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Program og vedtekter for Yarsan Demokratisk Organisasjon (YDO), godkjent 

 av Zagros Kongress. 20-21. september 2019. 

 

Innledning 

I følge det skriftlig og muntlig historie, så vel som andre vanlige kulturelle og 

menneskene sivilisasjoner, er ens verdensbilde forfølger de spesifikke åndelige og 

materielle dimensjonene av det grunnleggende samfunnet. Et bilde av universet som 

til enhver tid fanger det menneskelige sinn, i praksis, i tro, i sosial atferd og innsikt og 

i individuelle liv og andre samhandlinger, har en direkte innflytelse på ens handlinger 

og reaksjoner. 

Gjennom hele menneskelivet har det vært en kamp for å gi bedre levekår. Til tross 

for forståelsesnivået i eldre samfunn, forhindrer begrensningene som ligger i en 

bestemt historisk prosess en klar og omfattende definisjon av 

menneskerettighetsprinsippene. Kollektiv bevissthet har vært kjent med de 

grunnleggende prinsippene om rettferdighet og respekt for menneskeverd, og måten 

de praktiserer de vilkårlige og kvalitative grensene til systemet har blitt målt og 

bedømt etter fristelsen til eget liv og fornuft. 

Mennesker har kjempet for like rettigheter i hundrevis av år. Til tross for de 

grunnleggende rettigheter som allerede er definert og nedfelt i verdenserklæringen 

om menneskerettigheter og de fleste land har anerkjent den og forpliktet seg til å 

håndheve dens bestemmelser, finnes det mennesker og samfunn som systematisk 

nektes de samme grunnleggende rettighetene. Yarsan-samfunnet er et av de 

samfunnene som dens rettigheter har blitt systematisk krenket og misbrukt i lang tid. 

Menneskenes politiske og sosiale historie er full av herskere, som hver har tjent en 

plass i historien, felles mening og dommer gjør den ene prinsen til en ateist og den 

andre til en rettferdig. Mens retten til politisk handling fra folket er blitt nektet og 

krenket av tyranniske krefter, fortsetter kampen for etablering av et rettferdig system 

som respekterer individers og kollektive rettighetene og verdier av sosial og 

økonomisk likhet og rettferdighet rundt om i verden. Yarsan samfunnets kamp for 

menneskerettigheter og realisering av humanitære mål har startet for lenge siden. 

I mangel av folkestyre er de mest grunnleggende menneskerettighetene og frihetene 

til innbyggerne i samfunnet begrenset, ignorert eller generelt krenket. Fortsettelsen  
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av en slik situasjon resulterer i misnøye fra individ og gruppe og fører til sosial og 

politisk ustabilitet i samfunnet. I samfunn der prinsippet om ikke-diskriminering og 

likestilling blir ignorert, utfordres grunnlaget for fredelig sameksistens i menneskelige 

relasjoner. 

Yarsan og National Identity 

Yarsan folket, tilhengere av Yari-troen er et av de mest varige og autentiske 

samfunnene som alltid har lidd av både nasjonal og religiøs undertrykkelse på grunn 

av å forsvare sin identitet, språk og kultur som andre deler av det kurdiske folket i 

iranske Kurdistan. Siden dannelse av den menneskeligverdier prosessen, de sosiale 

live og kultur har utviklet seg under påvirkning av språk, tanker, vitenskapelige og 

religiøse filosofier, har Yarsan-samfunnet også med sine særegne filosofiske 

synspunkter, livssyn og tro og påvirket av sin religion, tilegnet seg kulturelle, 

menneskelige og sosiale verdier. 

Det er utledet fra studien av Yarsani skriftlige og muntlige verk og litteratur samt 

deres tro og oppførsel at de fleste tradisjoner og skikker knyttet til Yarsan-samfunnet, 

lenge har vært utbredt blant kurder og andre nasjoner og etnisiteter bosatt på det 

iranske platået, hovedsakelig i Zagros området. 

