Уводни говор предсједавајућег Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине др Боже Љубића на промотивној
конференцији веб портала “Виртуални парламент“
Сарајево, 16. новембар 2012. године

Поштовани,
Данас смо судионици промоције новога пројекта Центра цивилних иницијатива
названог „Виртуални парламент“. Вјерујем да вам је позната ова невладина
удруга, с којом на специфичан начин сурађује више година и Парламентарна
скупштина Босне и Херцеговине кроз разне пројекте и активности ЦЦИ-а као што
је партнерски пројект ‘‘Законодавство и грађани‘‘, те мониторинг рада
парламената и влада у БиХ, коју ЦЦИ имплементира шест година на разини
жупанија, ентитета и државе БиХ.
Истина је да та сурадња није увијек била идилична и да је и с једне и друге стране
било и неспоразума и неразумијевања. Са стране власти се невладином сектору
често знало приговорити да си превише даје за право а без изборнога
легитимитета, да се понекад понаша као протувладин, да је своје оцјене базирао
на механичким, техницистичким, методолошки погрешним, а не суштинским
критеријима.
С друге стране, власт треба схватити и прихватити да права демокрација није
комплетна без невладинога сектора, да невладин сектор треба и власт као
коректив, а грађанима као инструмент изравне демокрације, двосмјерне
комуникације и утјецаја на рад изабраних дужнисника у раздобљу између избора.
И једни и други требамо прихватити да се налазимо у транзицијском периоду и да
се учимо демокрацији. Често својим млађим колегама кажем: будућност не треба
бити слијед случајности, већ будућност требамо сами градити, а нема бољега
начина него да се организирамо било кроз политичке странке било кроз невладин
сектор.
Wеб портал ‘‘Виртуални парламент‘‘ ће, између осталог, значити наставак
континуираног настојања за побољшањем комуникације изабраних представника

власти и грађана, с циљем ефикаснијег и транспарентнијег рада власти на свим
разинама, те стварања додатних могућности за укључивање грађана у процес
доношења важних одлука. То је, вјерујем, нови учинковит инструмент ’’двосмјерне
комуникације’’, кроз коју грађани требају имати бољи увид у рад политичара, чути
њихове кључне поруке, док политичари требају чути најважније поруке грађана,
њихове приједлоге, приговоре и критике. Претпостављам, и надам се, у културној
и за све корисној комуникацији.
Између осталог, ‘’Виртуални парламент’’ ће, на један иновативан и сувремен
начин, допринијети унапређењу свакодневне комуникације парламентараца и
грађана на разини жупанија, ентитета и државе, уз додатну могућност
заступницима Парламентарне скупштине БиХ (и других парламената/скупштина у
нашој земљи) да што успјешније остварују своју парламентарну улогу, у интересу
свих грађана БиХ.
Путем споменутог портала ‘’Виртуални парламент’’, јавност ће имати бољи увид у
рад сваке заступнице и свакога заступника Парламентарне скупштине БиХ, што
значи да ће споменута ‘’двосмјерна комуникација представника власти и грађана
значајно допринијети јачању досадашње сурадње, те побољшању њиховог
међусобног повјерења, које је изузетно важно у ‘’транзицијском’’ раздобљу, у којем
се, још увијек, налази и Босна и Херцеговина.
Кроз ‘‘Виртуални парламент‘‘, унапређењем свакодневне комуникације
парламентараца и грађана, се жели дати додатни допринос стварању позитивног
амбијента за доношење најбољих законских рјешења и одлука за доборбит
грађана наше земље, те јачању стабилности државних институција и значајнијег
убрзања БиХ на пута к еуроатланским интеграцијама.
Такођер, заступнице и заступници ПСБиХ моћи ће, путем ‘’Виртуалног
парламента’’ од грађана и невладиних удруга добити конструктивне приједлоге за
одређене аспекте јавних политика, које могу бити од значајне помоћи при
изношењу ставова о важним питањима и проблемима нашег друштва. Грађани ће
моћи изразити своје ставове и проблеме, за које очекују рјешење, односно
подршку и конкретне акције и потезе заступница и заступника ПСБиХ.

И на крају, да закључим, wеб портал Виртуални парламент видим као нову
комуникацијску могућност изабраних заступника народа и грађана која ће
допринијети одговорнијем и транспарентнијем раду институција законодавне
власти која, наравно, увијек може бити боља. Надам се да ће тако и бити.

