Предмет: Извјештај са Конференције СЕ-Форум за будућност демократије 2011:
„Међузависност демократије и социјалне кохезије“, Кипар, 13. и 14.
октобар 2011.
Колегијум Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ прихватио је
позив Парламентарне скупштине Савјета Европе и предложио Милорада
Живковића, првог замјеника предсједавајућег ПСБиХ, да учествује на Форуму
за будућност демократије 2011, који је одржан 13. и 14. октобра на Кипру.
Форум је отворио Њ.е. Деметрис Христофиас, предсједник Републике Кипар, те у
уводном говору поздравио све присутне представнике држава учесница и
захвалио на њиховом доласку и активном учешћу у раду Форума.
Форум се састојао од четири тематске цјелине, и то:
1тема: Промовисање и омогућавање широког демократског ангажмана
давањем овлашћења свим члановима друштва.
У оквиру ове теме речено је да би појединци морали имати могућност и вољу да
учествују у јавним пословима, као и спектар вјештина, ресурса и могућности.
Модерна демократска друштва требало би да помогну грађанима и онима који
нису држављани тих земаља да добију друштвена, културна и политичка
средства која су им потребна како би се снашли у институционалном оквиру,
конкретизовали своја права и учествовали у демократским процесима
заснованим на спровођењу реформи и подјели овлашћења.
Такође је речено да удружења и невладине организације које представљају
мањине и рањиве групе играју важну улогу у тражењу консензуса и смањењу
социјалних конфликата. Међутим, они морају пазити да не утичу на
фрагментацију друштва.
Скренута је пажња на још један све више забрињавајући проблем, а то је
самоискључење које се односи на ове рањиве групе, које себе не могу замислити
као дио процеса доношења одлука, али се односи и на групе из средње класе које
слободно бирају да не користе неке јавне службе.
2тема: Подстицање грађанског дијалога и социјална солидарност за
добробит свих

Глобално гледајући, европска друштва никад нису била тако богата, економске
и социјалне разлике између богатих и рањиве популације непрестано се
повећавају. Ови трендови слабе људске везе солидарности и подијељене
одговорности и стога пријете принципима социјалне заштите и социјалне,
околинске и међугенерацијске правде.
Цивилно друштво има кључну улогу у изградњи социјалне одрживости тако што
олакшава социјалну интеграцију и кохезију те подиже свијест о дугорочним
посљедицама политичких одлука.
3.тема: Стварање и побољшавање процеса којима се омогућава учешће свих
чланова друштва
У оквиру ове теме говорило се о модерној демократији која настоји да ојача
мандат политичких актера тако што пази да цијела популација буде укључена у
израду одлука према модалитетима којима се допуњавају демократски изборни
процеси. Речено је да су савјетодавне скупштине и грађанска вијећа успјешно
успостављена, нарочито на локалном нивоу.
У вријеме када је приступ социјалним правима, то јест образовању, здравству,
социјалној заштити, запошљавању и становању отежан због економске кризе,
посебно је изазовно и важно да сви чланови друштва, укључујући и оне
најрањивије, буду укључени у партиципативне процесе.
4.тема: Стварање и побољшавање структура потребних за одржива и кохезивна
демократска друштва
Сматра се да одрживо друштво подстиче демократске праксе и процесе у
институцијама и организацијама које уређују свакодневни живот грађана.
Уређење и вођење институција и служби требало би да помогне развоју
организација које морају бити пуне разумијевања, прилагодљиве и одговорне.
Демократско управљање институцијама захтијева такође и да особе које их воде
и које у њима раде схватају важност јавности рада и отворености, неопходност
дијалога и партнерства, те важност интеркултуралних питања.
Цивилно друштво, док врши надзор, има такође и улогу стражара који пази на
добро функционисање демократских институција.

Замјеник предсједавајућег Представничког дома ПСБиХ др Милорад Живковић
говорио је у оквиру 4. теме: Стварање и побољшавање структура потребних за
одржива и кохезивна демократска друштва.
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