Yarsan-samfunnet er en pioner og Bærere av frihetens fakkel og leder for urfolks 

kamp i Iran og Kurdistan. Etter sammenbruddet av Sasanid-riket og konsolideringen 

av den arabiske politiske makten i deres forfedres land, beseiret Yarsan-samfunnet, i 

det andre århundre (600. e.kr.), epoken med stillhet, ensomhet og vakuum, og i møte 

med andre sosiale krefter i Iran, iverksatte en kampanje mot arabisk dominert politisk 

og sosial undertrykkelse. 

I følge Yarsanis historie, etter den arabiske erobringen av Yarsanis områder har det 

vært forskjellige kampanjer for å bevare og gjenoppbygge vår pre-islamske identitet 

og sosiale strukturer på den ene siden, og samtidige måte de motsto den politiske, 

kulturelle og økonomiske presset av de okkupantene på ulike tidsperioder i historien. 

De mest fremtredende av disse er bevegelsene til Baba Serheng Dodan i tusen tale 

e.kr., Shah Khoshin Lorestani på elvehundre tale e.kr, og Baba Naweth Jaff. Disse 

bevegelsene Fortsetter til Sultan Sahak Berzenji tid i trettende århundre e.kr, og 

fremveksten og offentliggjøring av « yari» religionen.  I denne perioden traktaten «Bia 

o Bes Perdiweri» ( Perdiwer er et lokalt navn på det kurdiske språket i Iran) blir 

inngått. denne traktaten definerer prinsippene for religiøst ritual, ambisjoner og mål 

og måten samfunnet skal ledes gjennom det rådssystemet (Peir o Padshahi). 
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Kampen og motstanden mot å bevare kulturell og religiøs identitet blir organisert på 

grunnlag av før-islamske eldgamle tro blant kurderne. Den intellektuelle renessansen 

for den moralske reformen av mennesket og samfunnet, og fremhevelse av 

menneskelig status og ståsted, og hindring av nedgangen i menneskets verdi, er 

formet av de fire moralske prinsippene "sannhet, renhet, intethet eller ydmykhet og 

tilgivelse" ( Rasti, Paki, nyki og Reda). oppnåelse av Likestilling og sosial 

rettferdighet og en form for etnisk selvstyre, samtidig opprettholdelse og beskyttelse 

av Zagros kultur og Mitraismen sivilisasjon står på dagsordenen. 

Det rådssystemet (Peir o Padshahi) og oppdraget definert i pakten, blir til realitet 

gjennom dannelsen av «råd» (Jem) og (khandan yari) og det systemet fortsetter.  

Sayid Haider også kjent som Sayid Berake Goran tiden på begynnelsen av 1800-

tallet, er et annet eksempel på fortsettelsen av Yarsanis bevegelsen. Denne perioden 

av Yarsanis forsøk på å få en sann forståelse av hans intellektuelle, religiøse, 

kulturelle og historiske grunnlag, samt samlingen av Yarsanis verk og litteratur, er av 

sentral betydning. 

Dagens Yarsan-samfunn er arvingen etter Yari troen, dets forpliktelse til verdier, 

ambisjoner og dets oppdrag. Oppdragene er hverken oppfylt eller glemt. Tyranniet 

som gjennomsyrer Yarsan-samfunnet, er også i stor grad forankret i deres 

utholdenhet og motstand for å bevare disse arvene. 

Den sosiale og politiske situasjonen til det Yarsan samfunnet under den 

islamske republikken av Iran 

Yarsan samfunnet er et av de samfunnene som har opplevd urettferdighet på alle 

områder og i stor skala. Dette samfunnet opplever ulik kamp for å bevare dets 

eksistens og identitetsstruktur i sin historie. 

Religiøs og etnisk undertrykkelse, ulik behandling og berøvelse av økonomiske, 

sosiale og politiske muligheter har hindret utviklingen av individuelle og kollektive 

talenter i Yarsan-samfunnet og har gjort yarsanene til de mest berøvede områdene i 

Iran og offer for assimilasjonspolitikk. Den sosiale pessimisme teorien utbredte, 

uvitenhet på samfunnsnivå handlet også i harmoni med denne politikken og spilte en 

rolle i å isolere Yarsan-samfunnet. 

