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Вољом владајуће већине, српском народу у Црној Гори су одузета нека од елементарних
људских и националних права. Грађани српске националности су под сталним притиском
репресивног државног апарата. Бројни су примјери тортуре према Србима у вјерском,
културном, политичком и економском смислу. Све је снажнији талас насилне асимилације
усмјерен ка Србима. Угашене су наше институције културе. Српски језик и ћирилично
писмо су у потпуности маргинализовани. Брутално се фалсификују историјске чињенице
и уклањају материјални докази о српском духу и карактеру историјске Црне Горе. Врше
се стални напади на нашу свету Цркву и њену имовину. Медији, државни и већина
приватних, некажњено шире поруке мржње према српском народу. Срби у Црној Гори не
остварују под једнаким условима право на рад и запослење. То директно угрожава
физичку егзистенцију Срба у Црној Гори, због чега се константно појачава тренд
исељавања.  

Ми, оснивачи Српског националног савјета, имамо за циљ свеобухватну заштиту српског
народа у Црној Гори.
Стога ће кључни задаци Српског националног савјета бити: 

Заштита интереса српског народа у Црној Гори, уз надгледање и остваривање
појединачних и колективних права у складу са међународним конвенцијама, Уставом и
одговарајућим законима.
Евидентирање и процесуирање сваког навода дискриминације, кршења вјерских,
људских или грађанских права Срба, односно мјера које имају за циљ покушај насилне
асимилације.
Остварење права на образовање на српском језику, по програмима који су усклађени са
нашим националним, културним и историјским вриједностима.
Остварење одговарајуће, пропорционалне заступљености Срба у јавним службама,
органима државне власти и локалне управе. 
Избор управних органа државних медија на српском језику чији ће садржаји
информативног, културног, образовног, спортског и забавног карактера бити усклађени
са националним интересима и културним потребама српског народа.
Усклађивање законодавства са потребама Срба на истицање својих националних
симбола, обиљежавање националних празника као и заступљености српског језика и
ћириличног писма у сваком виду комуникације са државом.
Обезбјеђење финансијских средстава за стварање просвјетних, културних и спортских
удружења српског народа, као и заштиту својинских и других законом-гарантованих
права тих удружења и институција.
Успостављање и одржавање снажнијих односа са институцијама и удружењима
Републике Србије, Републике Српске и региона, као и са релевантним међународним
субјектима заинтересованим за положај српског народа. 
Формирање Савјета је чин настао из потребе биолошког опстанка и духовног очувања
српског народа. Формирање Савјета видимо искључиво као корак ка суштинском
побољшању положаја српског народа. Савјет је национална и надстраначка
организација, која ће се искључиво бавити заштитом интереса српског народа у Црној
Гори. Желимо да оправдамо повјерење грађана који су нам дали подршку за
формирање Савјета са основном мисијом укидања дискриминације који се спроводи над
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српским народом у Црној Гори. 
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