ЗАШТО СЕ БОРИМО ЗА ВАЉЕВО?

Одговор на ово питање дали смо одавно: зато што су нас сви други издали.
Зато што је ЛФ ВA и настао као одговор на бахату власт и јалове „опозиционе“ странке
које се ни у речнику, ни у понашању, више не разликују од „оних других“.
Зато што на првој страни нашег Статута пише да нам је циљ промена лоших навика у
погледу политичког деловања и понашања.
Зато што je у новембру 2017. у градски бирачки списак било уписано 78 488 Ваљеваца.
У октобру 2019. тај број износио је 77 379.
То је 1095 бирача, 1095 људи мање. Годишње смо губили по 500 људи, Да ли пристајемо
да до наредних локалних избора изгубимо још 2000 суграђана?
А у бирачком списку за април ове године тек треба да се покажу плодови упутстава из
Приручника за спровођење Закона о јединственом бирачком списку, посебно одељка
4.2.2. о брисању из бирачког списка на основу одјаве пребивалишта. МУП већ врши
проверу података о пребивалишту грађана. Када се утврди да бирач по било ком основу
нема више пребивалиште на подручју Србије, он ће бити брисан из бирачког списка…

ИЗБОРИ

Број уписаних
бирача

Број бирача који
су гласали

%

Локални 2012.

80.837

43.152

53,38%

Парламентарни 2012.

80.791

43.379

53,69%

Парламентарни 2014.

80.499

42.978

53,39%

Локални 2016.

79.525

44.086

55,44%

Председнички 2017.

78.852

44.242

56,11%

217.837
Просечно излази:

43.567

Ови подаци, међутим, показују занимљив тренд: упркос непрестаном паду броја
уписаних у бирачки списак, стагнира, а на последњим изборима чак расте (!) број
Ваљеваца који излазе на биралишта. Прерано је за закључак да је ово последица појаве
да Ваљево напуштају претежно грађани који и иначе не гласају, али…
Релевантна истраживања из новембра прошле године показала су да код грађана Србије
постоји много знатнији негативни однос према странкама тзв. опозиције од позитивног
односа. Бојкот би, у тренутку истраживања, подржало свега 2,9% бирачког тела.
Да ли ови подаци потврђују да ни бирачи више не верују онима којима је од самог
почетка неповерење, са много разлога, исказивао Локални фронт Ва? Како се догодило
да позиве лидера и лидерчића, чије странке готово и не постоје у Ваљеву, одједном
читамо као свето писмо?

Да ли ће неко поново поверовати уваженим интелектуалцима који су нас једном већ
усрећили белим листићима?
Однос према локалним изборима веома јасно је открио стварне мотиве оних који
позивају на бојкот. Тужна је чињеница да у Србији, на страни која себе назива
опозицијом, не постоји ниједан политички субјект довољно озбиљан и довољно
организован да се на парламентарним изборима супротстави пузајућој диктатури. Да
није тако, не бисмо ни оснивали Локални фронт Ва. Не бисмо морали да се у Грађанском
фронту окупљамо са нама сличним удружењима и људима који не желе да имају посла
са потрошеним ликовима.
Основни мотив за одрицање од избора, дакле, јесте немоћ тзв. опозиције. То показују и
најновије одлуке скорашњих заговорника бојкота који се осећају довољно јаким и
довољно спремним да изађу на локалне изборе у својим градовима.
Рецимо да све до сада наведено није тачно и да ће се догодити „нешто“ што ће ускоро
довести до испуњења свих захтева политичких субјеката који проповедају бојкот. Јавни
медијски сервиси биће отворени подједнако за све, а полиција, тужилаштва, судови, РЕМ
и Агенција за борбу против корупције преко ноћи ће се посути пепелом и од сутра почети
да раде свој посао.
Ко је тај „фактор икс“ који ће све то извести? И када?
Постоји ли било какав документ, обећање, најава, сценарио, предвиђање, предсказање да
ће се то догодити? И када?
Истина је да су избори врабац у руци. Али је бојкот који ће довести до испуњења нечијих
снова пословични голуб на грани.

