Драги пријатељи,
Огромна ратна страдања и патње које се никада не смију поновити, обавезују на
одговорност за очување мира, развој економије и друштва. Показали смо како се
штите права и интереси, спречавајући отимање надлежности Републике
Српске коју лажно нападају и оцрњују као „геноцидну творевину насталу
етничким чишћењем“. Сада и у Сарајеву признају: „Умјесто 100% БиХ, добили
смо 100% Републике Српске“. То је резултат дјеловања САВЕЗА НЕЗАВИСНИХ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА којим смо бранили право на истину и постојање
Републике Српске. Захваљујући вашим гласовима датим кандидатима СНСД-а
на изборима 2006. године, остварено је политичко јединство и задобијена снага
Републике Српске. На изборима 3. октобра 2010. године, заједно са вама постављамо циљеве. То значи МИСЛИТИ - ПРЕДВИЂАТИ - ДЈЕЛОВАТИ.
У сљедеће 4 године, учинићемо кораке за будућност не само Републике Српске,
већ и за трајни мир и стабилност у цијелом региону. Једино путем мира и
развоја, могуће је градити помирење и јачати повјерење међу народима. То
онда служи развоју друштва и економије и отвара перспективе свима.
Политичка и економска стабилност Републике Српске остварена у протекле 4
године, добар је основ за сигурнију будућност. ЕКОНОМСКИ И ДРУШТВЕНИ
РАЗВОЈ ЈЕ ГЛАВНИ НАЦИОНАЛНИ ЦИЉ СРПСКОГ НАРОДА И СВИХ КОЈИ
ПРИХВАТАЈУ РЕПУБЛИКУ СРПСКУ. Тиме одређујемо како ће дјеловати
СНСД у погледу унутрашњих и спољних односа у будућем периоду. Да би се
то остварило, имамо јасан план који се може изразити као формула за
будућност:
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4 x 4 = РС или 4 КОРАКА У 4 ОБЛАСТИ = РАЗВОЈ СРПСКЕ НА КВАДРАТ.
Развојне програме и мјере провешћемо уз вашу подршку. СНСД је припремио
Изборни програм који се састоји од 50 ЦИЉЕВА ЗА 50 ПОСТО ПОДРШКЕ. Не
занемарујући ниједну област, издвајамо 4 области са по 4 корака до циља:
1. РЕПУБЛИКА СРПСКА ЗАУВИЈЕК – наставак одбране уставне дејтонске
позиције Републике Српске, међународни контакти, привредна сарадња,
истина о рату
2. ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ – храна/пољопривреда, вода/водопривреда, енергија/енергетика, индустријализација/екологија
3. РЕФОРМЕ У ДРУШТВЕНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА – раст ПЕНЗИЈА, ОБРАЗОВАЊЕ као нова револуција, ЗДРАВЉЕ за све, јефтинија и ефикаснија
АДМИНИСТРАЦИЈА у државној управи, фондовима и јавним
предузећима
4. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ЗАЈЕДНИЧКИМ ОРГАНИМА БиХ – избор НЕБОЈШЕ РАДМАНОВИЋА за српског
члана Предсједништва БиХ, избор посланика СНСД-а за Представничко
вијеће и Вијеће народа Парламента БиХ, а то је основ за избор српских
министара у Савјету министара БиХ.
То су ЧЕТИРИ ПУТА ПО ЧЕТИРИ КОРАКА ЗА БУДУЋНОСТ. Овим корацима
од Републике Српске створићемо ДОБРО МЈЕСТО за живот и рад свим њеним
становницима. Гласајући за кандидате СНСД-а на свим изборним листама,
стварате гаранцију за остварење ових циљева. Ако гласови буду разбијени на
много странака, то ће Републику Српску вратити уназад, као у вријеме пропадања до 2006. године. Зато очекујем вашу подршку САВЕЗУ НЕЗАВИСНИХ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА на изборима 3. октобра 2010. године.
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