
Предлог декларације о минималним и неопходним условима за очување и јачање Републике Српске унутар БиХ

Пише: Емил Влајки
субота, 17 мај 2014 07:06

  

Узевши у обзир

  

- Да је држава БиХ протекторат дијела међународне заједнице (МЗ), што је јединствен,
анахрон и неприхватљив случај у Европи;

  

- Да се у таквим условима не може одвијати никакав озбиљнији развој било које
државне заједнице;

  

- Да се, посебно, од Дејтона до данас, овај дио МЗ крајње маћехински односио према
РС;

  

- Да тај дио МЗ видљиво фаворизује већински народ у БиХ на штету два друга
конститутивна народа;

  

- Да се то фаворизовање прикрива под видом стварања наводно функционалне и
грађанске, а у ствари државе најбројнијег народа;

  

- Да се ова протекторат-држава настоји увући у војни пакт који је супротстављен другим
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дијеловима МЗ, а све у оквиру новог хладног рата који се актуелно води;

  

- Да један дио политичких субјеката, вјероватно несвјесно, а желећи да сруши актуелну
власт у РС, пактира са овим дијелом МЗ и са неким политичким странкама у Федерацији
којима је примарни циљ уништење РС и доминација над цјелокупним територијем БиХ;

  

- Да су све земље у свијету које су биле под колонијалном управом прво избориле
политичку самосталност а тек се онда посветиле унутрашњим проблемима;

  

- Да, у том смислу и контексту, РС жели двије ствари:

  

a) Ослобађање од колонијалне политике протектора БиХ;

  

b) Очување и јачање садашње аутохтоности и државотворности РС.

  

- На темељу ових базичних принципа, предлажемо слиједећу
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  Декларацију  - Сваки српски политички субјект у РС који је свјестан свега неправедног, па излочиначког, што је рађено према српском народу (демонизирање, уцјене, пријетње,бомбардовање, итд), безусловно ће инсистирати на два темељна принципа Дејтона:ПАРИТЕТ И КОНСЕНЗУС; неће, ни на који начин, дозволити прегласавање било когконститутивног народа ни на једном нивоу власти; посебно не у ентитету РС, ни надржавном нивоу;  - Сваки политички субјект у РС коме је стало до српске самосвојности,  * неће пристати на било какво уставно преуређење које ће ставити у питањетериторијални интегритет Републике Српске ни њене надлежности;  * неће дозволити да БиХ постане дио било ког војног пакта;  * бориће се за самосталан одабир својих политичких и економских партнера у свијету;  * бориће се за враћање надлежности које су нелегално одузете РС-у.  Сви политички субјекти у РС морају бити свјесни да грађанска еманципација како нанивоу ентитета тако и државе, као и заједнички суживот, морају проћи фазу пуненационалне еманципације сва три конститутивна народа у БиХ;  * У том смислу, провидне манипулације гдје се под маском грађанског, функционалнедржаве и људских слобода настоји наметнути доминација једног, у овом случајунајбројнијег народа, неће проћи.  

  Појашњења  1.  Заједнички живот у држави БиХ, која је међународно призната реалност, разумљив јесам по себи, с тим:  * Да се престане са вријеђањем српског народа, РС и СПЦ етикетирајући их каогеноцидне;  * Да се престане наглашавати како судбина БиХ апсолутно зависи о једном јединомнароду чиме се директно негира основица Дејтона: конститутивност народа;  * Да се престане, на државном нивоу, онемогућавати привредни развој ентитета;  * Да се изнађу праведна рјешења за истинску конститутивност сва три народа.  * Да се престане са игнорисањем злочина, од стране правосудних институција,почињених над Србима у периоду: 1991-1995.  2. На унутрашњем плану  * Апсолутно је нужна бескомпромисна борба против свих врст криминала досадпочињених и оних који се настављају, као и борба за социјалну и економску правду.Један дио те борбе ће се сигурно одвијати овдје и сада и та борба ни по коју цијену несмије стати. Посебно је важно да та борба у РС обухвати читав период, од Дејтона доданас.  * Али истински генератор свих врста криминала је колонијални протекторат који својиммаћехинским односом, посебно према РС, и мешетарењем на различитим нивоима и уразним доменима, константно и суштински производи све зло којег живимо. Ради тога,не постоје никакве могућности истинског економског и социјалног  напретка, уколикопроцес јачања аутохтоности наше Републике не буде одлучно на дјелу.  * Сви они који игноришу одлучујући негативан утицај овакве МЗ и мисле, тврде, да сепроблеми у РС првенствено могу рјешавати мијењањем садашње власти, пактирајућипритом са МЗ, федералним партијама које желе укидање РС и неким невладиниморганизацијама (већ виђено), раде то искључиво про домо суа (ради личних интереса) иапсолутно подривају темеље Републици Српској.  Напомена  Ми, Партија економске и социјалне правде, позивамо све политичке субјекте да сепридруже овој декларацији, и спремни смо на сваку врст сарадње у циљу побољшања иреализације исте.    Аутор је потпредседник Републике Српске.
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