ДА ЛИ ЛФ ИМА СНАГЕ ДА СЕ БОРИ ЗА ВАЉЕВО?
Овај аргумент је далеко релевантнији од позива на бојкот лидера који углавном и не знају
где је Ваљево, а не би ни за „Крушик“ знали да није било Александра Обрадовића.
O припремама за излазак на изборе, као што је познато, одлука је донета у октобру 2018.
У октобру прошле године скупштина ЛФ ВА усвојила је програм рада који, поред
осталог, обухвата:
-

проналажење кандидата на следећим локалним изборима,
израду програма који ће бити презентован у јавности,
израду предлога рада локалне администрације,
промоцију идеја из изборног програма,
активну припрему за изборе или бојкот,
координацију са осталим опозиционим организацијама и разговоре о изласку на
следеће локалне изборе.

Први посао са ове листе делимично је обављен. Постоји група људи (чланова и
нечланова) која се (за сада) изјаснила да би прихватила понуду да буде на нашој листи.
Тај број у овом тренутку сасвим је близу броју 34 који је пројектован као минималан. До
предаје изборне листе (вероватно 8-10. април) није недостижан ни максимум од 51.
Евентуална одлука о изласку на изборе подразумева и одговор на једно питање: ко све
може бити кандидат ЛФ ВА? Већ је виђен један предлог о профилу наших будућих
кандидата. Реакције су биле занимљиве. Замисао да кандидати ЛФ ВА могу бити и
виђени Ваљевци који нису чланови ЛФ ВА прихваћена је без коментара. Једине замерке
овом предлогу биле су да је непотребан било какав уговор који би одборнике обавезивао
да бар донекле поштују ставове усвојене у припреми одборничке групе ЛФ ВА за
седнице скупштине.
Подношење листе подразумева најмање 30 оверених потписа по једном кандидату.
Посао на стварању базе података о особама које ће потписима подржати листу ЛФ није
довршен. Због тога сваког од потенцијалних кандидата треба обавезати да најкасније до
31.марта пронађе потребан број потписника.Притом морамо имати у виду да ћемо нам
свакако бити потурен одређен број људи који су већ дали свој потпис за СНС. Такви
потписи неће бити верификовани у изборној комисији, због чега је потребна и знатна
резерва у броју потписа.
Важан елемент биће огласи којима ћемо у локалним медијима позивати грађане да нас
потписима подрже. Они би већ морали да садрже основну поруку и визуелни идентитет
кампање ЛФ ВА уз обавештење о времену и месту прикупљања потписа.
Сама процедура прикупљања потписа доводи до контакта са потенцијалним члановима
будућих бирачких одбора. Уколико довољно људи буде ангажовано до 31. марта,
имаћемо више од 20 дана за њихову квалитетну обуку. Одређивање представника наше
листе у проширеном саставу изборне комисије неће представљати посебан проблем.
У овим пословима фактор време још увек није критичан. Драгоцене месеце, међутим,
изгубили смо одустајући од дела планираних и предложених припрема за изборе или
бојкот. Пропустили смо да јавност Ваљева на време упозоримо на оно што нас
несумњиво чека у наредна два месеца: функционерска кампања, злоупотреба јавних
ресурса, кршења закона о информисању и медијима, нетранспарентан рад изборне
администрације, ситуација са бирачким списковима и све оно што се у паролама о
бојкоту уопштено назива „условима за фер изборе“.
Да смо извели овакве акције, са егзактним примерима изборних услова из нашег града,
постигли бисмо двоструки циљ. Добили бисмо најпре повећање препознатљивости ЛФ
ВА као субјекта који зна о чему говори. Аргументи о изборним условима у Ваљеву,
изнети у јавност, добро би нам дошли и у активном бојкоту ако се таква одлука донесе.
Рећи ће неко да још увек имамо времена и могућности да се набројаним темама вратимо.
То јесте тачно, али неће бити ефикасно као што је могло бити. Могли смо бити једини
који се тим темама баве, у наредна два месеца о њима ће говорити сви и биће много теже
и скупље пласирати оно што има да каже ЛФ ВА.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ ЛФ
Ми практично већ имамо изборни програм који ће грађани Ваљева доста лако препознати
ако га уобличимо у кампању ослоњену на теме којима смо се и до сада бавили: више
јавности у раду органа града, смањење овлашћења градоначелника, борба против
локалне корупције, борба за здравију животну средину, враћање месних заједница,
посебно, сеоских и приградских оним који у њима живе и привређују...
Креативна стратегија заснива се на четири речи. Једна од њих је ЗНАЊЕ, као најава да
ћемо и пословима града увек приступати плански, методично и одмерено, постављајући
градској администрацији задатке чије остварење ће моћи да се прати пажљивим избором
индикатора.
ОТВОРЕНОСТ је реч која треба да опише будући начин рада људи који обављају градске
послове. Ово је појам на којем је ЛФ ВА и до сада инсистирао у расправама о статуту
града, овлашћењима градоначелника, раду градског већа, одлуци о МЗ, расправама о
буџету итд.
АКЦИЈА ће најавити систематски рад на остваривању нашег изборног програма, рад на
креирању будућих стратешких докумената града (већини тих аката истиче рок важења),
посебно рад на конкретним и видљивим мерама за смањење загађености ваздуха.
Реч ТВРДО описује је начин на којим ћемо третирати све коруптивне појаве у градској
администрацији и јавним предузећима. Добар део алата којим се то може постићи већ је,
кроз наше примедбе, уграђен у ЛАП. Остаје задатак да од тела за праћење спровођења
овог плана начинимо озбиљну препреку за све будуће покушаје да се лако дође до новца
из буџета.
Ова реч такође најављује однос према влади Србије и министарствима; за разлику од
службеника спутаних партијском дисциплином, јавно ћемо тражити подршку грађана за,
на законима засноване, захтеве према вишим инстанцама.
Овиме је делимично обухваћен и задатак израде предлога рада локалне администрације
који је утврђен на октобарској скупштини ЛФ ВА.

