ПОСАО, А НЕ ПОДЈЕЛЕ

ЗДРАВО ЗДРАВСТВО, А НЕ ПОДЈЕЛЕ

Да се о Никшићу данас говори као о „спрженој земљи“ и граду без перспективе заслужна
је политика ДПС-а, која је на улице избацила хиљаде радника и њихових породица,
остављајући их без коре хљеба, а многе и без крова над главом. За то вријеме, они који
су им обећавали бољи живот и њихови блиски пријатељи, кумови и рођаци постали
су неизмјерно богати. Њихово богатство није производ способности, већ пљачкашке
приватизације и отимачине заједничких економских добара.

Здравство у општини Никшић лоше функционише, а за добијање не малог броја
здравствених услуга мора да се иде у Клинички центар у Подгорици. Демократе
Никшића су убијеђене да би уз добру вољу за усавршавање кадра и мало више улагања
у здравствене објекте и опрему било реално очекивати да се значајан дио тих услуга
може реализовати и у ОБ Никшић. На тај начин, Никшићанке и Никшићани би се
поштедјели непотребног и често напорног путовања, великих редова и листа чекања.
Нажалост, нехуманост система који је ова власт успоставила огледа се у свима добро
познатој чињеници да се политичка подобност узима у обзир код пружања чак и ових
услуга..

Демократе су сигурне да јасним одбијањем или игнорисањем свакодневне понуде ове
власти да се уђе у коло исценираних свађа и подјела по националној, вјерској, политичкој
и другој припадности, грађани могу направити велики искорак ка смјењивању ових
„мутикаша“, који су од Никшића створили град незапослених.
Представници Демократске Црне Горе ни у једној прилици неће дозволити да се у
њиховом присуству потенцира перфидна замјена теза, којом се жели избјећи одговорност
стварајући привид да су незапослени, листом млади, сами криви за сопствену позицију,
ваљда због тога што су њихови родитељи одвајали од уста за њихово школовање и тако
створили квалитетну понуду на тржишту радне снаге. Крива је власт која није осигурала
тражњу за радном снагом, јер је урнисала привреду и убацила (част изузецима)
политички подобне у јавни сектор, који тамо често немају ни столицу, а све ради гласова
њих и њихових породица.

KULTURA, A NE PODJELE
Ništa manje u odnosu na privredni, Nikšić je važio i za kulturni centar, ali oni koji su uništili
industriju, ni od kulture skoro da nijesu ostavili kam na kamenu. Situaciju u ovoj oblasti, koja
odražava i stanje duha u jednom društvu, najbolje ilustruje podatak da gradska biblioteka
ima samo 270 članova, od čega je 120 đaka. Ako tome dodamo lako provjerljive činjenice da
se na mjestu gdje je bila kultna gradska knjižara „Kultura“ sad nalazi kafić, da je Dvorac Kralja
Nikole bio pod hipotekom radi uzimanja kredita, da su izvrsna i veoma vrijedna djela likovne
umjetnosti, koja je gradu poklonio filantrop Ćano Koprivica, završila po kućama gradskih
funkcionera, onda ne bi smjelo da nas iznenadi to što jedina ulaganja u kulturu predstavljaju
kupovine knjiga privilegovanih izdavača i autora bliskih vlasti.

POKRETANJE PROIZVODNJE, A NE PODJELE
Nikšić je od grada privrednih giganata, čiju su osnovicu činili Željezara, Elektroprivreda, Rudnici boksita, Pivara Trebjesa, Javorak, Metalac, Napredak, PTK Nikšić, Građevinsko preduzeće..,
postao privredna kolonija za izvlačenje profita, u kojem uživaju nekoliko omiljenih i za svaku
priliku spremnih „domaćih investitora“, a u stvari burazerskih, kumovskih i drugarskih firmi.
Gola pljačka i golim okom vidljive zloupotrebe tokom privatizacije dovele su ne samo do rasipanja resursa, već do deformacije društvenog poretka, jer se na javna nadmetanja u takvom
sistemu i oko tako „pripremljenih“ preduzeća nijesu javljali ozbiljni i kredibilni ulagači, već oni
koji su vični mahinacijama i bez kredibiliteta, pa im do lične i poslovne časti nije bilo ni stalo,
jer je nijesu ni zavrijedili. Demokrate su odlučne da raskinu sa praksom dovođenja i plaćanja
investitora koji nas izrabljuju i ostavljaju bez posla, postupanjem bez kojeg se decenije ove
vlasti ne mogu ni zamisliti.
Nikšić kao jedna od najvećih opština u bivšoj Jugoslaviji ima veliki broj sela, velike ruralne
površine, pa posebno bolan trn u oku predstavljaju napuštena seoska gazdinstva, što je direktna posljedica nebrige ove vlasti, koja se nekih od njih sjeti samo za vrijeme izborne kampanje kada asfaltira tek poneki puteljak ili slavodobitno (u 21. vijeku!) otvori česmu za cijelo selo. U
tom smislu, Demokrate su spremne da građanima ponude razvojne projekte čija realizacija
obezbjeđuje razvoj malih i srednjih preduzeća.

Nikšić je kolijevka rokenrola u Crnoj Gori sa velikim broj bendova. Međutim, za Demokrate je
neprihvatljivo da oni nemaju odgovarajuće uslove za rad i stvaralaštvo, a time i gradi nenadoknadivo gubi na sopstvenoj promociji.

НИКШИЋАНКЕ И НИКШИЋАНИ,
Нама није било лако ни набројати све лоше учињено у вашој општини, а камоли
преживјети све то. Ни у ком случају нисте заслужили да вам власт живот загорчава и
коцка се будућношћу ваше дјеце. Сви правдољубиви Никшићани добро знају да то није
правда и далеко је од елементарне друштвене одговорности.
Сигурни смо 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 Никшић учине градом из којег се не
одлази због безперспективности, већ савременом градском средином у коју се са
великом жељом враћа и остаје.
Бирајте Демократе, јер једино за њих могу да гарантујем.

POBJEDE,
A NE PODJELE

POBJEDE, A NE PODJELE