Falsk propaganda og definisjoner av yarsani identitet bevisst og uvitende fra 

utenforstående fører til at våre ikke yarsani naboer blir skeptiske til Religion. Dette 

har skapet forvirringer og usikkerhet blant selv yarsanene om deres tro og identitet.  
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Tilhengere av den Yari religionen er blitt myntet med respektløse titler som Ahl al-

Haqq, Ali-Alaei og satanisme. 

Det skal bemerkes at de fleste tilhengere av denne troen bor i iranske Kurdistan. 

Religion blant andre nasjoner i Iran har også mange tilhengere. I Irak og i den 

kurdiske delen av landet blir Yarsan omtalt som "Kakaei". 

Revolusjonen 1979 og endringen i den politiske strukturen og etableringen av det 

religiøse regimet i Iran fulgte en rekke politiske og sosiale spenninger. 

Frigjøringskamp på den ene siden og religiøs-politisk autoritæreste på den andre 

siden førte til en urettferdig krig mot frigjøringskrefter blant nasjonale og religiøse 

minoriteter i hele Iran og Kurdistan, og deretter mot Yarsan-folket. Kringen utføres 

med å bombe, drepe forsvarsløse og beleire folk og drive en bevise økonomisk og 

sosial berøvelse politisk mot dette samfunnet.  

Det nåværende styringssystemet i Iran er basert på den islamske Sharis Loven og 

ideen om den sjiamuslimske religionen og prinsippet om rettsvitenskapen til den 

øverste lederen. I dette religiøse systemet er troen på den herskende religionen og 

lojaliteten til Velayat-e Faqih-systemet en av forutsetningene for likestilt 

statsborgerskap. Som et resultat har Yarsan folket, sammen med andre deler av 

samfunnet som ikke følger regimets religion, blitt nektet retten til flere av sine borger 

rettigheter og dømt til å tåle umenneskelig nedverdigende behandling. 

Selv om Yari er den eneste vanlige praksis religionen blant de undertrykte Yarsan 

folket i den islamske republikken, har samfunnets eksistens blitt nektet, og dets 

tilhengere har ikke bare ikke blitt anerkjent, men også henhold til landes grunnloven 

artikkel 12 og 13 eksistensen dette samfunnet har også blitt nektet og fremheving 

denne religionen i den grad er forbrytelse og å praktisere den religionen er i strid med 

den islamske republikken. For å leve og få grunnleggende menneskerettigheter, blir 

en yarsani tvunget til å selvsensurer og flaske sin historiske identitet. 

Yarsan folket uttrykte sin misnøye med islamisering prosessen av revolusjonen fra 

starten av på mange måter. Tidlig i begynnelsen av revolusjonen, den 

diskriminerende politikken fra den islamske republikken begynte med full grusomme 

mot Yarsan folket, og den brutale oppførselen til den islamske staten førte til 

rømming og fortrenging av tusenvis av disse menneskene til Irak og andre naboland.  

for å kjempe for deres sosiale rettigheter har yarsani folket opprettet de følgende 

politiske organisasjonene og bevegelsene. 

Stiftelsen av (Jonbesh Meqawemet Jame Alhaq) på begynnelsen av åttitallet 



 
 
 

رسانسازمان دمکراتیک یا  رێکخراوی دێمۆکراتیکی یارسان  
 
 

km.sdy@hotmail.com  
 

 

 

 

 

http://www.yarsanmedia.org 

Postsait@gmail.com 

 

 

På begynnelsen av 1980-tallet dannet en del av Yarsan-samfunnet en politisk / 

militær bevegelse ( Jonbesh Meqawemet Jame Alhaq) i Irakisk Kurdistan, og holdt 

kampanjen i tråd med den nasjonale demokratiske bevegelsen i Kurdistan og Iran, 

men i påvirkning av Politiske og militære omveltninger, så vel som mange 

begrensninger i regionen, gjorde bevegelsen umulig å fortsette kampen og ble 

oppløst. 

