Програм и статут странке
На основу члана 13. Закона о политичким странкама (Службени гласник
РС број 36/09 ) и члана 21 Статута Зелена Странка Србије / Zelená
Strana Srbska, на седници ванредне Скупштине Зелена Странка Србије /
Зелена Страна Србска одржане 04.06. 2016 г. у Падини, донет је
следећи:

ПРОГРАМ
Зелена Странка Србије – Zelená Strana Srbska (у даљем тексту:
Странка) је организација грађана, слободно и добровољно удружених,
основана ради:
▪
▪
▪
▪

стварања социјално праведног друштва у коме сви уживају једнака права
и имају једнаке могућности за остваривање својих потенцијала,
развијања демократске свести и поштовања људских права и
различитости,
системске заштите животне средине, промовисања економског развоја
на одржив начин – давањем приоритета зеленој економији, и
остваривања политичких циљева подржавањем тежњи друштвеног
самоорганизовања и оснивања институција и удружења којима је
заједнички циљ очување националног идентитета демократским
обликовањем политичке воље грађана и учешћа на изборима.
Странка је посебно оријентисана и усмерена на представљање,
заступање, заштиту и унапређење права словачке националне мањине
са акцентом на стварање истински демократског друштва које поред
поштовања етничког, културног, језичког и верског идентитета сваког
припадника националне мањине мора да ствара одговарајуће услове
који ће му омогућити да изрази, очува и развије сопствени идентитет у
Републици Србији, у складу са Уставом, законом и међународним
стандардима.
Странка се залаже за основне демократске вредности, људска права и
слободе свих грађана. Подједнако је опредељена и за опште људске,
цивилизацијске демократске и грађанске вредности, недодирљивости
приватне и осталих облика својине. Основни правци деловања
обухватају пет области и то: социјалну правду, демократију и људска
права, животну средину, зелену пољопривреду и економију, Европу и
регион, без обзира на националну или било какву другу припадност.

Дела која чинимо данас, обликују наше сутра. Наша будућност зависи од
наше способности да се мењамо и мењамо свет око себе.

ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ
Заступање и представљање интереса припадника грађана Србије и
Словачке националне мањине, међусобно повезивање културних и
привредних веза и конатаката, успостављање и поспешивање веза са
народима и народностима са којима живе, односно са којима их везује
свакодневни живот
▪

