
Нећемо гласање, 
хоћемо слободне
изборе! 

Желимо договор око свих 
важних питања у земљи од 
којих нам зависи
будућност и квалитет 
живота.

 -  Хоћемо власт којој 
верујемо, а не институције 
које не раде свој посао.
 
 -  Нормалан живот може 
доћи, само као последица 
слоге у држави, а за
то нам је потребан договор.

 -  Тражимо услове да се 
најбољи кандидују за 
најодговорнија 
места од чијих одлука 
зависи целокупно друштво.

 -  Хоћемо да живимо у 
својој земљи, од свог рада 
јер знамо да је то
могуће и зато не дамо да 
нам неко одузима то право.

БОЈКОТ
први корак 
до договора!
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Ми као народ и друштво 
немамо тај луксуз да окрећемо 
главу од проблема. Ми не смемо 
да се понашамо као да се ово нас 
не тиче и да никада нећемо 
платити рачун за неблаговремено 
поступање. Све што више 
одлажемо регулисање, тај рачун 
се вишеструко увећава. Зато је и 
наша одлука да не учествујемо 
21.јуна у гласању мотивисана 
најбољим намерама. Нећемо се 
правити као да је све у реду и да 
само треба да изаберемо најбољег 
међу понуђеним спасиоцима да 
нас негде поведе. Позивамо вас 
све да не пружите привид 
оваквим изборима, где је понуда 
фалш, шкарт и лошији квалитет 
од оне која нам треба. Хоћемо 
договор а не насиље, хоћемо 
најбољу понуду а не превару. 
Хоћемо да живимо као сав 
нормалан свет, да бекство из 
Србије у друге земље не буде 
једини пут избављања. У Србији 
постоји квалитет, то су наши 
људи у другим срединама и 
доказали, само морамо уклонити 
препреке да исти изађе на 
површину.

Не може се живети у једној 
кући или једном друштву где не 
постоји договор. Сукоб, то није 
природно стање, као и страх у 
човеку и стална сумња у 
институције, које га хране 
неповерењем. Такво друштво је 
осуђено на пропаст, таква кућа 
где сви желе да побегну из ње 
нема бољитак. Нико нема права 
да се инати, посебно у широј 
заједници. Замислите родитеље 
који терају инат или домаћина 
који сам одлучује како да троши 
новац и да никоме не полаже 
рачуне. То исто важи за носиоце 
јавне власти у држави. 
Оптуживати некога да не воли 
своју заједницу или да ради 
против ње није пут помирења, 
већ поделе и продубљивања даље 
неслоге. Занемаривање таквог 
стања, извесно је води у процес 
акумулирања проблема до тачке 
пуцања једне заједнице и њеног 
физичког нестајања.

Желимо да се сви грађани 
Србије  договоре како да се 
организују избори на којима ће 
хтети да учествују сви бирачи. 
Тражимо изборни процес 
равноправних услова за све 
учеснике, фер и поштену борбу 
где ће се најбољи надметати, а 
грађани да одлуче ко ће их 
заступати. Изборни резултат 
мора бити продукт слободне воље 
свих појединаца који чине наше 
друштво. Само таква скупштина 
може доносити законе који су 
добри и подједнако корисни свим 
грађанима. Власт која се након 
таквих избора формира има пун 
легитимитет и то је најмоћнија 
влада било да стоји наспран 
међународних институција или 
домаћих субјекта.