 

Stiftelsen av to Yarsani-organisasjoner, Yarsan Democratic Movement og 

Yarsikord 

På begynnelsen av 1990-tallet og flyttingen av et stort antall Yarsan-folk til vestlige 

flyktning land, en slags revisjon og tendens til omorganisering blir muliggjorde, og 

dermed blir dannet kulturelle og politiske organisasjoner av samfunnets medlemmer i 

utlandet. Å leve i demokratiske samfunn fremskyndet forståelsen av Yarsan-

samfunnet om individuelle og sosiale rettigheter. Den felles diskurs om 

multikulturalisme i europeiske land har ført til muligheten for å bli kjent med målbevis 

organisasjonsarbeid og dannelse av kulturelle, politiske, asyl- og sivile 

organisasjoner basert på den pluralistiske politiske og kulturelle holdning.  

I henhold til den daværende situasjonen, har medlemmene av Yarsan utenlandske 

samfunn, etter utallige diskusjoner, konkludert med at en fredelig kamp for 

framheving av de rettferdige kravene fra Yarsan-folket i sammenheng med den 

nåværende politiske situasjonen er nødvendig. Som et resultat etableringen av en 

politisk organisasjon som var i stand til å uttrykke disse kravene på en klar måte og 

mobilisere publikums evne til å oppnå dem, ble det nødvendig. Som Resultatet av 

denne nødvendigheten, ble den Yarsan Demokratiske Bevegelsen i 2007 og 

Yarikurd i 2010 etablert.  

Presentasjon av den Yarsan Demokratiske Organisasjonen  

Med hensyn til viktigheten til enhet i de politiske og sosiale kreftene, og tiltrekning av 

flere aktivister og krefter for å oppnå sine mål, forberedt Yarsan Demokratiske 

Bevegelsen og Yarikurd situasjonen for en felles kongress kalt (kongre Etehad 

Yarsan) som fant sted 7. og 8.  April 2012, førte til opprettelsen av den Yarsan 

Demokratiske Organisasjonen. 

Yarsan Democratic Organization er en politisk, demokratisk organisasjon som tror på 

politisk pluralisme. Organisasjonen forplikter seg til å opprettholde 

verdenserklæringen om menneskerettigheter, dens vedlegg og pakter, og krever et  
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sekulært og demokratisk system i Iran som er nødvendig for oppnåelse av frihet, 

demokrati, sosial rettferdighet og rettstat som er nedfelt i erklæringen. Den 

demokratiske organisasjonen mener at Yarsan-samfunnet samtidig som de bestrebe 

seg på å utrydde nasjonal og religiøs undertrykkelse, skal være med andre 

frihetsforkjempere for å oppnå rettferdighet og sosial likhet i samfunnet. 

Organisasjonen mener at frigjøring av yarsani kvinnene er avhengige av kvinners 

frihet i det iranske og det kurdiske samfunnet, sammen anskaffelsen av rettighetene 

til Yarsani arbeideren, bonden, scientist osv.  

For å realisere de menneskelige mål og ambisjonene fra Yarsan-samfunnet, anser 

denne organisasjonen seg som en naturlig alliert av den kurdiske og iranske 

frigjøring og demokratiske bevegelsene, og forventer å ha støtte fra disse 

organisasjon og partiene. Yarsan Democratic Organization  Kamp er fredelig og 

basert på virkeligheten og troen på kulturell og politisk pluralisme. Det endelige målet 

for denne organisasjonens kamp er å leve et godt liv og gi lykke og trygghet for 

enkeltpersoner og samfunn. En annen dimensjon er kampen for gjenopplivning av 

samvittighet, innsikt og kulturelle verdier, og den historiske tilstedeværelsen for å 

beskytte lokalbefolkningens kultur og sosiale verdier i Iran og Kurdistan. 

1. Mål og hensikter.  

1.1. Etterlevelse og håndheving FNs menneskerettigheter charteret, konvensjon 

og dets utvidelser og pakter. 

1.2. Politisk desentralisering ved å overlate administrasjonen til innbyggerne i de 

respektive områdene gjennom demokratisk valgprosess. 

1.3. Separasjon av religion og staten og avskaffelse av offisiell religion i landet. 

Religion skal være en privat sak på grunnlag av like respekt og behandling av 

tilhengere av religioner. 

1.4. Sikre likestilt statsborgerskap rettighet, uavhengig av tro og identitet med å 

gjøre det mulig for fredelig sameksistens av sosiale grupper. 

