
 

 

 

 

V Сабор Савеза независних социјалдемората 

Источно Сарајево, 25. април 2015. године 

 

Полазећи од слободарских традиција и историјски потврђене антифашистичке 

прошлости српског народа и цијелог напредног човјечанства; 

Суочени са отвореним оживљавањем и јачањем различитих облика неонацизма и 

неофашизма;  

Одлучни да се супротставимо политичким снагама настављача ових историјски 

превазиђених, мрачних и злочиначких идеологија; 

Посвећени борби за мир, слободу, демократију, људска и грађанска права, 

толеранцију међу народима и земљама и економско-социјални напредак сваког 

човјека и цијеле заједнице; 

Ми, учесници Петог Сабора Савеза независних социјалдемократа доносимо 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У     О     А Н Т И Ф А Ш И З М У 

Ове године у цијелом свијету навршава се седамдесет година од краја 

Другог свјетског рата и побједе над фашизмом и нацизмом, када је завршен 

највећи свјетски ратни сукоб у историји човјечанства, величанственом побједом 

коалиције међународних анифашистичких снага против нацистичких и 

фашистичких сила. То је почетак послијератног демократског развоја свијета и 

савремене уједињене Европе чији је данас дио и Република Српска и БиХ. 

На истој, побједничкој страни у оквиру антифашистичке коалиције у 

Другом свјетском рату, нашао се и српски народ и други народи бивше 

Југославије, и у тој борби изборили су своју слободу, очували државност, 

национални и културни идентитет и цивилизацијску перспективу. 

Српски народ дао је огромне жртве и велики допринос антифашистичкој 

борби у току Другог свјетског рата, на чијим вриједностима је изграђена 

савремена Европа. Масовним учешћем у народно-ослободилачком партизанском 

покрету за вријеме Другог свјетског рата, Срби су задобили своје мјесто на 

побједничкој антифашистичкој страни историје. Тај трајни доказ наше 

националне и европске политичке савремености, ми не заборављамо. 



 

Седамдесет година од завршетка Другог свјетског рата и побједе над 

фашизмом и нацизмом, у региону и ширем међународном окружењу, јављају се 

разни облици неофашистичких, неонацистичких и других ретроградних, давно 

поражених идеологија, и екстремистичких, радикалних и милитантних покрета и 

организација. Под маском демократских слобода, настоје легализовати своје 

дјеловање у прерушеном политичком облику. 

Отровна идеологија ових покрета као и у давној прошлости, када стекне 

одређени политички утицај, наноси непоправљиву штету прије свега њиховим 

властитима народима и државама, као и другим народима. 

У таквој атмосфери руше се партизански споменици из Другог свјетског 

рата. У многим земљама поново се величају личности и појединци припадници 

фашистичких и нацистичких војних формација. Свједоци смо и данас 

омаловажавања, порицања или оправдања холокауста, многи су нацисти и данас 

без осуде и примјерене казне. Нажалост, свједоци смо опасне појаве и праксе у 

којој се појмови антифашизма и антифашистичке борбе, потпуно 

злоупотребљавају. Много је оних који политичким манипулацијама у јавности 

сами себи приписују тобожњи антифашистички карактер одричући другима 

стварни историјски смисао антифашизма. Тако вербални антифашизам постаје 

само прикривени облик политичког обрачуна против свих оних који се не 

уклапају у такав оквир мишљења. 

Наш је задатак не дозволити омаловажавање и минимизацију 

антифашистичке борбе српског народа, као ни политичку ревизију и 

фалсификовање историје. Такви покушаји долазе од појединаца и група који су 

сљедбеници оних снага које су биле на губитничкој страни или су отворено 

подржавали фашизам. 

Придружујемо се обиљежавању побједе над фашизмом 9. маја ове године 

широм свијета, у Москви, Паризу и Бриселу, на Дан побједе и Дан Европе. У то име, 

упућујемо наше поруке мира и изражавамо своју солидарност са свим напредним 

народима и државама као и нашу чврсту приврженост антифашистичким и 

другим демократским вриједностима и тековинама. 

Вриједности савремене демократије и антифашистичке борбе уграђене су у 

темеље Републике Српске, Устав Републике Српске и институционални правни и 

политички систем. 

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ће његовати и афирмисати 

антифашистичке вриједности и тековине антифашистичке борбе српског народа 

у цијелом друштву, а посебно преношењем ових вриједности на младе генерације. 

Антифашизам је највећа цивилизацијска тековина прошлог вијека али и идеал 

наше прошлости, као и залог будућности. 

 


