
“Позивам те да се боримо за наш СНС и нашу Србију – заједно можемо све!”

Пише: Александар Вучић
среда, 14 децембар 2016 20:27

  

Недавно је на адресе свих чланова Српске напредне странке стигло писмо у којем
Александар Вучић мотивише (и мобилише) чланове да остану заједно ”у борби за
бољу будућност
”
. 

  

На основу текста може се закључити да премијер већ сада тражи подршку за
изборе који нам предстоје у априлу следеће године. 

  

Кампања је незванично почела!
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  Текст писма гласи:  Драги … (следи име члана)  Сада већ давне 2008. године донели смо одлуку да оснујемо Српску напредну странку,донели смо одлуку „у име нечега бољег“, донели смо одлуку да заједно изградимо „бољуи успешнију Србију“. Од тада па до данас наша странка је порасла, порасла је у великупородицу, која броји више ститина хиљада чланова, чије чланове повезује солидарност,а базирана на „енергији и пожртвовању“. Од избора до избора, наша странка, сви ми заједно, постижемо све боље резултате ипостајемо све бољи.  

  То је заједнички успех свих нас, али и заједничка обавеза и одговорност, да и на даљевредним радом, посвећеношћу и стабилношћу побеђујемо за нашу бољу и успешнијуСрбију.  Поносан сам на резултат Српске напредне странке, свих нас заједно, на протеклимпарламентарним, покрајинским и локалним изборима. Након две године спровођењатешких реформских мера за оздрављење економије Србије, изложени критикамавеликог дела медија и политичких противника, освојили смо око 100.000 гласова вишенего 2014. год. Борили смо се радом и резултатима, а наши противници намештаљкама илажима. Још једном се показало да немају никакву политику, нити план за Србију, већ даим је једини „програм“ мржња према СНС и мени, и да им је само стало до фотеља ипривилегија. Избори су показали да СНС има легитимитет. Захвалан сам грађанимаСрбије на њиховој подршци, снази и енергији.  Данас Србија, није иста као пре две године. Тада је држава била у рецесији, јавни дугкоји се отео контроли, постојала је опасност да се више не могу испуњавати обавезепрема пензионерима и радницима. Захваљујући нашој избалансираној политици,реформама и марљивом раду, постали смо центар развоја и стабилности. Србија јепривукла 1,85 милијарди евра страних и домаћих инвестиција. Од 2014. до 2016. годинеотворено је више од 120.000 нових радних места. Скоро сваког месеца је отворена поједна нова фабрика, динар је стабилизован и остварена је ниска инфлација. Као условза нове инвестиције, радили смо на економској, регионалној и политичкој стабилности.Србија је ојачала међународни углед и поштовање. Нашој земљи, нашој Србији се верује,и она је данас поуздан партнер својим пријатељима.  Сада се налазимо на путањи убрзаног опоравка и време је да сви заједно поставимолествицу још више и видимо колико можемо да постигнемо, да тестирамо својемогућности и лимите. Да проверимо да ли смо, као земља, мали, или можемо да будемовелики, да ли ћемо успети да се попнемо, или клизимо, и да ли ћемо моћи да померимогранице нашег рада, образовања, али и наше сујете.  Верујем  у Србију, која је центар стабилности у региону, са јасним европским путем,добрим односом са Русијом и Кином, која сарађује и са Западом и са Истоком. Верујем уСрбију, која је лидер у региону, која води озбиљну економску политику и одговорно сеодноси према својим јавним финансијама. Верујем у Србију, где су мала и средњапредузећа мотор привредног раста, што значи више радних места, боље плаћенепослове и бољи животни стандард. Верујем у Србију, земљу са савременим путевима ижелезницом, земљу која првенствено улаже у своје људе, у младе у образовање, земљуједнакости и правде. То је Србију коју желимо да видимо у будућности, Србија санајбрже растућом економијом на европском континенту.  Сваку организацију чине људи. За нашу странку то су њени чланови, сви ми заједно.Поучени искуством других странака у прошлости, да власт, поготово власт на свимнивоима, на крају може довести до удаљавања државних и локалних функционера одсвог чланства, од своје породице, од својих пријатеља и сабораца. Самим тим, великиброј идеја, предлога и критика, ал и потреба чланства, не добија прилику да изађе насветлост дана. То не смемо да дозволимо!   На моју иницијативу органи Српске напредне странке формирали су Службу зачланство. Основни задатак Службе за чланство је брига о члановима. Служба зачланство има задатак да направи социјалну карту сваког члана, да знамо потребе ипотенцијале, знање и искуства, свакога од нас, јер само тако ћемо помоћи једни другимаи на најважнија места предлагати најбоље међу нама.  

  …(име члана), ти и ја смо партнери у овом великом заједничком пројекту који се зове боља будућност Србије. Једини пут који води у будућност јесте пут напорног рада, озбиљности и марљивости. Непостоје пречице, нити скривене тајне стазе које омогућавају да постигнете све, неулажући ништа. Позивам те, да наставимо да радимо и да се боримо за нашу СРПСКУНАПРЕДНУ СТРАНКУ, за нашу СРБИЈУ, једину коју имамо и за нашу бољу будућност, јерзаједно можемо СВЕ!  Верујем у бољу, верујем у пристојнију Србију.  твој  А. Вучић  
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  Александар Вучић пре 5 година: “Не кажем да избори решавају све, али тврдим даће бити много боље. Ако не буде боље, сами морамо да купимо прње“    Још једно неиспуњено обећање...  (НСПМ) 

 3 / 3