1.5. Håndheve loven gjennom et rettssystem uavhengig av religion og regjering. 

1.6. Forbud mot alle slags religiøse tilknytninger undersøkelse i ansettelses 

søknader i statelig og ikke-statelige organer og arbeidsplasser.  

1.7. Rettferdig fordeling av landets rikdom, inntekt og samfunnets tjenester og 

sette minimumskrav for helse og levevilkår.  

1.8. Kompensere for sosioøkonomisk tilbakeblikk ved å bevilge ekstra midler til 

vanskeligstilte områder og redusere standardforskjeller mellom Levekår i 

urbane og landlige områder. 



 
 
 

رسانسازمان دمکراتیک یا  رێکخراوی دێمۆکراتیکی یارسان  
 
 

km.sdy@hotmail.com  
 

 

 

 

 

http://www.yarsanmedia.org 

Postsait@gmail.com 

 

1.9. Involvering av Yarsanis folkevalgte representanter i lokale og nasjonale 

lovgivere og andre organer som er involvert i utarbeidelse og vedtakelse av 

lover knyttet til borgers rettighet. 

1.10. Sikre Yarsan-samfunnets retten til å styre anliggender og å ha en samling 

for å representere dem i formelle forhandlinger. 

1.11. Sikre retten til undervisning med morsmål og opprette fasiliteter for dette 

formålet. Oppdage, registrere og bevare verkene og litteraturen til Yarsani 

sammen med annen kulturell og litterær arv og etablering av vitenskapelige / 

forskningssentre for dette formålet. 

1.12. Sikre flyktninger og fordrevnes tilbakekomst mulighet i samsvar med 

humanitære standarder og kompensasjon for fordrevne og ofre for utilsiktet 

konflikt. 

1.13. Avskaffelse av alle anti-kvinnelover, ved at Iran skal slutte seg til 

«Konvensjon om eliminering av alle former for diskriminering av kvinner New 

York, 18. desember 1979». Den fremtidige konstitusjonen av kvinners 

rettigheter i Iran skal inspireres av ånden i ovennevnte konvensjon. 

1.14. Den iranske arbeideren må ha rettighetene definert og garantert i den 

fremtidige konstitusjonen i henhold til Den internasjonale konvensjon om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som trådte i kraft i 1976. 

 

Vedtekten for Yarsan Demokratiske Organisasjon 

1. Navn og identitet på organisasjonen 

1.1. Navnet "Sazemane Democratic Yarsan" med akronymer (S D Y) og dets 

engelske navn er Yarsan Democratic Organization med (YDO) akronymer. 

1.2. Den demokratiske organisasjonen er en uavhengig organisasjon med en 

demokratisk struktur. 

2. Medlemskap 

2.1. Alle over 16 år som godtar organisasjonens program og vedtekter og 

forplikter seg til det, kan bli medlem av organisasjonskomiteen etter skriftlig 

forespørsel og godkjenning. 

2.2. Medlemmer av en annen politiske bevegelsen kan ikke være medlemmer av 

Yarsan Demokratiske Organisasjon på samtidig. 

Merknad 1. Dette avsnittet gjelder ikke utenlands organisasjoner i 

bostedsland. 

3. Medlemmers plikter. 

3.1. Arbeid for å oppnå organisasjonens mål og ambisjoner. 

3.2. Overholdelse av organisasjonsprinsipper og orden. 

3.3. Bestreber seg på å opprettholde integriteten til det Yarsanis samfunnet. 
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3.4. Betale årlig medlemskontingent basert på sentralrådets beslutninger likt til 

alle medlemmer. 

3.4.1. Merknad, Asylsøkere, studenter og personer mellom 16 og 18 år 

betaler 50% av sin årlige medlemskontingent. 

4. Medlemmenes rettigheter 

4.1. Retten til delta i kongresser. 

4.2. Retten til å velge og bli valgt. 

4.2.1. Merknad, Kandidater til lederposisjoner må være over 18 år gamle. 

4.3. Retten til å komme med forslag og kritikk. 

4.4. Medlemmene har like rettigheter. 

5. Tilbakekalle medlemskap. 

5.1. Medlemmer som bryter organisasjonens regler eller opptrer på noen måte i 

strid med organisasjonens interesser, blir underlagt organisatoriske straff som 

suspendering av medlemskap, organisatorisk ansvarsfraskrivelse og 

avskjediget etter en muntlig og skriftlig melding. 

