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НАРОДНИ ФРОНТ — 
ЧУВАР ПРАВА ЖЕНЕ

„Народни фронт Југославије јесте 
савез свих напредних, демократских и 
борбених снага које су створиле и данас 
уређују, подижу и унапређују нову др- 
жаву“.

„Људи и жене које сачињавају На- 
родни фронт Југославије сувише дуго и 
сувише тешко су се борили да дођу до 
ријечи, a да не би умјели цијенити сло- 
боду изборне борбе и самих избора“.

„Први пут у својој хисторији наши 
народи имају и накова-њ и чекић и нека 
искују своју срећну будућност“.

„Уставотворна скупштина ће донети 
нов устав, који ће крунисати победе и 
успехе борбе' наших народа — за истин- 
ску демокрацију, националну слободу,и 
равноправност“.

Из Изборног прогл&са 
Народног фронта Ју



„Народни фронт се увијек активно 
залагао за равноправност жена. Данас, 
кад je та равноправност постигнута, 
њено даље учвршћивање и потпуно уче- 
шће жена у свим областима политичког 
и друштвеног живота, треба да буде је- 
дан од основних задатака сваког при- 
сталице Фронта“.

Из Програма 
Народног фронта Југославије

„Ја сам дубоко увјерен да ће на овим 
изборима побиједити зрела свијест на- 
ших народа, као што je она побиједила 
и у великој народно - ослободилачкој 
борби“.

„Ми никад нијесмо, нити сада обе- 
ћавамо народима брда и долине. Ми 
увијек упозоравамо на тешкоће које 
стоје пред нама. Ми говоримо о оном 
што можемо постићи великим напорима 
и упорношћу, јер вјерујемо у ствара- 
лачку моћ наших народних маса, јер 
смо се у то убиједили за вријеме четво- 
рогодишње натчовјечанске борбе...“

Из првог предизборног говора 
друга Тита
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Има међу нама — слободним и равно- 
правним женама Југославије — доста 
жена које не читају новине, има их које 
не иду редовно ни на састанке ни на 
конференције, na ипак тешко да има 
једне која не зна да je прије два мје- 
сеца одржан први конгрес делегата На- 
родног фронта Југославије. Ми смо с на- 
шим друговима-мужевима, дјецом и ста- 
рим родитељима бирале те делегате — 
мушкарце и жене — у сваком засеоку, 
селу и граду, у свакој улици, предузећу. 
реону. И ми смо их послале у Београд, 
да они тамо кажу један другоме и ци- 
јелом свијету, шта je ко у свом крају 
радио и да се договоре шта и како треба 
радити даље, да би свима нама било 
љепше и боље.

Ha конгресу у Београду делегати су 
једногласно изгласали Статут о дужно- 
сти и правима свакога члана Фронта и 
и донијели Програм рада Народног 
фронта. Међутим, тај Програм Народног 
фронта био je за нас само утолико нов 
што je написан и отштампан.

Ми смо no _тим истим правилима жи- 
вјеле, радиле, бориле се и заједно с на- 
шим друговима извојевале побједу. Про- 
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грам Народног фронта, који je и наш 
програм, битно се разликује од свих ра- 
нијих програма појединих група и гру- 
пација које су досада постојале. Он није 
стваран за кафанским столом као на- 
годба појединих шићарџија и политич- 
ких профитера, него je никао из живота 
и из крваве борбе за слободу и братство 
свих народа. Конгрес je само озаконио 
Народни фронт који смо и ми стварале 
кроз борбу.

Жене које су учествовале у народно- 
ослободилачкој борби познају врло до- 
бро тај програм, јер су г.а и оне ства- 
рале. Стварале су га и оне које су no 
цијену живота пружале склоништа прво- 
борцима и тешким рањеницима, оне које 
су давале последњу овцу, оне које су се 
лишавале посљедње коре хлеба и једине 
одјеће за своје борце, за своје ослобо- 
диоце. Ми смо тај програм писале кад 
смо из првих борбених редова извлачиле 
рањенике, да бисмо спасле сина, кћер 
мајци, да бисмо спасле једног борца Ha
rnoj Армији, не питајући да ли je борац 
Србин, Хрват, Црногорац или Македонац.

