZ szervezeti helyi, köztársasági és országos szinten működnek. 
A JSZDSZ Közgyűlése a szövetség alapokmányainak meghozatalára vonatkozó eljá

rás szellemében más szervezési alapelveket is előirányozhat (frakciós és szakosztályos 
szerveződés, klubok stb.). 

Alapszervezetek 
7. szakasz 

A JSZDSZ alapvető szerveződési formája az alapszervezet. 
S. szakasz 

A JSZDSZ alapvető programelveivel összhangban az alapszervezet szabadon dönt sa
ját helyi vonatkozású politikai stratégiájáról, ide értve a helyi hatósági választásokon va
ló részvétel kérdését (a helyi közösségektől kezdve a községek közösségéig). Szükség 
szerint két vagy több alapszervezet együttes politikai fellépése is lehetséges. 

Minden alapszervezetnek legalább 20 tagja, elnöke, alelnöke, titkára, címe, tagsági 
nyilvántartása és zsírószámlája van. 

Azokban a helységekben, ahol a fenti feltételek szerint nem alakítható alapszervezet, 
létrehozható a legközelebbi alapszervezet tagozata. A tagozat tagjai és az alapszervezet 
között a tagozat küldötte tartja a kapcsolatot (továbbítja a jelöltek belépési nyilatkoza
tát, javaslatot tehet az alapszervezeti munkára stb.). 

9. szakasz 
Alapszervezetet a külföldön dolgozó jugoszláv állampolgárok is alakíthatnak. 

10.szakasz 
Az alapszervezet a 8. szakasz 2. bekezdése alapján megalakítottnak tekinthető, ami

kor ezt az alapszervezet közgyűlése az alapító okmány elfogadásával kimondja. 
Az alapító okmányt, amely magában foglalja a tagok és a vezetők névsorát, valamint a 

8. szakasz 2. bekezdésében előírt adatokat, az alapszervezet titkára a megalapítás után 
legkésőbb 15 napon belül a JSZDSZ köztársasági titkárságához továbbítja; ellenkező 
esetben az alapszervezet mindaddig nem vehet részt a JSZDSZ munkájában, amíg ezt az 
okmányt nem adják át. 

11. szakasz 
Az alapszervezet szervei a közgyűlés és az elnökség. 



12.szakasz 
A közgyűlés hozza meg a legfontosabb határozatokat az alapszervezet munkájáról, 

megválasztja az elnökséget és ellenőrzi annak munkáját. Beletartozik az alapszervezet 
minden tagja és szavazattöbbséggel határoz, de ha az alapszervezetnek több mint 100 
tagja van, a közgyűlés küldöttségi elvek szerint is létrehozható. 

A városokban, községek közösségeiben stb. az alapszervezetek küldötteiből közös 
közgyűlés alakítható, amely a megfelelő közösség területén dönt a JSZDSZ fellépései
ről. A városi, illetve a több alapszervezetet képviselő közös közgyűlés megválasztja sa
ját elnökségét és más megfelelő szerveit. 

A programdokumentumokról és a JSZDSZ helyi választási jelöltjeiről kizárólag az 
alapszervezeti vagy a fenti bekezdés alapján működő közgyűlés határozhat, míg a 
JSZDSZ köztársasági szervezetének közgyűlési küldöttét az alapszervezet közgyűlése 
választja meg. 

13.szakasz 
Az alapszervezet munkáját az alapszervezet elnöksége irányítja, s a két közgyűlés kö

zött az alapszervezetet képviseli. Tevékenységéről köteles rendszeresen beszámolni a 
tagságnak, s évente legalább egyszer összehívni a közgyűlést. 

Az alapszervezet elnökségének elnöke, alelnöke, titkára és még legalább 3 tagja van. 
Az elnökség megbízatása 2 évre szól és újraválasztható. 

Köztársasági szervezetek 
14.szakasz 

A köztársaság területén működő alapszervezetek együttesen alkotják a JSZDSZ köz
társasági szervezetét. 

