ПОКРЕТ ЗА ЗАПАДНУ СРБИЈУ
ОСНИВАЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА
ГРАЂАНИ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ОСНИВАЈУ СВОЈУ ПОЛИТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ –
ПОКРЕТ „ЗАПАДНА СРБИЈА“, ВОЉНИ ДА СВЕ СВОЈЕ СПОСОБНОСТИ, СВА
СВОЈА ЗНАЊА, СРЕДСТВА И ВРЕМЕ ПОСВЕТЕ УКУПНОМ БЛАГОСТАЊУ
ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ.. У ТЕШКИМ ВРЕМЕНИМА ВЕЛИКЕ ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У НАШОЈ ЗЕМЉИ, УДРУЖУЈЕМО СЕ У ПОЛИТИЧКУ
ОРГАНИЗАЦИЈУ - ПОКРЕТ „ЗАПАДНА СРБИЈА“, КАКО БИСМО У
ДЕМОКРАТСКОЈ ПОЛИТИЧКОЈ УТАКМИЦИ ДОПРИНЕЛИ ЗАУСТАВЉАЊУ
ПРОПАДАЊА И УРУШАВАЊА СВИХ ВРЕДНОСТИ НАШЕ ЗЕМЉЕ СРБИЈЕ И
ДАЛИ СВОЈ ПУНИ ДОПРИНОС ЈАЧЊАУ ЉУДСКИХ, ПРИРОДНИХ, КУЛТУРНИХ
И ЕКОНОМСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ,
1. Политичка организација, Покрет „Западна Србија“ настала је од удружених локалиних
покрета и група грађана са подручја Азбуковице. Колубаре, Мачве, Подгорине,
Подриња, Поцерине, Рађевине, Срема и Тамнаве, који су прихватили основна
опредељења и Програмске циљеве Покрета. Покрету се могу прикључити и друге
организације и групе грађана са територије Србије.
2. Покрет је регионална политичка организација и његово политичко деловање
усмерено је пре свега на залагање за друштвено - економско јачање и развој
Западне Србије, за развој свих облика локалних самоуправа кроз аутономно
доношење политичких и развојних одлука које су од животног интереса за
већину локалног становништва.
3. Покрет „Западна Србија“ утемeљен је на традиционалним вредностима
српског народа са искреним и трајним опредељењем да у друштвени живот
своје регије угради европске вредности које треба да допринесу јачању
процеса европских интеграција, па се стога залаже за искрено и јасно
повезивање са Европском унијом и јачање процеса европских интеграција и
своју будућност види у примереној проевропској регији Подринја и Посавине
у којој удружено делују локалне заједнице Сембњрије, Подриња, Срема,
Мачве, Славоније.
4. Покрет се организује као савез равноправних добровољно удружених
политичких организација које делују на нивоу локалних заједница, међусобно
повезаних заједничким циљевима политичке организације Покрет – „Западна
Србија“. Организација Покрета засновна је на хоризонтално повезаним
политичким субјектима, Покретима за локалне средине и групама грађана
које имају своју сопстевну унутрашњу организациону и програмску
структуру.

5. Покрет се залаже за рационалну и ефикасну државну управу и њену темељиту
реформу у циљу изградње модерног друштва у коме се државна управа и
државни механизми стављају у службу остваривања најживотнијих потреба
грађана,ћобезбеђујући им миран живот достојан слободног грађанина целога
света. Покрет се залаже за реформисану државу која ће својим грађанима
омогућити да живе без страха од сутрашњице, да поштеним радом граде своје
породице и личне иметке, без страха да ће им то икада бити на било који
начин уништено и одузето,да живе у својим заједницама са пуним грађанским
и слободама у друштву владавине закона без криминала и корупције.
6. Покрет се залаже за истинску толеранцију, без фаворизоавања било које
етничке, верске или мањинске групације, за право сваке етничке групације за
исказивање својих способности по највишим стандардима савременог света,
за неометано исказивање различитих верских уверења, поштовање права
сваке мањинске групације у испољавању и примереном задовољавању својих
специфичних потреба.
7. Јачање општег и специфичног образовања, науке, културе и спорта је
прворазредни задатак за који ће се Покрет борити свим политичким
средствима како би се наше друштво у догледно време вратило у ред
модерних и образованих европских друштва.
8. Покрет „ Западна Србија „ има посебну одговорност и изражава спремност да
се бори за очување и унапређење природних ресурса земље Србије, пре свега
простора очуване природе којима обилује Србија, а посебно Западна Србија,
са рекама, шумама, планинама. Зато ће се Покрет залагати за привредни и
економски развој земље ослоњен на одржива правила економског раста који
ће чувати највреднији ресурс земље Србије – очувану природу, као и на
јачање свих грана пољопривреде које обезбеђују човеку достојан квалитет
живота на селу.

ОСНИВАЈУЋИ ПОКРЕТ „ЗАПАДНА СРБИЈА“ ОБАВЕЗУЈЕМО СЕ НА ДОСЛЕДНО
ПОШТОВАЊЕ СВИХ ИЗНЕТИХ ОПРЕДЕЉЕЊА. ГАРАНТУЈУЋИ ЗА ТО СВОЈИМ
ИМЕНИМА, ЧАШЋУ И ОБРАЗОМ, ПОЗИВАМО СВЕ ГРАЂАНЕ ИЗ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ,
КОЈИМА СУ ОВА ОПРВДЕЉЕЊА БЛИСКА И КОЈИ СУ СПРЕМНИ ЗА ЊИХ ДА СЕ
БОРЕ, ДА НАМ СЕ ПРИДРУЖЕ.