Остваривале смо тај програм, кад 
смо на изборима за народну власт гла- 
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сале за најбоље међу најбољима, кад 
смо с нејаком дјецом наших бораца бје- 
жали у шуме и тамо их склањале у наше 
прве дјечје домове, кад смо рушиле мо- 
стове пред непријатељем, кад смо копале 
земунице, кад смо обављале сјетву и 
жетву.

И сјутра кад будемо гласале, гласа- 
ћемо за Програм Народног фронта који 
смо ми кроз крв и патње, a под вођством 
оних који су борбу почели и с нама же- 
нама водили, стварале.

Дужност je сваке жене Демократске 
Федеративне Југославије, како нас које 
смо се бориле, тако и оних које су до- 
сада no страни стајале, да све заједно 
изађемо на изборе, и да дамо свој глас 
за оне мушкарце и жене који ће, осла- 
њајући се чврсто на широке масе радних 
људи окуплзених у Народног фронту — 
донијети Устав који ће учврстити и оси- 
гурати тековине тешке народне борбе 
и утрти пут за љепши и пунији живот 
свих братских народа Југославије.

Размотримо сада програм Народног 
фронта, — да видимо шта он нама же- 
нама говори, јер ми морамо, изл^збђи 
на изборе, знати зашто гласамф' баш з&' ¥иси| 



Народни фронт. У члану 26 стоји: „На- 
родни фронт се увијек залагао активно 
за равноправност жена. Данас кад je та 
равноправност постигнута, њено даље 
учвршћивање и потпуно учешће жена у 
свим областима политичког и друштве- 
ног живота, треба да буде један од 
основних задатака сваког присталице 
фронта". Taj члан не само да потврђује 
нашу стечену равноправност, већ ставља 
у задатак сваком члану Фронта да ради 
на учвршћивању те наше равноправно- 
сти свугдје, на сваком чмјесту и на сва- 
ком послу.

Има доста доказа за то да ми имамо 
већ равноправност. Зар нам о томе не 
сведочи блиставо ордење на грудима на- 
ших жена-бораца, жене-официри, жене 
министри и посланици. Данас жене за- 
узимају и највише положаје у држави.

Члану 26 Програма Народног Фронта 
дају пуну вредност остали чланови Про- 
грама Народног фронта, јер сваки од 
њих, поред тога што одговара потре- 
бама, жељама и намјерама цјелога на- 
рода, садржи понешто што се односи и 
на нас жене, јер су они темељи нове на- 
родне власти, ,обезбеђују републикански 
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облик државе, братство и потпуну рав- 
ноправност наших народа, a то je баш 
оно што нама женама лежи на срцу.

Право нас жена, права човјека и гра- 
ђанина, могу бити учвршћена само у Де- 
мократској Федеративној Републици Ју- 
гославији.

Пођимо и даље и зауставимо се на 
ономе дијелу Програма Народног фрон- 
та у коме се говори о јужнословенском 
братству и солидарности балканских на- 
рода. Некој од жена ће можда на први 
поглед изгледати да то нема везе с нама 
женама. Наш Народни фронт истиче со- 
лидарност балканских народа, коју треба 
да гајимо и развијамо, јер ће она бити 
крупан допринос мира на Балкану и те- 
мељ срећније будућности свих балкан- 
ских народа. Из тога видимо да je На- 
родном фронту циљ: мир на Балкану, 
a то значи светлија и срећнија будућност 
наше дјеце, која ће моћи у миру да раз- 
вијају своје умне и физичке способности.