15.szakasz 
A JSZDSZ köztársasági szervezete a szövetség programjával és alapszabályaival össz

hangban önállóan dönt a maga nevéről és köztársasági szintű tevékenységéről, egyez
teti az alapszervezetek munkáját, meghozza saját alapszabályait és programdokumentu
mait, meghatározza stratégiáját és részvételét a köztársasági szintű választásokon, egy
behangolja munkáját a JSZDSZ más köztársasági szervezeteinek tevékenységével és 
küldötteket választ a JSZDSZ Közgyűlésébe. 

16. szakasz 
Szükség szerint külön tartományi szervezetek is létrehozhatók, amelyek önállóan 

döntenek saját tartományi szintű tevékenységükről, egybehangolják a területükön mű
ködő alapszervezetek munkáját, közreműködnek a köztársasági szervezet közgyűlési 
küldötteinek megválasztásában, s a köztársasági szervezet keretében frakciós vagy más 
alapon önálló szervezetként ténykednek. 

A tartományi és a köztársasági szervezet kölcsönös viszonyát a köztársasági szerve
zet alapszabályai és ügyrendje írja elő. 

17. szakasz 
A köztársasági szervezetnek közgyűlése és elnöksége van. 

18. szakasz 
A köztársasági szervezet közgyűlése hozza meg a köztársasági szervezet munkáját 

meghatározó döntéseket, elnökséget választ és ellenőrzi annak munkáját. 
19. szakasz 

A JSZDSZ köztársasági szervezetének közgyűlési tagjait az alapszervezetek delegál
ják. Az 50 tagnál kisebb létszámú alapszervezetek 1 küldöttet választanak, a nagyobbak 
pedig ennek arányában többet. 

A közgyűlés tagjainak összlétszámát, valamint a képviseleti és döntéshozatali elveket 
a köztársasági szervezet ügyrendje szabályozza. 



20. szakasz 
A programdokumentumokról és a JSZDSZ köztársasági választási jelöltjeiről, vala

mint a JSZDSZ közgyűlési küldötteinek megválasztásáról csak a köztársasági szervezet 
közgyűlése határozhat. 

21.szakasz 
A köztársasági szervezet elnöksége irányítja a köztársasági szervezet munkáját és 

képviseli a köztársasági szervezetet a közgyűlés két összejövetele között. Tevékenysé
géről az elnökség rendszeresen tájékoztatja a tagságot, és évente legalább egyszer össze
hívja a köztársasági közgyűlést. 

22.szakasz 
A köztársasági szervezet elnökségének elnöke, két alelnöke, titkára, pénztárosa és 

még legalább 6 tagja van. Az elnökség megbízatása két évre szól és újraválasztható. 
23.szakasz 

Az. elnökség mellett titkárság működik, mint az elnökség szakmai és adminisztratív 
szolgálata. 

A titkárság gondoskodik a köztársasági szervezet műszaki, pénzügyi és adminisztra
tív feladatainak ellátásáról, de különösen: nyilvántartást vezet a tagságról és az alapszer
vezetekről és pénzügyi jelentéseket tesz a köztársasági szervezet ügyviteléről. 

A titkárság munkáját a köztársasági szervezet titkára irányítja. 
24.szakasz 

Az. elnökség irányítása alatt a köztársasági szervezet ideiglenes vagy állandó szerv
ként választási stáb, tájékoztatásügyi bizottság, alapszervezeti egyeztető bizottság, dön
tőbírói testület, pénzügyvitelt ellenőrző felügyelő bizottság és más hasonló szerv ala
kulhat. 

Szövetségi szervek 
25. szakasz 

A JSZDSZ egész szervezetének élén a JSZDSZ Közgyűlése és a JSZDSZ Elnöksége 
áll. 

26.szakasz 
A JSZDSZ legmagasabb rangú testülete a JSZDSZ Közgyűlése. A Közgyűlés határoz 

a JSZDSZ közös eszmei alapjairól és politikai stratégiájáról, elnökséget választ és fel
ügyeli annak munkáját, meghozza a JSZDSZ pogramját és alapszabályait, a köztársasági 
szervezetek javaslatai alapján meghatározza a JSZDSZ jelöltjeit az országos kormányza
ti szervekbe és más fontos határozatokat hoz a JSZDSZ munkájával kapcsolatban. 

