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У недјељу ће грађани у цијелој Босни и Херцеговини да гласају на општинским изборима и одлуче о томе
кога желе да води њихову општину у сљедеће четири године. То је велика одговорност, јер ће утицати на
свакодневне животе.
Ови избори су важни. Они пружају прилику грађанима да размисле о тренутном општинском вођству и
њиховим противкандидатима за ту функцију. Бирачи треба да донесу одлуку на основу тога ко може
задовољити њихове потребе када је ријеч о питањима која су им најважнија, било да је ријеч о дјечијим
игралиштима, уличној расвјети, одвозу смећа или било чему другом. Мој лични избор као бирача на
општинским изборима увијек су били вриједни, прагматични политичари и политичке странке које разумију
да треба да живимо у времену сарадње и интеграције, а не изолације.
То је посебно важно у Босни и Херцеговини, поготово у мултиетничким, повратничким срединама.
Бошњаци, Хрвати, Срби и Остали имају дугу историју заједничког разумијевања, солидарности и сарадње.
Свима је било боље када су радили заједно. Национализам и подјеле не стављају храну на сто.
Нажалост, немају сви грађани право гласа на овим изборима. Грађанима Мостара је још једном ускраћено
право да изаберу ко ће бити на власти у њиховом граду. То је срамотно, а грађани заслужују боље. Без
обзира колико би неки политичари жељели кривити међународну заједницу, јасно је да за ову ситуацију
одговорност сносе водеће политичке странке у Мостару. Оне морају што прије да пронађу рјешење, како би
Мостарци могли да искористе своја демократска права.
Избори који се одржавају ове недјеље се односе на практичну политику. Изборним резултатима се мијења
ситуација, а то значи да излазак на изборе и гласање такође нешто мијења. Уколико грађани на
општинском нивоу изаберу лидере који су у стању да идентификују генералне области и теме које
занимају њихово изборно тијело те понуде реална рјешења за уобичајене проблеме, то ће показати да су
промјене набоље могуће у овој земљи и да промјене почињу од базе према вишим нивоима.
Ако сте били искрено задовољни како су неки кандидати рјешавали ваше конкретне комуналне и локалне
проблеме и потребе, који су вашу општину направили љепшом, бољом и сигурнијом, општином за дјецу и
старије генерације, општином без корупције, онда гласајте опет за њих. Ако то није случај, темељно
размислите о алтернативама. На тај начин, размишљате конкретно о својој будућности. А та будућност је
ваша најважнија брига, ваше најважније питање!
Апелујем на грађане БиХ да у недјељу изађу на изборе и гласају! Директно и позитивно утичите на
ситуацију у вашој локалној заједници и у вашој земљи.
Изборе ће у недјељу пратити и 3000 грађана у својству нестраначких посматрача. Искористио бих ову
прилику да позовем политичке субјекте да са њима активно сарађују.