Народни фронт, истиче се у програму, 
радиће на развијању, „што тјешње са- 
радње са свим славенским народима”. 
Тековине народно-ослободилачке борбе 
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најбоље ћемо сачувати, вели се у про- 
граму, „док смо братски повезани са ве- 
ликим Совјетским Савезом и док се осла- 
њамо на његово присно пријатељство и 
несебичну помоћ". Народни фронт ће ра- 
дити на томе да се наши односи стално 
продубљују с нашим великим савезни- 
цима Енглеском и Америком, како би се 
осигурао трајан мир. Свако од тих на- 
чела Народног фронта начело je и нас 
жена. И нијесу то празне ријечи. На- 
родни фронт je у томе правцу већ много 
учинио за наше народе. Поменућемо 
само да je у братској Бугарској преко 
десет хиљада наше дјеце било прихва- 
ћено и одјевено. Не заборавимо да спо- 
менемо наше велике Западне Савезнике 
који су нас помагали и који нас помажу 
материјално. Сјетимо се оног што je за 
нас учинио братски Совјетски Савез, 
који нас je својом моралном, Материјал- 
ном помоћи и крвљу својих синова по- 
могао да се што прије ослободимо. С 
њим ми већ имамо савез, који нам оси- 
гурава независност и срећну будућност. 
Све ће то Народни фронт уз нашу по- 
дршку да чува — да брани, да проду- 
бљује и учвршћује. Ето зашто су та 
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начела, која смо споменули — начела и 
нас жена.

Члан Програма који говори о здрав- 
ственој помоћи народу, између осталог, 
каже: „Народни фронт ће обратити на- 
рочиту пажњу за заштиту матера и дје- 
це, на дјечје диспанзере, јаслице, жен- 
ска савјетовалишта и породилишта". Зар 
одмах није јасно да се и овај члан од- 
носи и на нас жене? Ријечи које ти чла- 
нови садрже нијесу само ријечи, него 
као и све остало што говори Програм 
фронта — стварност. И то не стварност 
настала тек сада, послије ослобођења. 
него стварност која je почела још 1942, 
кад смо, у току најљућих борби, на осло- 
бођеном територију, у Бихаћу, отвориле 
наш први дјечји дом. Но и данас још 
нијесмо у томе много учинили. Иако да- 
нас имамо на стотине тих.домова и слич- 
них установа, треба нам још много више, 
јер на хиљаде дјеце чекају на уточиште 
и упиру очи у нас. Ми све желимо да 
будемо срећне мајке, и имамо право на 
то. Ми знамо да збринуто дијете омогу- 
ћава свим женама пуно учешће у равно- 
правности и пуно учешће у свакоЈ^по- 
слу који чека да се сврши, какбИШ
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наша земља што прије обновила и још 
више подигла.

Некој he се можда учинити да оно 
што се у Програму Народног фронта го- 
вори о сарадњи народне интелигенције 
са радником и сељаком није важно за 
нас. Зар ми нијесмо раднице, зар ми као 
такве не треба да сарађујемо са народ- 
ном интелигенцијом? A уза све то ми 
смо и мајке. У том се члану каже: „На- 
родни фронт he учинити све да се по- 
могне даровитим младим људима да раз- 
вију своје способности на корист на- 
рода и да продубе сарадњу са радни- 
цима и сељацима“. Зар нам то не каже 
да ће нам се дјеца моћи школовати, да 
школовање неће бити привилегија имућ- 
них? Зар то не значи да ће и мој и твој 
син, или и моја и твоја кћер, моћи по- 
стати лијечник, професор, ветеринар, 
агроном или ма шта друго што се некад 
звало „господин"? Зар то не значи да ће 
бити више школованих људи који he нас 
у селу, у фабрици, у кући учити, који ће 
нам помагати, који ће нам спасавати од 
смрти дјецу, који ће нас учити како да 
радимо na да нам поља роде бољом пше- 
ницом, a виногради и воћњаци љепшим 
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и слађим грожђем и воћем? Да то ипак 
нису само обећања? — питаће се можда 
нека. Не, другарице, то нијесу само обе- 
ћања, то већ постаје стварност, на томе 
се већ почело давно радити, онда још 
кад су грмјели 'топови и штектали ми- 
траљези. У сваком ослобођеном граду 
прва нам je брига била да отворимо 
школу, гимназију, фабрику, интернат за 
дјецу. Eto због чега гласајући за На- 
родни фронт ми жене гласамо за срећну 
будућност своје дјеце, за лакши и љеп- 
ши живот нас самих.

