ПОСАО, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Даниловградска општина је Богом дана за богат и лијеп живот њених становника.
Некада је тако и било. Даниловград је био сједиште многих великих предузећа, која су
укупно запошљавала хиљаде радника, од којих је добар дио био из граничних општина.
Демократе не желе да забораве Фабрику радијатора, ВУП, Фабрику станова, “Мермер”,
“Шумско”, Црнагоракоп, и др., на чије производне хале је двадесетшестогодишња
накарадна и нестручна, неријетко и пљачкашка политика ове власти ставила катанац
или, у најбољем случају, свела производњу на минимум. Оно што је много жалосније
јесте чињеница да се у једном тренутку на улици нашла радничка, средња класа, хиљаде
радника и њихових породица су остале без коре хљеба, а многе и без крова над главом.
Зато, иако у оваквој ситуацији корисно, отварање “народне кухиње” у оквиру Центра
за социјални рад, а нарочито хвалисање ДПС-а с тим у вези, дјелује као недопустиви
безобразлук и врхунски цинизам. Једноставним рјечником речено: они који су грађане
Даниловграда довели на ивицу егзистенције или увели у зону сиромаштва, означавају
као велики успјех отварање “мензе” за људе чија је једина кривица била јер су се
нашли у држави и општини која их је оставила без основних средстава за живот. Кад
тад ће се поставити питање одговорности оних који су “ловили у мутном”, крали од
државе и грађана, да би се, у малограђанском и скоројевићком маниру, хвалили својим
изненадним богатством, које ничим не могу оправдати. Демократе ће се постарати да
вријеме полагања рачуна наступи што прије.

JEDNAKOST, A NE PODJELE
Danas je u Danilovgradu nezamislivo da se dobije usluga, riješi i najmanji problem ili ostvari bilo koje, makar i najosnovnije pravo bez članske karte vladajuće partije. Kupoprodajna
cijena glasa već neko vrijeme jeste prazno obećanje, metar iscijepanih drva, ubrzani proboj
ka vrhu liste čekanja kod ljekara specijaliste, izbjegavanje plaćanja kazne zbog nekog prekršaja, neplaćanje ili odlaganje plaćanja računa za utrošenu električnu energiju, vodu, itd. Osim
potvrde da kultura i njen razvoj u našoj opštini ne mogu biti ni u primisli ljudima koji na ovaj
prizeman način zloupotrebljavaju svoje funkcije, ovakvi mizerni pokušaji održanja na vlasti po
svaku cijenu za Demokratsku Crnu Goru predstavljaju jasan pokazatelj koliko su oni svjesni
da su zgriješili i loše radili, pa im se toliki strah u kosti uvukao od slobodnog glasanja građana.
A radili su loše, mnogo loše. Osvrnite se oko sebe. Koliko je vas, vaših ukućana, rođaka,
prijatelja, komšija nezaposleno ili primaju prilično male plate? Nikada nije bilo u krvi zornim
Bjelopavlićima da se zadovoljavaju sa „crkavicom“ koju im moderni robovlasnici odrede, dok
oni, iako često bez škole ili sa kupljenim diplomama, zauzimaju najviše položaje i funkcije, sa
visokim platama, naknadama za rad u raznim odborima i komisijama. Kao da im to nije dovoljno, namještaju tendere, ugrađuju se u infrastrukturne i projekte druge vrste, lišavajući tako
nas, građane, novootvorenog radnog mjesta, ili adekvatne debljine asfalta, ili boljeg kvaliteta
zdravstvene usluge, ili, ili, ili. . .

УРЕЂЕН ПРОСТОР, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Само се сјетите обећања о „велелепном“ градском тргу са пратећим садржајима (добили
смо трг преко којег се у кишним данима не може прећи без гумених чизама); сјетите се
виртуелне пројекције изгледа реновираног Хотела Зета (који сада, усред града, служи за
снимање хорор филмова и као јавни тоалет, а убрзо може постати легло заразе); сјетите
се „убједљивих“ обећања асфалтирања многих приградских и сеоских путева и путељака,
постављања расвјете, отварања предузећа, помпезно најављених пројеката, па признајте
себи да вас не спопадне мука или да се неће осјећати пониженим и превареним када
опет, што је неизоставно у скорије вријеме, по ко зна који пут чујете иста пуста обећања.
Нама, Демократама ништа бољи осјећај неће бити када опет будемо свједочили чувеним
оправкама, поправкама, преправкама, бушењима, копањима, роварењима, шминкањима
путева и крпљењима рупа, стављањем камена темељаца, прању улица које је толико
ријетко да се грађани крсте у невјерици да су и то дочекали, све то неколико недјеља
или дана пред изборе.
Очигледно се надају да ћемо им заборавити све обећано, а неурађено. Мисле да нам је
толико кратко памћење да се нећемо сјетити како су водоизвориште Мареза „поклонили“
тадашњем шерифу сусједне општине, да ћемо олако прећи преко међуградске саобраћајне
збрке и немогућности запослених, студената или људи са различитим потребама приступа
Клиничком центру да дођу до жељене одреднице, а да претходно не хватају кругове по
Подгорици или се стављају у додатан трошак плаћања још једног превоза. Прижељкују
да ће испразном причом о НАТО-у замутити вид становницима Бјелопавића како не
би боље осмотрили свој тежак социо-економски положај, условљен, између осталог, и
неискоришћеним потенцијалом за развој вјерског туризма, те како не би видјели у каквом
је стању спорт, култура, животна средина, финансије...

DANILOVGRAĐANKE I DANILOVGRAĐANI,
Vlast u Danilovgradu se nikada nije promijenila na izborima. Na fer i demokratskim nije
ni mogla, jer takvi još uvijek nijesu ni organizovani.
Za Demokrate je nepihvatljiva vlast koja se hvališe “ubrzanim razvojem grada“, u kojem
građani stambenu zgradu koja je, kao posljednja takva, izgrađena prije dvadesetak godina,
nazivaju “novom zgradom”.
Zbog svega navedenog, vrijeme je da ponosni i zorni Bjelopavlići smognu snage, prkosa
i mudrosti, koja će ih odvratiti od udice podjela, karte na koju ekstremi na političkoj sceni
igraju i ovog puta, kako bi kaznili lokalnu vlast koja je, svojim nestručnim i upravljanjem u
kratkoročnom interesu nje same, od Danilovgrada sa dušom i šmekom, kojim su šetali zadovoljni ljudi sa osmjehom na licu, napravila opštinu u kojoj kao da je vrijeme stalo nekoliko
decenija, a u mnogim segmentima – kao da se vratilo unazad.
Danilovgradu je potrebna vlast kojoj zaposleni, ekonomski nezavisni i slobodoumni
građani nijesu prijetnja, kao što je to slučaj sa sadašnjom garniturom. Demokrate su čvrstog
uvjerenja da je naš spoj poštenih, sposobnih, ambicioznih i ljudi čistih biografija, različite
životne dobi, sa akcentom na mladost, garancija kvalitetne alternative koja je nedostajala
učmaloj političkoj sceni Danilovgrada, ali i zaloga za svjetliju budućnost. Trudićemo se da u
periodu koji je pred nama i vas uvjerimo u to, kako biste nam vašom podrškom omogućili
da, konačno, postavimo Danilovgrad na noge.
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