ПРОМОЦИЈА ИДЕЈА ИЗ ИЗБОРНОГ ПРОГРАМА
Визуелни идентитет читаве кампање још није утврђен. Од доношења одлуке о изласку
на изборе до израде првог предлога биће потребно бар десетак дана.
Коначне форме кампање детаљно ће уобличити изборни штаб, на основу следећих
препорука:
1.
Основни медији који ћемо користити да бисмо пренели нашу поруку биће
штампани: леци, налепнице, изборни програм као прилог уз један или два броја листа
„Напред“. Предвиђен је само минимални број плаката, јер ни бројем, ни квалитетом
нећемо моћи да пратимо конкуренте.
2.
Подразумева се кампања на будућој интернет страници ЛФ ВА, на фејсбук
профилу и на другим друштвеним мрежама.

3.

Израда и емитовање кратког ТВ спота и телопа са изборном поруком.

4.

Штандови на посећеним местима у граду (центар, пијаца, тржни центри и сл.).

5.
Посете појединим приградским и сеоским насељима (само онде где имамо
погодног кандидата и где очекујемо већи број гласова).
6.
Коришћење предизборних програма у медијима, сучељавања са представницима
других листа, итд.
7.
Мале акције и обраћања медијима на терену, по позиву грађана или када
идентификујемо неки њихов проблем (улице, путеви, поплаве, нечистоћа и сл.).
8.
Непрестано упозоравање (саопштењима, писањем пријава и на друге погодне
начине) на кршења изборних правила и правила у изборној кампањи, посебно у локалним
медијима, и у понашању полиције и инспекцијских органа.
Коначни буџет за овај део кампање планираће изборни штаб. Цене у медијима током
изборне кампање још нису познате, а биће свакако више од цена у периоду пре
расписивања избора.
Прилика за коначну оцену свега овде изнетог биће могућа наредна седница скупштине
ЛФ ВА чији је задатак усвајање изборне листе. Није незамислив ни исход да већина тог
дана одлучи да ЛФ ВА нема довољно људских, креативних, финансијских капацитета да
оствари планове који већ на први поглед делују преамбициозно.
У таквом случају неће бити превише ни тешко, ни компликовано, да се ресурси са којима
у том тренутку будемо располагали преусмере у кампању за бојкот локалних избора.
Овакав сценарио, најзад, отвара могућност бар делимичног остваривања последње тачке
из програма усвојеног на октобарској скупштини: координација напора са другим
опозиционим организацијама.
***
Све у свему, имамо прилику да капитализујемо оно што смо радили од настанка
удружења.
Ми смо препознати као једина опозиција у Ваљеву, што ће, уколико уђемо у причу о
бојкоту временом сигурно нестати.
Излазак на изборе уз остваривање резултата који је објективан нам доноси Законски
прописану материјалну подршку неопходну за самосталност у даљем раду и лакше
функционисање удружења.
Никоме ништа нисмо дужни, јер нас нико и није консултовао приликом доношења
сопствених, појединачних одлука.
Уколико не изађемо на изборе, у медијима можемо бити видљиви само као део ГФ-а. ЛФ
ВА ће постојати само на друштвеним мрежама. Материјална средства ће изостати.
Љубомир Радовић, Дејан Ђерић и Предраг Савић