У Програму Народног фронта се го- 
вори и о Југословенској армији.

Све смо ми вољеле и волимо своју 
војску. Да, своју. Јер она je наша, у њој 
су наши синови и наше кћери, или су у 
љој пали, бранећи наша огњишта и нашу 
част. Њима смо све до последњег давале, 
о њима смо у окупираним, вјешалима 
окићеним градовима сањале, за њих, за 
наше борце водиле бригу и за њих се 
молиле. Све што се у Програму говори 
о њој, нашој војсди, најуже je везано 
баш с нама, женама, мајкама, сестрама 
и кћерима. Да прочитамо: „Народни 
фронт се поноси нашом младом и слав- 
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ном Југословенском армијом, која je на- 
стала и расла заједно с њим. Он ће учи- 
нити све да осигура нашу државну само- 
'сталнбст, чува мир и гарантира мирну 
изградњу Демократске Федеративне Ју- 
гославије“. Ово je за нас, прво, гаран- 
тија да ћемо се ми жене моћи у миру 
просвећивати и нашу дјецу безбрижно 
одгајати, a друго, да наши синови које 
смо у ту војску послале и које ћемо још 
слати неће тамо служити као оруђе једне 
генералске клике, која ће у најтежим мо- 
ментима издати и напустити свој народ, 
него да ће се развијати тако да пред 
очима увијек имају нас радни народ сво- 
је земље, нас мајке, дјецу и наше инте- 
ресе. Зар и ових неколико ријечи које 
смо навели из Програма Народног фрон- 
та не иду у прилог баш нама женама? 
Одговор на то заиста није тешко дати. 
И ми ћемо га дати. Даћемо га тако да 
цио свијет види и чује. Изаћи ћемо све 
до једне на изборе и гласати за листу 
Народног фронта, за оне који су заједно 
с нама ту нашу народну Армију ства- 
рали и водили и који су с њом све 
ово што ми жене данас имамо и ство- 
рили.
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To je оно o чему смо хтјеле сад пред 
изборе да се поразговоримо. To je само 
неколико реченица из Програма Народ- 
ног фронта. Али, сложићемо се, и кад не 
би било других, и ове би биле довољне. 
Довољне да разумијемо и осјетимо за- 
што смо сада и зашто ћемо бити убу- 
дуће чврсто везане за Народни фронт, и 
зашто смо масовно, од првог дана, уз 
њега биле. Зато ћемо ми жене на дан из- 
бора, на велики дан у хисторији наших 
народа, толико значајан за нас жене, 
гласати за мушкарце и жене, посланике 
са листе Титове, са листе Народног 
фронта. Али дајући им свој глас, своје 
повјерење, ми ћемо им дати и још не- 
што више. Даћемо им обећање за нашу 
пуну помоћ, још јачу него што смо je 
давале од првог дана. A истб тако спу? 
штајући на дан избора куглицу у гла- 
сачку кутију, ми ћемо први пут у животу 
гласати, и то гласати за себе, за своју 
дјецу, за своју породицу. Уједно ћемо 
се завјетовати да никад нећемо забора- 
вити колико je жртава пало да бисмо 
ми жене данашње Југославије могле да 
доживимо тај дан, и да ћемо зато учи- 
нити све, као равноправни грађанин сво- 



je државе, да очувамо тековине које смо 
стварали и извојевали, да своју земљу 
уредимо тако да се никад више прежив- 
љене страхоте не понове.

Херојске жене, мајке, сестре и кћери 
Југославије! Ви које сте годинама лутале 
да бисте данас, у новој Југославији, на- 
шле свој пут — изађите све на изборе! 
Нема тог посла који би смио да вас спри- 
јечи да на тај велики народни празник 
останете код својих кућа. Свака жена на 
изборима, један je прилрг више братству 
и јединству, срећнијој и ведријој будућ- 
ности наше дјеце и нас самих.

Живеле херојске жене Југославије!
Живео јединствени, моћни Народни 

Фронт !