5.2. Anmodningen om straffende tiltak skal utarbeides av hovedstyret og legges 

fram for sentralrådet for endelig avgjørelse. 

5.3. Organisasjonen har rett til å straffeforfølge lovbrytere, om nødvendig, 

gjennom kompetente myndigheter. 

5.4. De oppsagte og avskjediget personers plikter og privilegier skal fratas. 

6. Organisasjons organer 

6.1. Hoved organene i organisasjonen, kongressen, sentralrådet og hovedstyret. 

6.2. Revisjonsutvalget, valgkomiteen, plan- og partiprogramkomiteen, land og by 

komité og andre tilknyttede organer. 

7. Kongressen 

7.1. Kongressen er organisasjonens høyeste organ, og den er sammensatt av de 

som i intervallet mellom de to kongressene, eller har vært medlem i 

organisasjonen i minst tre måneder. 

7.2. kongressen skal holdes hvert andre år, eller senest tredje år. 

7.3. kongress er kun godkjent med 2/3 av medlemmers deltakelse. 

7.4. Forslag godkjennes med en stemme på mer enn 50% medlemmene i 

kongressen. 

7.5. Kongressmedlemmer velger Kongresslederskap. 

7.6. Den ekstraordinære kongressen skal innkalles etter anmodning fra 2/3 av 

sentralrådet, eller 2/3 av dens medlemmer. 

7.7. Det er sentralstyrets ansvar å organisere, bestemme tid og sted for 

kongressen. 

7.8. Organisasjonens medlemmer må varsles minst 2 måneder i forveien av 

kongressen. 

8. Kongressens plikter og ansvar. 



 
 
 

رسانسازمان دمکراتیک یا  رێکخراوی دێمۆکراتیکی یارسان  
 
 

km.sdy@hotmail.com  
 

 

 

 

 

http://www.yarsanmedia.org 

Postsait@gmail.com 

 

8.1. Godkjenne og endre programmet og vedtekter. 

8.2. Valg av sentralrådet medlemmer og varamedlemmer gjennom frie og 

demokratiske valg. 

8.3. Velge økonomisk inspeksjonsteam. 

8.4. Velge valgkomiteens. 

8.5. Årligkonferanse før kongressen. 

9. Årligkonferanse 

9.1. Årsmøtet innkalles en gang årlig med deltakelse av sentralrådet, hovedstyret, 

representanter for land og byer utvalg, representanter for forskjellige 

kommisjoner og komitéer. 

9.2. Møtene ledes av en talsperson, hovedansvarlig, eller felles formannskap, to 

av komitéer medlemmer og to av landes enheter. 

9.3. Årligkonferanse plikt og ansvar. 

9.4. Undersøke og kontrollere den årlige virksomheten til komisioner, komiteer og 

land og by enheter, samt gjennomgå hindringer og problemer underveis. 

9.5. Gi passende forslag og løsninger for problemer og fremme målene for 

organisasjonen og dens tilknyttede organer. 

10. Sentralrådet 

10.1. Medlemmene av sentralrådet velges av kongressen, og den er høyeste 

myndighet mellom de to kongressene. 

10.2. Det kreves 6 måneder medlemskap i Organisasjonen for å sentralrådet 

medlemmer. 

10.3. Antall medlemmer av sentralrådet og varamedlemmer bestemmes av 

kongressen, etter behov. 

10.4. Sentralrådets møter holdes hvert annen måned og ekstraordinærmøte 

etter anmodning fra sentralrådet. 

10.5. Sentralrådets beslutninger skal kunne håndheves hvis godkjennes av 2/3 

av medlemmene som er til stede på møtene. 

10.6. Sentralstyrets utgifter finansieres av budsjettet til organisasjonen. 

11. Sentralrådets plikter og ansvar. 

11.1. Gjennomfører kongressens planer, beslutninger, politikk og strategier. 

11.2. Valg av felles formannskap og hovedstyre blant medlemmene i 

sentralrådet. 