27. szakasz 
A JSZDSZ Közgyűlésének küldötteit a köztársasági szervezetek közgyűlései választ

ják. A küldöttek száma arányban áll a köztársasági szervezetek taglétszámával. 
A Közgyűlés tagjainak összlétszámát, a küldöttválasztás módját és a közgyűlési dön

téshozatal módszereit ügyrend szabályozza. 
28. szakasz 

A program, az alapszabályok, az ügyrend és a választási program meghozataláról, 
módosításáról és kiegészítéséről a Közgyűlés kétharmados szavazattöbbséggel dönt, 
amennyiben ezeket a határozatokat minden köztársasági szervezet küldöttségének leg
alább a fele elfogadja. 

29. szakasz 
A JSZDSZ Elnöksége irányítja a szövetség munkáját és képviseli a szövetséget a Köz

gyűlés két ülésezése között. Tevékenyéségéről az Elnökség köteles rendszeresen tájé
koztatni a tagságot, s évente legalább egyszer összehívni a JSZDSZ Közgyűlését. 

A JSZDSZ Közgyűlésének rendkívüli ülését az ügyrend előírásai szerint lehet össze
hívni. 



30. szakasz 
A JSZDSZ Elnökségének elnöke, két alelnöke, titkára, pénztárosa és még legalább 10 

tagja van. 
Az Elnökség megbízatása két évre szól és újraválasztható. 

31.szakasz 
A JSZDSZ Elnöksége mellett titkárság működik, mint annak szakmai és adminisztrá

ciós szolgálata. 
A titkárság intézi a szövetség műszaki, pénzügyi és adminisztratív ügyeit, és összesíti 

a JSZDSZ minden köztársasági szervezete titkárságának adatait. 
A titkárság munkáját a JSZDSZ titkára irányítja. 

32. szakasz 
A JSZDSZ titkárságának feladatait a JSZDSZ köztársasági titkárságainak egyike is el

láthatja, mégpedig a JSZDSZ Közgyűlése által választott, a pénzügyviteli ellenőrző fel
ügyelő bizottság kötelező ellenőrzése alatt. 

33. szakasz 
A Közgyűlés 9 tagú ellenőrző bizottságot választ, amely felügyeli az elnökség mun

káját, értelmezi a JSZDSZ alapszabályainak és ügyrendjének rendelkezéseit és dönt a 
JSZDSZ tagjainak, szerveinek és szervezeteinek panaszos ügyeiben. 

A JSZDSZ Közgyűlése programbizottságot is választhat, amely a JSZDSZ hosszú le
járatú stratégiáján és a JSZDSZ alapokmányainak tökéletesítésén dolgozik. 

Az ellenőrző és a programbizottság kizárólag a JSZDSZ Közgyűlésének felel a mun
káján. 

34.szakasz 
A JSZDSZ Elnökségének irányítása alatt a szövetség ideiglenes vagy állandó szerve

ként választási stáb, tájékoztatásügyi bizottság, köztársaságközi egyeztető bizottság, 
döntőbírói testület, pénzügyvitelt ellenőrző felügyelő bizottság, külkapcsolati bizottság 
és több más hasonló testület alakulhat. 

A szervezeti formák és szervek kölcsönös viszonya 
35.szakasz 

A JSZDSZ minden szervezeti szintjén az elnökség mint végrehajtó szerv munkájáért 
a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, amely az elnökség tagjait egyénenként vagy 
együttesen is leválthatja vagy felmentheti megbízatásából. 

36. szakasz 
A JSZDSZ szervezetei a szerveződés minden szintjén önállóak, a JSZDSZ programjá

val és alapszabályaival összhangban döntenek a területüket érintő minden kérdésben. 
A felsőbb szervek és szervezetek nem kötelező ajánlásokat és értékeléseket adhatnak 

a fent említett kérdésekben és kötelesek minden lehető segítséget megadni nekik. 
Azokban a kérdésekben, amelyek tágabb területeket érintenek, az ott működő 

JSZDSZ-szervezetek az illetékesek. Az ő döntéseik kötelezők az alsóbb szervekre és szer
vezetekre, noha a vitás kérdésekben ók is kinyilványíthatják különálló véleményüket. 

