Беранке и Беранци
ПОСАО, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Све свечане сједнице локалног парламента, по који отворени кафић и празне приче свих
власти од увођења вишестраначја до данас не могу отклонити горчину и љутњу коју Беранке
и Беранци осјећају сваки дан кад виде слике згаришта и руина производних погона десетак
предузећа у којима су радили. Сједјење код куће без посла и прилике да се поштено заради од
свог рада још теже пада поносним Беранкама и Беранцима кад виде да је политичка подобност
и чланска карта ДПС-а, и СДП-а услов да се уопште може и намирисати шанса за запослење.
Систематизације не служе да би се солободили вишка радника, већ оних неподобних. За
Демократску Црну Гору, овакво стање је неприхватљиво.
KVALITETNO SNABDIJEVANJE, A NE PODJELE
Ne postoji ništa gore po građane, a opasnije po društvo od vlasti koja zarad manje ili više sitnih pojedinačnih ili grupnih interesa, stvarajući ili insistirajući na apstraktnim ili temama tzv. visoke politike, pravi
paravan kako bi prikrila svoju nesposobnost da građanstvu obezbijedi najosnovnije životne potrebe,
kao što su voda i električna energija. Iako, očigledno, ni tu nisu na svom terenu, njima je lakše da mlate
praznu slamu o naciji, religiji i globalnom zagrijavanju nego da poprave mrežu gradskog vodovoda i
tako spriječe da se kod ljudi svako malo javljaju trovanja zbog neispravne vode za piće. Za Demokrate
je neoprostivo da su građani u 21. vijeku primorani da odlaze na izvore kako bi obezbijedili zalihe pitke
vode. Bez ulaganja u vodovodnu infrastrukturu nema investicija u privredne potencijale, baš kao što
ih nema bez redovnog nesmetanog i urednog snadbijevanja električnom energijom, što sada nije
slučaj, usljed čestih ispada elektrosistema, naročito u zimskom periodu.
МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Ако је за утјеху онима који се брину о водоснадбијевању и снадбијевању становништва
електричном енергијом, ни њихове колеге чија су надлежност путеви нијесу много успјешније у
свом послу. Наиме, путна инфраструктура на територији општине Беране је веома лоша. Нова
улица у центру града, која ствара више проблема него што их рјешава, а која је направљена
у претежном интересу локалних тајкунчића, за које је створена шанса да граде на што
атрактивнијим локацијама, не може да замаскира очајно стање у којем се налазе градски и
приградски путеви, које је свима, а нарочито онима у сеоском подручју, врло осјетно, јер сваку
рупу или неравнину преко које из нужде пређу, касније плате издвајајући новац за поправку свог
аутомобила. Демократе ће се залагати да се сви концесионари, који си уговором обавезани да
одржавају путеве преко којих тјерају шумсику грађу приведу к познанију права или, у супротном,
санкционишу због своје бахатости.
EKOLOGIJA, A NE PODJELE
Uprkos svojim neprocjenjivim prirodnim ljepotama, Berane je u žižu evropske javnosti dospjelo kao
mjesto borbe stanovnika jednog od njegovih sela za pravo na čist vazduh i zdravu životnu sredinu
protiv „šerifa“ iz bivše lokalne vlasti koji su im pred očima cjelokupne javnosti, svojim nepodnošljivim
inatom i istrajnošću na kršenju zakona, na djelu pokazali da su iznad Ustava i svih međunarodnih
dokumenata kojima se jamči život u nezagađenom prostoru. Ipak, problem je ostao. Štaviše, svakim
danom postaje sve veći. Stoga, Demokratama nije prihvatljivo da se samo konstatuje katastrofalna
situacija, već da se konačno donese trajnije rješenje, kojim će svi biti zadovoljni.
Izradnjom reciklažnog dvorišta, grad bi se oslobodio komunalnog otpada, pri čemu bi se za minimalan
iznos novca otvorilo i nekoliko profitabilnih radnih mjesta. Sekundarne sirovine dobijene selekcijom
komunalnog otpada i kao takve prodate na tržištu dale bi dovoljnu količinu novca da ostatak koji se
ne može reciklirati odlažemo na predviđenu lokaciju koja odgovara EU standardima ili odvozimo na
bilo koju uređenu deponiju u Crnoj Gori.

ПОШТЕНИ ЉУДИ, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Криминал свих врста, незакоње свих облика постало је једно од главних обиљежја живота у граду
на Лиму. Грађани некадашњег Иванграда не памте да је било оволико пуцњаве, експлозија,
скоро свакодневне туче као посљедњих година, па су се, тешком муком, скоро и навикли на то.
Локални криминалци, свима добро познати, као и њихово (не)дјело, шетају улицама без страха
од кривичног гоњења или, не дај Боже, осуде и тако, хтјели ми то да признамо или не, утјерујући
страх у кости, а нарочито политичким неистомишљеницима, служе своју казну на слободи –
враћају дуг онима који су политичким притиском и на друге незаконите начине учинили да их
не снађе оно што су заслужили. Као и у свим другим срединама, тако се Демократе залажу да
ни у Беранама не смије бити недодирљивих.
MODERNA POLJOPRIVREDA, A NE PODJELE
Loši uslovi života na selu, uništena putna infrastruktura, nebriga lokalne i državne vlasti doveli su
do propasti poljoprivredne proizvodnje na teritoriji opštine Berane. Uništavanje i zatvaranje „Agrokombinata“ i „Jasikovca“, mljekare „Zora“ i loš privredni ambijent, koji je doveo do zatvaranja malih
prerađivačkih kapaciteta, natjerali su poljoprivredne proizvođače da se sami bore za plasman svojih
proizvoda u uslovima nelojalne konkurencije. Stanovništvo je migriralo iz sela u grad i sada se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom bave samo najhrabriji ili oni koji nemaju drugu alternativu.
Male premije i neadekvatna savjetodavna služba, neznanje i nerad onih koji treba da vode računa o
razvoju poljoprivrede, učinili su da Berane od nekad najrazvijenijeg poljoprivrednog regiona u Crnoj
Gori postane sredina čiji se poljoprivredni proizvođači bore za golu egzistenciju. Demokrate će vratiti
poljoprivredu u Beranama na mjesto gdje je nekada bila.

POBJEDE, A NE PODJELE

Беранке и Беранци,
Нама није било лако ни набројати све лоше у вашој општини, а камоли вама
преживјети све то. Ни у ком случају нисте заслужили да вам власт живот
загорчава и прокоцка будућност ваше дјеце. Сви правдољубиви Беранци
добро знају да то није правда.
Ја сам сигуран да је остало много поноса, достојанства и храбрости – врлина
које красе људе из вашег краја – да коначно поклоните повјерење људима
чистих биографија, који ништа незаконито у животу нису стекли, људима
доказаних способности и искрених идеја и увјерења, као и смјелих визија
како да Беране учине градом из којег се не одлази главом без обзира, већ
оним у који се долази и са великом жељом враћа.
Бирајте Демократе, јер једино за њих могу да гарантујем.
PREDSJEDNIK
mr Aleksa Bečić
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