11.3. Å dele opp pliktene til medlemmene i sentralrådet og opprette de 

nødvendige posisjonene. 

11.4. Etablering av viktige institusjoner ved å opprettholde organisatoriske 

prinsipper og normer. 

11.5. Utarbeidelse av interne og utøvende regler og forskrifter. 

11.6. Gi passende forslag og løsninger for nødvendige endringer i programmet 

og vedtektene. 
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11.7. Publisering av organisasjonsuttalelser og kunngjøringer . 

11.8. Se til aktivitetene i komiteer og kommisjoner. 

11.9. Studer og vurder muligheten for samarbeid og støtte på nasjonalt og 

internasjonalt nivå for å fremme organisatoriske mål. 

11.10. Vurdering av organisasjonsbudsjettet og måten den skal finansieres. 

11.11. Håndtering av klager og kritikk av medlemmer og gjennomgang av 

medlemskap. 

11.12. Sentralråd og det felles presidentskap, kan utpeke rådgiver ved behov. 

12. Hovedstyret 

12.1. Organisasjonens høyeste ledelse mellom to sentralstyremøter. 

12.2. Ha møte hver måned.  

13. Hovedstyrets plikter og ansvar 

13.1. Hovedstyret som er ansvarlig for å fremme og iverksette beslutningene fra 

sentralrådet. 

13.2. Rapport til sentralrådet. 

13.3. Ansvarlig for å utvikle og opprettholde forhold til organisasjoner og 

uavhengige personligheter. 

13.4. Ansvarlig for publisering av organisatoriske uttalelser og kunngjøringer. 

13.5. Overvåke kommisjoner handlingene. 

13.6. Vurdere organisasjonsbudsjettet og legg det fram for sentralrådet for 

gjennomgang. 

13.7. Vurdere klagene fra medlemmene og henvis dem til sentralrådet for endelig 

avgjørelse. 

14. Land og by enheter 

14.1. Medlemmer plikter or å organisere sitt land og by enhet for å fremme 

organisasjonens planer. 

14.2. De ansvarlige i hver enhet velges gjennom lokalvalg. 

15. Finansinspeksjonskomite 

15.1. Revisjonsutvalget er sammensatt av tre medlemmer som velges av 

Kongressen. 

15.2. Medlemmer av revisjonskomiteen skal ikke være medlemmer av 

sentralrådet eller hovedstyret. 

15.3. Revisjonsutvalget har løpende tilsyn til finans. 

15.4. Revisjonskomiteen rapporterer resultater til sentralrådet, årskonferanse og 

kongress. 

16. Kommisjon for utarbeidelse av organisasjonens program. 

16.1. Formulering og justering av programmet og dets konstitusjon og for 

sentralrådet og kongressen. 

17. valgkomiteen  

17.1. Valgkomiteen er sammensatt av tre medlemmer valgt av Kongressen. 
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17.2. Valgkomiteen foreslår kandidater for lederposisjoner til kongressen. 

17.3. Er ansvarlig for å gjennomføre valg under kongressen. 

18. Finans 

18.1. Organisasjonens økonomiske behov som dekkes gjennom 

medlemskontingent og frivillige og offentlige donasjoner.  

19. Oppløsning av organisasjon 

19.1. Kongressen kan vedta å oppløsninger organisasjonen med 2/3 stem. 

Kongressen skal treffe de samme tiltak som er nødvendige for 

organisasjonens økonomi og eiendom. 

20. Valg av slagord for organisasjonen 

20.1. "Frihet, likhet, Ideal for Yarsani" er slagord for organisasjonen. 

21. Godkjenning og håndhevelse 

21.1.1. Den Yarsan Demokratiske Organisasjonen (forkortet "YDO") vedtok sitt 

program og vedtekter i kongressen i Stockholm, Sverige 20. og 21. 

september, og godkjente programmet og dets vedtekter fra den datoen. 

 

Propaganda og publisering kommisjon av Yarsan Demokratisk Organisasjon 

Oversetter, persisk til norsk Ahmad Meradi 

fredag 8. november 2019 

 

   