A JSZDSZ döntéshozatala 
37. szakasz 

A JSZDSZ szerveinek döntései tagjaiknak szavazattöbbségével lépnek hatályba. 
A JSZDSZ Közgyűlésében a döntések kimondásához szükség van minden köztársa

sági szervezet küldötteinek részvételére. 
Amennyiben a JSZDSZ alapszabálya és ügyrendje a felvetődő kérdés eldöntésében 

nem követel minőségi többséget, akkor a JSZDSZ szerveiben egyszerű szavazattöbb
séggel mondják ki a határozatokat. 

A JSZDSZ végrehajtó szerveit titkos szavazással választják. 



38". szakasz 
A JSZDSZ Közgyűlésében csak akkor rendelhető el a szavazás a JSZDSZ alapokmá

nyainak (alapszabályok, program, ügyrend) módosításáról és kiegészítéséről, ha annak 
megindokolt javaslatát a közgyűlés valamennyi tagjának kikézbesítették és a JSZDSZ 
lapjában megjelentették legalább 14 nappal az ülés előtt. Ezt a feltételt az ügyrendi sza
bályzat a JSZDSZ más aktusaira is kiterjesztheti. 

A nemek egyenrangúsága 
39.szakasz 

A JSZDSZ minden szervében biztosítani kell a nemek arányos részvételét. Ugyanez 
érvényes a JSZDSZ jelöltjeire is a helyi, köztársasági és országos kormányzati szervekbe. 

A nők részvételi arányának a JSZDSZ végrehajtó szerveiben el kell érnie legalább azt 
az arányt, amely a megfelelő szervezet taglétszámában is fennáll. 

A nemek jogegyenlőségére vonatkozó elvek érvényesítésének módszereit közelebb
ről a JSZDSZ köztársasági közgyűlése határozza meg. 

A JSZDSZ pénzügyvitele 
40. szakasz 

A JSZDSZ tevékenységét a tagdíjakból, önkéntes adományokból és más forrásokból 
pénzeljük. 

41. szakasz 
A tagsági díjakat az alapszervezetek gyűjtik be. 
Az alapszervezetek, összhangban a köztársasági közgyűlés és a JSZDSZ Közgyűlés 

határozataival, kötelesek rendszeresen eleget tenni a köztársasági szervezet és az egész 
szövetség iránti pénzügyi kötelezettségeiknek. 

Az alapszervezetek negyedévenként tesznek jelentést pénzügyvitelükről a JSZDSZ 
köztársasági titkárságának. 

42. szakasz 
A tagsági díj nagyságrendjét a köztársasági szervezet közgyűlése írja elő az adott köz

társaság lakosainak átlagjövedelme alapján. 
A tagdíj arányban áll a tagok bevételeivel és anyagi lehetőségeivel. 
A tagdíjak minimális összegéről és azok meghatározásának alapelveiről, valamint a 

megfizettetés módjáról a JSZDSZ Közgyűlése határoz. 
A JSZDSZ pénzügyvitelének részletkérdéseit a pénzkezelési ügyrend szabályozza, 

amelyet a JSZDSZ Közgyűlése hoz meg összhangban az alapszabályok meghozatalára 
és módosítására vonatkozó jogi előírásokkal, s ilyen pénzkezelési ügyrendje a köztár
sasági szervezeteknek is van. 

Átmeneti és zárórendelkezések 
43. szakasz 

Alapszabályzatunk akkor lép hatályba, amikor a JSZDSZ kezdeményező közgyűlé
sének tagjai kétharmados többséggel megszavazzák, gyakorlati alkalmazására pedig ak
kor kerül sor, amikor a JSZDSZ-t mint politikai pártot nyilvántartásba veszik. 

