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ПРОГЛАС СРПСКЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
Драги суграђани и суграђанке,
пред нама су још једни локални избори и вријеме у којем живимо јесте такво да се сваки
избори доживљавају као „историјски“. Улози у њима су велики, јер се незаконито стечене привилегије
појединаца и једног ужег круга људи блиских властима, покушавају одбранити свим средствима.
Нестајање средњег слоја становништва, огромна већина наших грађана која данас живи на и испод
границе сиромаштва, доводе у питање нашу будућност и стабилност Републике Српске.
Зато ми ове изборе видимо као још једну прилику да заједнички прекинемо агонију у којој се
већ годинама налази Република Српска и наш народ. Недопустиво је више да у овој мјери живимо
лоше и да будемо нијеми свједоци сопственог пропадања и биједе. Ми располажемо добрима која су
довољна да остваримо пуну запосленост становништва, само је питање да ли су она у функцији
развоја и бољег стандарда или злоупотребе и пљачке, једном ријечју, да ли су доступна обичном
човјеку. Власт на локалном нивоу је најближа грађанима и зато она мора и да се више пита и да
располаже својим ресурсима, јер је то од прворазредног интереса самих грађана.
И да се рачуни полажу грађанима, а не обратно, да грађани трпе терор и промашаје власти.
Знамо да ће Вам они који су довели до тога да у Републици Српској сваке године живи
десетине хиљада становника мање, они који су распродали и уништили наше природне и људске
ресурсе, они који су нас задужили за преко 5 милијарди КМ – нудити куле и градове, само да њима
дате своје повјерење. И убјеђивати Вас да живите боље него што живите, да су сви осим њих
издајници и да тргују интересима Републике Српске, а они Богом дани спасиоци и њена политичка
снага. Можете да вјерујете њима или својим очима. Зато Вас позивамо да прије доношења одлуке
добро размислите, јер не смијемо више да будемо саучесници у немоћи, заробљеници сопствених
слабости и погрешног избора. Они за које знате да су Републику довели у јадно стање, не могу ништа
добро учинити за Вас и Вашу локалну средину. Чак и ако се чини да нешто чине, то ћемо на крају скупо
платити, а вјероватније је да ће те рачуне платити наша дјеца, ако претходно не напусте Републику
Српску и одустану од ње.
Избори су увијек шанса да грађани слободно изразе своје мишљење о политикама. Слобода
избора штити Ваш интегритет и када под било каквим притиском или уцјеном дајете свој глас,
отварате простор за све остале злоупотребе, али је то уједно и најјаче оружје које грађани имају
наспрам неодговорних политика, којег се свака власт плаши.

Демократски притисак мора да буде константан, а власт мора да буде одговорна и недопустиво је да
се, поред оволико афера које потресају наше друштво, нико не сматра ни за шта одговорним. Ни
морално, ни законски, ни материјално. Зато истрајавамо на јачању правног поретка и одузимању
незаконито стечене имовине, јер је оволика неправда неподношљива, а минимум праведности услов
функционисања друштва.
Због тога Вас позивамо да подржите наше кандидате и један сасвим другачији концепт друштвених
односа којим желимо да оживимо Републику Српску. Наша намјера је да заједно са Вама започнемо
беспоштедну борбу против криминала и корупције и да у тој борби нема заштићених и недодирљивих,
па макар се они налазили и у нашим редовима. Због тога промовишемо децентрализацију Републике
Српске, како бисте Ви могли управљати ресурсима којима ваша општина располаже. Економским
париотизмом хоћемо да раскринкамо лажне патриоте који нас годинама замајавају причама о
референдумима и непродуктивном политиком конфликта, покривајући њима своје неуспјехе. Јер
вјерујемо да се Република Српска најбоље штити економским јачањем и моралном и биолошком
обновом друштва. Најбогатији људи у Републици треба да буду они који нешто производе, а не
препродају, они који нешто извозе, а не увозе, они који стварају нову вриједност.
Ако желите овакву Републику Српску: часну, поштену и радну, Републику у којој се
равномјерно развијају све њене општине, а не само административни центри, која ће
сваким даном бити бројнија и богатија, позивамо Вас да изађете на изборе и подржите
програм и кандидате Српске демократске странке. То неће бити побједа Српске
демократске странке, него Ваша побједа, побједа сваког од нас појединачно. Побједа
поштења над криминалом, побједа благостања над сиромаштвом, побједа већине над
мањином – побједа демократије! Не смијемо дозволити да се у Републици Српској настави
са погрешним избором и увијек истим грешкама. Републици Српској је потребан уређен
систем и јаке институције предвођене часним људима, владавина права, а не
самопроглашене вође и елите отуђене од народа.
Због тога се и обраћамо сваком од Вас, јер смо сви одговорни за све, и слоган наше
овогодишње кампање је: СДС И ТИ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ!
Заиста можемо, ако се сви часни и поштени људи у Републици Српској, а таквих је увијек већина, окупе
око заједничког циља – боље Републике Српске.
С поштовањем,
Младен Босић
Предсједник Српске демократске странке

