Грађанине,
Ти, који живиш у прелијепој Црној Гори одоко 650. 000 становника, а не
осјећаш се пријатно, јер си обесправљен, понижен, остављен на милост
и немилост неколицини моћних и важних, који преко 25 дугих година
разграђују саме темеље нечега што сте Ти и генерације Твојих предака
градили;
Ти, који си некад живио у породици, чија је већина чланова имала стабилне
изворе прихода, а баш си Ти можда радио у неком од више стотина познатих
црногорских предузећа, редовно ишао на љетовања и зимовања – радио
напорно, али живио лијепо, а сада си у ситуацији да се бориш за голу
егзистенцију себе и своје породице или да се плашиш да ће, путем којим је
сада воде, твоја држава завршити у банкроту;
Ти, који можда управо сада стасаваш у младог човјека жељног да покаже
свијету шта зна и умије, а не може да добије ни прилику за то, јер Ти не дају
– на конкурсима за посао, формално и умивеним ријечима пружају шансу
свима, а већ си се неколико пута увјерио да са дипломом можеш само да се
сликаш, ако уз њу немаш најбољу квалификацију и препоруку у Црној Гори
– чланску карту неке од владајућих партија;
Ти, који си свјестан да свих ових година покушавају да Те посвађају са својим
братом, другом, комшијом, суграђанином, правећи димну завјесу подјела,
док су они, у међувремену, путем корупције, организованог криминала и
на само њима знане начине „појели“ твоју прошлост, једу Ти садашњост, а
пошто су незајажљиви, покушаће да Ти поједу и будућност, правећи исте
или сличне димне завјесе;
Ти, који си стварно вјеровао у њихова обећања или си, пак, пао у искушење
да узмеш нешто од њих или да ти нешто „заврше“ који дан пред изборе,
за узврат им дао свој или гласове своје породице, а у међувремену су те
својим чињењем или нечињењм они сами увјерили у погубност таквог свог
потеза; и , коначно,
Ти, који си жељан слободе, чистог ваздуха изнад Црне Горе, мирног, лијепог
и просперитетног живота,
Вријеме је да, коначно, након четврт вијека, схватиш да су ти узели скоро
све, осим једног – право да бираш. А ту драгоцјену карту што ти је остала,
мораш мудро и одговорно да искористиш, пазећи добро да то не буде карта
за још један круг, којим ће Те провозати ови који су се трудили да не испуне
ниједно обећање.
Сада, више немаш изговор да не изађеш на изборе и тако обликујеш своју
будућност. Коначно имаш избор.
НЕКА БУДЕ ПО ТВОМ!
Алекса Бечић

DEMOKRATE
DEMOKRATSKA CRNA GORA

DEMOKRATA SAM:
Zato što mi nije potrebna ni veća ni manja, nego bolja država.
Zato što su za mene podjele prošlost, a pobjede budućnost.
Zato što ekonomija mora biti ispred politike, a država ispred
pojedinca.
Zato što ljude ne dijelim po nacionalnoj, političkoj, vjerskoj
ili bilo kojoj drugoj pripadnosti.

КАКО ПРЕПОЗНАТИ ДЕМОКРАТУ?
Демократа вас никад неће питати које сте националности.
Демократа вас никад неће питати које сте вјероисповијести.

Zato što sam hrabar i ne pristajem na ucjene.

Демократа вас никад неће питати које сте политичке припадности.

Zato što imam jasan plan i moderan program.

Демократи је важна мирољубивост, стручност и компетентност.

Zato što se zalažem za drugačiju, moderniju i bogatiju Crnu
Goru.

Демократа је искрен и отворен, оно што обећа, то и испуни.

Zato što želim da ljudi u Crnu Goru dolaze, a ne odlaze.
Zato što govorim istinu i držim riječ.
Zato što krivce za neuspjeh ne tražim u drugima, nego u sebi.
Zato što nam je potrebna liderska i kadrovska obnova, jer bez
novih snaga i nove energije nema uspjeha i nema pobjede.
Zato što ću graditi nove mostove saradnje i rušiti postojeće
barikade i barijere.
Zato što ljude neću gledati kao konkurenciju, nego kao
novu energiju.
Zato što znam da nema napredovanja bez zasluga, niti
funkcije bez rezultata;
Zato što imam rješenja i energiju da ih sprovedem.
Zato što želim da se dogovorimo oko posla koji treba da
uradimo.
Zato što smo posvećeni Crnoj Gori i građanima, a ne sopstvenim foteljama i džepovima.

Zato što budućnost počinje pobjedama, a ne
podjelama.

Будућност почиње побједама, а не подјелама!