▪

▪
▪
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Поштовање људских права и права мањина и националних мањина и
њихово усклађивање са међународним законима и актима, неговање
језика , писма и културе, очување националног идентитета и залагање
за социалну и правну сигурност и бригу о свеукупном
положају припадника мањина са посебним освртом на права словачке
националне мањине.
Залагање за привредни и економски препород Србије и учествовање у
њему, са специфичностима привредне и економске сарадње са
Републиком Словачком.
Залагање да се Заштити животна средина, имплентацијом “зелене“
технологије у економоју.
Децентрализација и јачање локалних самоуправа, повезивање локалних
самоуправа из Републике Србије са локалним самоуправама из
Републике Словачке
Активно учешће у одржавању и изградњи правне државе, као стуба
савременог бивствовања заједнице и активни ангажман на
остваривању сарадње , неговање и развијање односе са регионалним
и међународним организацијама у интересу Републике Србије и
припадника Словачке националне мањине.
Реформа образовног система и афирмација образовања, школска и
студентска размена са Републиком Словачком, као и разни видови
стручног усавршавања у Републици Словачкој. Подизање, унапређење и
очување општег образовног нивоа.
Чланство Србије у Европској унији, са посебним акцентом на развијање
сарадње и подршке у том правцу од стране Републике Словачке.
Сталну борбу за бољи живот свих грађана Републике Србије без обзира
на националну верску и сваку другу припадност, а који ће остварити
учешћем у власти од локалног до републичког нивоа.
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Борба против корупције организованог криминала и свих других видова
криминала кроз пооштравање казнених мера.
Борба против дискриминације грађана и злоупотребе положаја
појединаца, којим се крше људска и мањинска права, борба против
завођења једноумља и дезинформисању грађана путем јавних медија
и борба против завођења медијског мрака.
Заштита и остваривање индивидуалних права и права на различитост.
Заштиту, очување и развој програма којим ће се обезбедити
егзистенција земљорадника и опстанак и задржавање младих на
селу, нарочито припадника Словачке националне мањине који живе
претежно на селу.
Инвестирања буџетских средстава у пољопривреду и развој
пољопривреде (минимум 30 одсто Републичког буџета).
Залагање за повољно кредитирање свих пољопривредних произвођача
. Афирмација равноправног економског развоја и привлачење
инвестиција и стварање нових радних места.
Субвенционисање домаће еколошке пољопривредне производње у тој
мери да пољопривреда буде извор прихода, а не само обавеза и
мука земљорадника.
Залагање за доношење Закона којим несме висина ниједне плате
и пензије бити испод минималног просека потребног за живот.
Посебна брига и максимална подршка и заштита, деце и омладине,
старијх, болесних и хендикепираних грађана, а нарочито припадника
мањина у остваривању њихових права.
Активно учешће у Изградњи и одржавању друштва социјалне правде и
смањењу језа између богатих и социално угрожених као и пуна
и интензивна сарадња словачке националне мањине са другим
националним мањинама и са свим друштвеним групама.
Презентација и заштита културних достигнућа Словачке националне
мањине и успостављање културних и економских веза у земљи и
иностранству.
Изградњу институција које се прилагођавају грађанима а не обрнуто.
Очување и заштита животне средине као и подстицање и подршка у
унапређењу и развоју еколошке свести и еколошког развоја.
Залагање и давање подршке Закону о заштити привредних ресурса као
што су изворишта воде (минералне воде) шуме, национални паркови и
слично, који не могу бити предмет приватизације.
Залагање за доношење закона бесплатног средњег и високошколског
школовања и могућности уписа у средње и високе школе регулисано
квотом, која ће омогућити припадницима Словачке националне мањине
да се школују на свим смеровима средњих и високих школа.

▪

Придруживање европским страначким асоциацијама и њиховим
партнерским организацијама у складу поштовања Устава и
Закона Републике Србије.
Странка је основана у жељи да допринесе да Република Србија постане
модерна демократска држава у којој је загарантована социјална правда,
поштовање људских права и права мањина, у којој ће сви грађани имати
једнака права и могућности. Наша мисија је очување природе, привреде
и пољопривреде систематском бригом о животној средини и
успостављање одрживог развоја путем унапређења зелене економије у
Србији.
Очување природе постаје мисија човечанства, жеља нам је да зелена
политика буду развојни фактор Србије.
Странка промовише јавни интерес и личну одговорност као основ свог
деловања, а као разлог свог бављења политиком нагласак ставља на
интерес грађана.
Безочна похлепа и жеђ за профитом почива на противприродном,
погрешном и искључиво материјалистичком систему вредности, који не
води рачуна о људима, њиховом здрављу и квалитету живота. Профит
појединаца, представља најважнији узрок уништавања животне средине,
уништавање природних ресурса, погоршавање друштвених и
економских односа и погоршавање квалитета живота људи.
Странка жели да се у Србију врате два принципа: домаћинство и
одговорност, пре свега у домену реализације политике и циљева зелене
економије. Уверени смо да ће усвајање ових принципа на ширем плану –
међу свим грађанима, допринети рационалном коришћењу ресурса и
стварању нових и квалитетних послова, радних места и генерисању
здравог капитала.
Странка својим Програмом и учешћем у власти жели да намеће,
упозорава и саветује колеге из света политике, грађане и привреднике да
буду дневно мудри и животно одговорни када планирају и доносе одлуке
које утичу на грађане наше земље, на животну средину и на
државу, на њену одрживост и заједничку будућност.

