Ustava, kjer bo
odmevalo Slovenstv
UDELEŽENCI ZBO RA ZA USTAVO, TA JE BIL VČERAJ
V PROSTORIH SLO VENSK E UNIVERZE, SO OBLIKO
VAL! SA M O STO JN I K O M ISIJI, KI BOSTA PRIPRAVLJAL! USTAVNE SPR EM EM BE O ZIR O M A PISALI NOVO
USTAVO
Vprašanji* kako prispevati k
spreminjanja sedanje ustave iis
kako pripraviti (soustvarjati)
znsnovs w »< ustave, je pripeljalo do Zbora za ustavo. Sklicali
so ga Društvo slovenskih pisale(jev, slovenska mladinska organizaetja, ljubljanska univerzitetna konferenca mladine. Odbor
za varstvo človekovih pravic,
Kmečka zveza Slovenije, Socialdemokratska zveza Slovenije in
Slovenska demokratska zveza,
Njihovi pobudi za pisanje nove,
recimo kar alternativne ustave
pa so se pridružil! tudi borci za
sindikalai pluralizem. Zbor za
varstvo ustave je včeraj zboroval
v prostorih slovenske univerze,
nekateri pa so ga že poimenovali
združena opozicija, kar pa vse
kakor ni, niti noče postati, se je
pa vsekakor prvikrat dogodilo,
da so o ustavni zgradbi razpra
vljali zunaj partijskih vrst, kot
je dejal France Bučar in nada
ljeval; »Vse, kar se je doslej do
gajalo zunaj sistema in obstoje
čih institucij, ni imelo nikakrš
nega učinka na ustavne spre
membe. Jav n o st je še vedno
brez m ožnosti vplivanja. Danes
sm o tu zato, da se tak način d e 
la prekine. V politični p rostor
hočem o vreči glas javnosti,
obenem pa je treba ljudi zava
rovati pred ustavo sam o.«
Peter Jam b rek je postavil
vprašanje form alnega obstoja
Socialistične zveze, ta nam reč
ne pozna p ristopnih izjav in nc
evidentira članstva. »Volitve,
ki bodo naslednje leto, m orajo
potekati zunaj Socialistične
zveze in že danes m oram o povedati, d a se volitev, ki ne bodo javne, ne bom o udeležili,«
pravi Jam brek. Za sprem injanje ustave pa je dejal, da slovensko politično vodstvo še
vedno nim a svojega koncepta
ustavnih sprem em b. M ojm ir
O cvirk je pozval zbor, naj oblikuje m anjšo sk u p in o ljudi,
strokovnjakov. ki bodo delovali v ustavni kom isiji, pozval pa
je tudi k oblikovanju skupščinske kom isije za novo ustavo, s
tak o sestavo, da bo javnost lahko vplivala na njeno delo. Tudi
T onc Peršak se je zavzel za to.
d a novoorganizirane zveze,
združenja in organizacije dobilo svoje m esto v republiški
ustavni kom isiji. Po njegovem
je potrebno tudi takoj razčistiti
vprašanje prihodnosti Jugoslavije in mesta Slovenije v njej.
Več razpravljavcev, m ed njimi
ludi Rastko M očnik, se je zav*
zelo za uvedbo splošnopolitičnega
(nam esto
sedanjega

družbenopolitičnega) zbora v .
skupščini, obenem pa j e MoČnik menil, da je nujna dem o- j
non olizadja SZ D L . ki se kot Š
tako imenovani predstavnik socialisttčne družbe pojavlja v
brezštevilnih funkcijah. Kakšno državo hočejo, bi po mne*
nju Rastka Plohla (neodvisni
sindikati v ustanavljanju) mo- ;
rali vprašati (z anketo) vse Jugoslovane. šele potem pa ili v
spreminjanje ustav.
Zbor za ustavo je označil kot
nadvse pomemben politični
dogodek Dimitrij Rupel, udcležene! zbora pa naj bi predvsem
podprli skupino, ki bo pripre-

Ustavni
komisiji
Z bor ia Ustavo je včeraj
imejnovat pclčlansko komisi
jo, ki bo pripravljala ustavne
artahdrtiaje. V njej naj bi de
lali. Jtan Kristan,. Rastko
M očnik, Tone Peršak, M ar
jan P a\čn ik in J^nac;Kritje.
Novo ustavo pa naj bi p ri
pravljali tudi Tine Hribar?
Ivan K ristan, Rajko Pirnat,
Ivan Svetlik* Jože Mencin
ger, Andrej M agajna, Ivan
R ibnikar, France Bučar in
Jo ž eJav o ršek .
vljala lastne ustavne sprem etnbe. Predlagal je celo. d a bi razm išljali o nezaupnici sedanji *
ustavni kom isiji, in se opredelil
za neposredne volitve v družb enopoliiični (še b olje splošni)
z b o r in za neposredne volitve
pred sed n ik a ozirom a predsedsiva Slovenije. Za korenite
sprem em be republiške ustave
— te naj zadevajo splošne človekovc pravice in svoboščine,
lastninski in politični pluralizem in federalizem — se je za
vzel Ivan Kristan,
V im enu obstoječih zvez. slovenske partije in Socialistično j
zveze sta govorila C iril Ribičič •
im D arja Lavtižar. Ribičič je kategorično zanikal kakršenkoli
partijski m onopol na tem področju. LuvtiJarjeva pa je p red 
lagala, naj v delovno skupino
vslopi jo tudi predstavniki več
r*\i zborujočih *vez. združenj in
organizacij. Udeleženci zbora ;
so im enovali svoji kom isiji, ki !
boMa pripravljali ustavne sprem em he in z njimi nastopali v
političnem prostoru:
•
Slavica Pičerko-
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