На 8. Програмском сабору Партије демократског прогреса одржаном 07.10.2017.
године у Бањалуци усвојена је:

ДЕКЛАРАЦИЈА
О БУДУЋНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Свјесни чињенице да актуелна власт предуго води Републику Српску
ка економском уништењу,
Увјерени да свакодневно провоцирање сукоба не доприноси
стабилности и извјеснијој будућности грађана Републике Српске,
Сигурни да лош стандард, осјећај неизвјесности и несигурности, те
дугогодишња и све лошија демографска кретања воде ка изумирању
нације,
Потпуно убијеђени да су ове чињенице посљедица неспособности
владајућих структура у Републици Српској,
Сасвим свјесни да је стабилност кључни предуслов опоравка
економије, очувања институција и опстанка људи у Републици,
Јасно опредијељени да, ако желимо опстанак Републике Српске и
народа на овим просторима, постојеће стање морамо брзо и енергично
мијењати,
Позивајући се на континуитет политичких и програмских
опредјељења Партије демократског прогреса од њеног оснивања, па до
данашњег дана,
Потпуно спремни да на основима својих темељних програмских,
вредносних и политичких начела преузмемо одговорност за вођење
Републике и њену обнову,
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Ми, делегати 8. Сабора Партије демократског прогреса, јединствено, јасно,
чврсто и без компромиса, јавно исказујемо наше ставове и чврста опредјељења за
промјену постојећег стања, обнову и одрживу будућност Републике Српске:
1. Економска обнова Републике Српске представља политички приоритет
Партије демократског прогреса, с обзиром на то да само економски снажна и
просперитетна Република Српска може успјешно да одговори читавом низу
друштвених, политичких, социјалних и других изазова. Разумијевајући да
повећање пензија и плата, издвајања за пронаталитетну политику, побољшавање
и модернизација образовања, реформа институција, као нити било које друго
програмско опредјељење Партије демократског прогреса не може бити
остварено ако претходно нема јаке привреде, а посебно истичући да Партија
демократског прогреса у својим редовима има довољно стручног, честитог и
патриотски оријентисаног кадра који има знање, вољу и елан да привреду и
финансије Републике постави на здраве основе, ми економски просперитет
Републике и свих њених грађана постављамо на прво мјесто у свом политичком
дјеловању.
2. Демографска обнова Републике Српске јесте наш основни национални и
политички задатак. Кључно опредјељење Партије демократског прогреса јесте
понудити одговоре на највећи изазов са којим се данас суочавамо и
обезбиједити да Република Српска не остане без свог најважнијег ресурса, а то
су људи. Као једно од својих основних опредјељења и императив свог будућег
дјеловања утврдићемо мјере којима ћемо обезбиједити трајни опстанак и
останак народа на овим просторима, а које подразумијевају: снажне мјере
подршке родитељству, мјере усмјерене ка усклађивању породичног и
професионалног живота, едукацију грађана о важности демографских питања,
те побољшање здравствене заштите становништва. У циљу повећања стопе
наталитета, залагаћемо се за већа финансијска издвајања чији је примарни циљ
стимулисање рађања, али ћемо истовремено стварати такав друштвени амбијент
да људи у Републици Српској желе да остану, раде, развијају своје потенцијале,
граде породице и подижу будућа покољења.
3. Морална обнова Републике Српске која у својој суштини подразумијева
образовну, културну, обнову владавине права, као и борбу против криминала и
корупције, јесте и остаће суштинско питање на којем ће инсистирати Партија
демократског прогреса у свом будућем дјеловању. Од изузетне је важности
трајно опредјељење за независно, ефикасно и непристрасно правосуђе, а
посебно знатно пооштравање кривичних санкција за кривична дјела почињена
на штету јавних добара Републике Српске. Инсистираћемо да свим нивоима
образовања обезбиједимо стратешко мјесто у развоју и постојању Републике
Српске. Опредијељени смо да трајно градимо Републику као друштво засновано
на властитим, али и основним европским културолошким вриједностима.
4. Обнова личне и социјалне сигурности је наш ултимативни циљ који
подразумијева право сваког човјека да достојанствено живи од свог рада, право
пензионера да достојанствено живе од својих пензија, право и обавезу да
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борцима, ратним војним инвалидима, породицама погинулих бораца и свим
другим социјално угроженим категоријама Република Српска обезбиједи онај
ниво подршке и заштите који је довољан за нормалан, пристојан и
достојанствен живот. Наша је дужност и обавеза да обезбиједимо услове и
право свих грађана Републике Српске и свих слојева становништва – радника,
пензионера и свих социјално угрожених категорија, да имају доступан виши и
ефикаснији ниво здравствене заштите. Имамо обавезу да за све грађане
Републике обезбиједимо безбједну и за живот стабилну Републику Српску, без
опасности од тероризма, наркоманије и свих других пошасти карактеристичних
за вријеме у којем живимо.
5. Обнову политичке стабилности и европску будућност Партија демократског
прогреса доживљава као најважнији политички оквир националних, културних,
економских, развојних и уопште стратешких интереса грађана Републике
Српске и српског народа у Босни и Херцеговини. Партија демократског
прогреса, као народна и демократска странка, јесте системска странка
Републике Српске, а то значи да је наше политичко утемељење везано управо за
Републику Српску и њену уставно-правну позицију и капацитет. Партија
демократског прогреса као одговор на политику прошлости нуди и афирмише
политику толеранције, сарадње и просперитета у оквиру регионалних и
европских интеграција. Желимо да тражимо партнере међу свим странкама,
међу свим народима, у цијелој БиХ, на Балкану и у Европи, који ће разговарати
језиком будућности. Наша намјера је да са свим заинтересованим партнерима
потпишемо платформу будућности чије основне одреднице треба да буду:
много боља сарадња између земаља регије које још нису чланице ЕУ, увођење
јединствене економске зоне, односно царинске уније међу земљама регије,
увођење јединственог регионалног тржишта базираног на основним
принципима ЕУ који се тичу пуне слободе протока људи, робе, услуга и
капитала.
Партија демократског прогреса има визију да Република Српска буде друштво,
отворено за различите идеје, интересе и визије; да Република Српска буде
толерантно друштво у којем систем штити све грађане без обзира на њихову
политичку, идеолошку, националну или вјерску припадност; да Република
Српска буде гарант конституционализма Републике и дејтонског уставног
уређења БиХ, те да буде стабилизациони и интегративни фактор који подстиче
и промовише регионалну сарадњу и кључни партнер ЕУ у процесу остварења
европске будућности.
Бањалука, 7. октобар 2017.
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