ПРОГРАМСКА ПЛАТФОРМА
НА
НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА МЛАДИНА
Денес кога сите сме едно и го градиме новиот свет,

Биди еден од неговите столбови!
Биди дел од една голeма универзална идеја!

Придружи ни се и биди социјалдемократ!?
КОИ СМЕ?
Иницијатива за формирање на Нова Социјалдемократска Младина на 15.01.2006 година.
Основачко собрание на НСДМ на 25.03.2006г.
Прв Конгрес на НСДМ 10.10.2009 година.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ОГРАНИ?
- Највисок орган на НСДМ е Конгресот;
- Централниот одбор на НСДМ е највисок орган на
НСДМ помеѓу два Конгреса;
- Надзорен одбор;
- Претседател на НСДМ;
- Оперативен секретар на НСДМ;
- Потпретседатели на НСДМ;
- Претседателство на НСДМ;

- Сектори во рамките на Претседателството на
НСДМ;
- Локални клубови на НСДМ;
- Регионални координатори.
ШТО САКАМЕ?
- НСДМ е подмладок на НСДП, партија која е еден
од носителите на СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈАТА во
македонското општество;
- Се решивме за социјалдемократијата како
најприфатлив модел на политичко организирање
на општеството кој овозможува амортизирање на
антагонизмите во него, кои се резултат на
социјалните, националните, расните, културните,
половите и други разлики;
- Право на работа, на социјална и материјална
сигурност се најважните предуслови за слобода и
зголемен квалитет на живот. Од друга страна ,
стандардот на живот во едно општество е
детерминиран и од ниво на демократичност и
владеењето на правото во него;
- Правата и слободите на човекот и граѓанинот ги
сметаме за цивилизациска придобивка, а наша
политичка цел е нивно квалитетно збогатување и
проширување (сите различни-сите рамноправни);
- Се залагаме за активна партиципација на
младите луѓе во политичкиот процес како основен
предуслов за вистинска и стабилна демократија;

- Се залагаме за праведно и солидарно општество,
бидејки општеството кое не се грижи за оние кои
се најслаби е сурово и ладно општество, при што
овие арибути ке важат и во економската сфера;
- НСДМ како политички подмладок, е за
поинтензивно
и
поквалитетно
следење,
поттикнување и стипендирање на млади и
перспективни таленти во сите области;
- Бескомпромисно се бориме за деполитизација во
областите на животот каде што воопшто нема
место за политиката (образованието, спортот,
културата, медиумите и сл);
- Решението познато како “одржлив развој” не го
гледаме во ставање крај на технолошкиот и
техничкиот развој, туку во предизвикот за
пронаоѓање и користење на нови технологии и
знаења кои ке значат оптимално искористување
на ресурсите и минималното загадување;
- Работиме кон што поинтензивна евроатлантска интеграција на Македонија, преку
претходна меѓусебна регионална и економска
интеграција на балканските земји;
- Соработка со младинските организации на
другите политички партии и градење партнерски
однос со невладините организации и фондации.

НАША ЦЕЛ?
Да се има сопствена држава денес во светот
не е привилегија која се стекнува со раѓањето. Тоа
е право кое се стекнува, гради и развива и
обврска која треба да се зачува.
Ставаме акцент на програми, идеи, на
суштина и содржина, знаејќи дека здрава држава се
гради истрајно, упорно, убедено и силно ,без ни
најмала двосмисленост, лицемерие и дејствување
од сенка.
Причина за нашето постоење е младоста.
Секој млад човек мора активно да учествува
во градењето на својата иднина.
Нашата
поколенија.
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е
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Изградивме стратегија за млади врз која ќе се
темели државната политика спрема младите во
Македонија.
МУДРОСТА Е ДАРБА,
ХРАБРОСТА СЕ ГРАДИ,
ДОВЕРБАТА СЕ СТЕКНУВА!
Денес кога сите сме едно и го градиме новиот свет,

Биди еден од неговите столбови!
Биди дел од една голма универзална идеја!

Придружи ни се и биди социјалдемократ!?