44. szakasz 
A JSZDSZ Közgyűlésének tagjai akkor választhatók meg, amikor legalább négy köz

társasági szervezet megalakul. Addig a JSZDSZ Közgyűlésének feladatait a JSZDSZ 
kezdeményezőinek közgyűlése intézi. 

45. szakász 
A JSZDSZ minden köztársasági szervezetének megalakulása után legfeljebb 60 napon 

belül meg kell választani a JSZDSZ Közgyűlésének küldötteit. 



46.szakasz 
Amíg az egyes köztársaságokban nem jön létre az alapszervezetek teljes hálózata, a 

JSZDSZ tagságához való csatlakozást közvetlenül a köztársasági szervezet, illetve a 
JSZDSZ titkárságához kell eljuttatni. 

(N.J.ford.) 

JUGOSZLÁV SZÖVETSÉG 
Qugoslovenski savez) 

/. Jugoslovenski savez, alternativna demokratska politička organizacija (JS) - Jugo
szláv Szövetség, alternatív demokratikus politikai szervezet, (JSZ). Szimbóluma 
csonka pajzs alakú, kék—fehér-piros mezővel, benne a J-betűvel. 

2. Szövetségünk 1989. július 5-én alakult meg Ljubljanában - mivel működése Szerbi
ában még nem hitelesíthető. Törvényesen bejegyezve ugyancsak Ljubljanában, 
1990. január 12-én. 

3. A szövetség programja és alapszabályai. 
4. -mellékelve. 
5. Nem. 
6. A Jugoszláv Szövetség élén a Közgyűlés, és az általa megválasztott Főbizottság áll. 

A köztársasági szervezeteket az Ágazati Bizottságok irányítják, amelyek egyelőre 
mint operatív bizottságok működnek. Emellett Körzeti Bizottságok, a kisebb hely
ségekben pedig Bizottmányok létrehozását irányoztuk elő. 

7. A szövetség Főbizottságának elnöke Slavko Oibolt, titkára pedig Matjai Aniur. A 
szerbiai ágazat szóvivője Aleksandar B. Nedeljkovié, zemuni tanár. 

8. A szövetség tevékenysége egész Jugoszláviára kiterjed. Egyelőre Ljubljanán kívül 
Belgrádban, Újvidéken, Trbovljeban alakultak operatív bizottságai, de a szerve
zetnek vannak tagjai Kragujevacon, Kraljevóban és Szerbia néhány kisebb városá
ban is, legutóbb pedig Bikáéról jelentkeztek érdeklődők. 

9. Tagjaink az említett bizottságok útján szerveződnek, de egyebekben teljesen füg
getlenek, szabadon nyilatkoznak és ténykednek, aminek egyetlen korláta, hogy 
nem léphetnek fel saját programunkkal és közös határozatainkkal szemben. 

10. Szlovéniában mintegy 100, Szerbiában 39. 
11. Szerbiában: Jugoslovenski savez, Poštanski fah 62. 11070 Novi Beograd. Szlovéniá

ban: Jugoslovenska zveza, Gestrinova 6. 61000 Ljubljana. 
12. Szükség szerint belső jellegű közlönyt adunk ki „Interni bilten JS" címmel a párttal 

kapcsolatos legfontosabb események ismertetése céljából. 
13. A szövetség szerbiai operatív bizottsága már eddig is több akciót bonyolított le. Az 

előrehozott szerbiai választások előtt, 1989 szeptemberében petícióban követeltük a 
választási törvény módosítását, hogy a polgárok támogatásával az alternatív szerve
zetek is állíthassanak jelölteket a képviseleti testületekbe. Erről a követelésünkről a 
Književne novine 1989. szeptember 15-i száma közölt részletes indokolást, és a Bor
ba szeptember 11-i száma is beszámolt róla. A Politika viszont erre vonatkozó felhí
vásunkat később (1989. december 30.) a tiranai politika kiszolgálásának minősítette! 
Szlovén barátainkkal együtt egy belgrádi vitaesten is részt vettünk - eléggé vegyes 
fogadtatással. Jelentősnek tartjuk továbbá, hogy programcéljainkat a belgrádi egye
temisták lapja, a Student is megjelentette (1989. október 27-én). 


