ПОВЕЉА
ЗА ЗАЈЕДНИЧКО ДОБРО
Обавезујемо се грађанкама и грађанима Србије да ће
_____________________________________________________

назив политичке странке/синдиката/удружења/задруге

Са пуном одговорношћу , веродостојно заступати и залагати се за
следеће политике и развојне програме на локалном, покрајинском,
националном, међународном нивоу:

1.

Да грађани Србије задрже незавиност и контролу
управљања над заједничким добрима као што cy
вода , земљиште , природни ресурси .

Тако што ћемо :
-

Инсистирати да се кроз преговoре са ЕУ, суспендује или макар
одложи примена ( док се не донесу национални закони ефикасне
практичне политике који штите интересе земље и грађана) члана
63. став 2 поглавља IV Споразума о стабилизацији и
придруживању - ССП који допушта слободну, неограничену
продају пољопривредног земљишта странцима- супротно Уставу
Републике Србије;

-

Инсистирати да се усвоје измене и допуне члана 72. Закона о
потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању (Сл.
гласник РС 83/2008) у делу који се односи на усклађивање
прописа Републике Србије у вези слободног стицања својине на
непокретностима држављана чланица ЕУ, тако што ће изричито
констатовати да се од усклађивања прописа изузимају садашње
одредбе члана 88. Устава Републике Србије и члана 72. Закона о
пољопривредном
земљишту,
који
забрањују
отуђење
пољопривредног земљишта у државној својини;

-

Инсистирати да се унесу заштитни механизми у све законе који се
односе на природне ресурсе, земљу и јавна добра који стратешки
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штите суверенитет свих грађана над земљом и природним
ресурсима Србије нпр. Закон о пољопривредном земљишту, Закон
о заштити животне средине, Закон о задругама, Закон о
геолошким истраживањима и у другим већ донетим законима као
нпр. Закон о приватизацији, Закон о јавно-приватном партнерству
и концесијама;
-

Покренути доношење кровног закона који ће штитити од неодрживе
експлоатације и приватизације сва јавна добра у својини
Републике Србије , природнe ресурсe и државна земљиштa,
укључујући воде, водотокове и њихове изворе, минералне
ресурсе, ресурсе подземних вода, геотермалне и друге геолошке
ресурсе и резерве минералних сировина, и друга добра која су
посебним законом одређена као природна богатства.

-

Инсистирати да се у најкраћем року системски уреди контроламониторинг над коришћењем природних богатстава, укључујући и
мониторинг издатих концесија у области рударства и геолошких
истраживања;

-

Покренути процес успостављања механизама „Омбудсман за будуће
генерације „ који ће штитити права будућих генерација на
животно важне природне ресурсе и здраву животну средину, тако
што ће се вршити процена утицаја донетих закона и политика на
стратешке ресурсе , заједничка и јавна добра.

-

Покренути кроз институције у најкраћем року процес ревизије и
поништавања свих приватизација које су оштетиле грађане Србије
кроз системску корупцију „отимањем“ обрадивог задружног и
државног земљишта укључујући и отуђење пољопривредног
земљишта кроз приватизације државних пољопривредних
комбината;

-

Покренути ревизију свих штетних међудржавних уговора који
садрже ставке које се односе на пољопривредно земљиште, воду и
остале природне ресурсе.

2. Да грађани Србије имају гарантовану прехрамбену
сигурност и суверенитет над прехрамбеним
системом уз очување биодиверзитета.
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Тако што ћемо :
-

Се

обавезати да питање прехрамбене сигурности постане
национални
приоритет
што
подразумева
предузимање
одговорности и практичних корака за постепено постизање пуног
остваривања права свих људи на адекватну исхрану;

-

Интегрисати питање прехрамбеног суверенитета и права грађана на
прехрамбену сигурност као приоритетне циљеве националних
стратегија које се тичу смањења сиромаштва и социјалне заштите
укључујући националну стратегију пољопривреде и руралног
развоја , националну стратегију одрживог развоја итд.

-

Интезивно и системски радити на очувању и јачању малих сеоских,
и газдинстава који производе храну за личну употребу и
покренути промоцију производње хране за локалну употребу у
урбаним и пери-урбаним срединама;

-

Кроз подстицај и развој солидарних економских политика утицати
на децентрализацију коорпоративних прехрамбених ланаца
промовишући развој локалних потрошачких мрежа и јачање
малих пољопривредних и потрошачких задруга ;

-

Интензивно и системски радити на заштити и очувању биљних и
животињских генетичких ресурса тј. пољопривредног генофонда
Србије (индустријске биљке, лековито и ароматично биље, дивље
врсте и старе домаће расе ) за садашње и будуће генерације кроз
успостављање и финансирање сталне Банке гена на националном
и локалном нивоу;

-

Заступати да Србија остане земља у којој није дозвољен, увоз и
гајење ГМО, а да се националним законима регулише нулта
толеранција за присуство трагова ГМО у садном материјалу,
обавезно праћење и обележавање промета ГМО хране
укључујући и храну која у себи садржи трагове ГМО ;

-

Подржати развој практичних политика солидарне пољопровреде,
задругарства, органске пољопривреде, програма урбане
пермакултуре ( подстицај стварања малих урбаних башта) ;
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-

Радити на креирању националног фонда за стварање и јачање
Одрживих руралних заједница као помоћ и подршка останку нове
генерације младих модерних, образованих породица у руралним
срединама,

-

Креирати такве солидарне економско-руралне програме који ће
искоренити
најдубље
сиромаштво
и
повећати
број
самозапослених у прехрамбеном систему;

-

Подржати јавне политике које поштују социјална права, постављају
високе стандарде живота у руралним подручијима и јавно
финансирање њихове имплементације.

3.

Да грађани Србије у што краћем року изађу из
енергетског сиромаштва.

Тако што ћемо :
-

Радити на институционалном успостављању локалних фондова за
енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије као и за
субвенционисане кредитне линије за подршку домаћинствима;

-

Покренути процес преговора око власничког удела у пројекту
„Јужни ток“ у циљу заштите јавног националног интереса ;

-

Покренути систем да сваки грађанин може да мери и прати своју
потрошњу топлотне енергије и воде у домаћинствима ;

-

Максимализовати подршку истраживању и трансферу технологија за
производњу енергије из нових обновљивих извора енергије уз
стратешку подршку отварању нових радних места;

-

Подржати забрану даљег издвајања из националног буџета за
објекте за производњу струје из фосилних горива и за
усклађивање фосилних производних постројења са ЕУ
стандардима према обавезама из Уговора о енергетској
заједници;

У Београду 4. марта 2014. године

___________________________
Печат и потпис
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