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У току своје историје, нарочито од
евоје велике иационалне обнове из 1804
године па све до данашњег ослободиланког рата српски народ је подносио тешке жртве и улагао огромне напорс да
обезбеди своја надионална и демократека права. У свом сопственом националном јединству и изградњи братске заједнице са осталим јужно-словенским
народица на бази потпуне равноправностгГ^фпски народ је видео највећу гаранцију за остварење својих националних тежњи.
И тако су прве пушке осветнице
под с|)ашистичком окупацијом у Србији
у којима се још пушио несасушени барут ранијих устаника и 'бораца, позивале српски народ на јединство у борби

против фашнстпчкпх о к у п а т о р а и издајника.
Кроз оружану борбу српских нартизана, против подмуклог и надмоћног
неиријатеља, кроз патње поробљенок
српског народа, кроз заједничку борбу
свкх карода Југославије, ковало с-./ јединство српског народа и братство и ,ieдинство свих народа Југославије.
У време кад се Србија потпуно осло-:
бађа фашистичког ропства, јединство
српског народа је j o u i ’ потребније за
окончаше народно-ослободилачке борбе
и осигурање срећне будућности српском
народу и остаугам народима Демократске
федеративне Југославије.
У томе цил^у позивамо све који српски мисле и осећају да се окупе око Јединственог народно - ослободиланког
фронта Србије на следећој политичкој
основици:
1) Мобилизација свих народних снага Србије за окончање ослободилачког
рата против фашистичког окупатора. и
његових помагача.
2) Активно учешће v решавању свих
задатака које поставља окончање ослободилачког рата.
3) Активно учешће v одбрани националних и демократских тековина народ-?

но-ослободилачке борбе и учествовање v
изградњи народне власти.
4) Активно учешће у учвршћиванд
братства и борбеног јединства с р п е к п г
народа са осталим народима Југославнј^
у заједници равноправних народа — .'U1мократској федеративној Југославији
на основу права сваког народа на самчопредељење у духу одлука Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије и Велике антифашистичке народно-ослободилачке скупштине Србије.
5) Изградња народно-ослободилачке
власти од села до врховних државнпх
органа на најширој демократској основи
кроз активно учесгвован,е и контролу на.
рода, као и успостављање основних демократских права грађана, осим за оне
који су сарађивали са окупатором и м еговим помагачима, као и за оне који ry
довели до слома наше земље.
6) Уклањање из државног anapai.-i
сарадника и помагача фашистичких окупатора.
7) Обнова привредног живота n.iauским потстицањем државног и приватног
сектора прћвреде у циљу мобилисан.;:
свих средстава, снага и способности за
окончање рата и за развитак привре.и-.
8) Обавеза да ће се без обзира на
политичко уверење радити на васпитлпл

маса у духу јединства у борби за опште
нациопллне интересе.
9) Обавеза за ,све . груие, странке и
иојединце који сачишавају Јединствени
народно-ослободилачки фронт да ће радити сагласно међу собом у решавању
свих иитања која спадају v оквир обавеза ове политичке основице.
10) Одлуке Извршног одбора фроита обавезне су за све припадиике Фронта.
Смрт фашизму — слобода народу!
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