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Днес с активността си гражданите на Видин припомнят на управляващите, че Видин е
част от България. Бедността и мизерията в този край са ежедневие, с което жителите
на областта не могат да се справят. Днес не просто трябва да констатираме, че Видин е
най-бедният и изостанал регион в целия Европейски съюз, а трябва да предприемем
конкретни мерки срещу политиката на изолация и унищожение на цялата област.

„Ред, законност и справедливост” подкрепя справедливите искания на Инициативния
комитет "За спасение и възраждане на Видин" за подобряване на инфраструктурата и
инвестиционния климат, за намаляване на безработицата, за подкрепа на
здравеопазването и образованието в региона чрез конкретни проекти.

РЗС многократно алармира управляващите, че положението в региона е трагично и
хората живеят в условия, които са далеч под жизнения минимум дори за слабо развити
държави от Третия свят.

През последните 21 години всички правителства бавно и методично ликвидираха
икономиката, образованието и културата във Видинския регион. Но с особена циничност
управляващата партия ГЕРБ допринесе за унищожението на Видин. Въоръжена с
ресурса на цялата власт за две години ГЕРБ не само не вложи и една стотинка в
инфраструктура и не привлече нито един инвеститор, а се занимава с дейности на ниво
читалищна и пионерска самодейност от 60-те и 70-те години на миналия век като
засаждане на фиданки, отбелязване на Джулай морнинг, фестивали на рибата,
кулинарни изложби и прочее абсурдни мероприятия. Бездействието, некомпетентността
и абсолютната незаинтересованост за развитието на региона на правителството,
местните депутати от ГЕРБ, областния управител и кмета изправиха видинчани пред
бедствено положение.

РЗС настоява незабавно да се изработи антикризисна програма за спасение на региона
с конкретни мерки за подпомагането на земеделието, дребния и средния бизнес. В
областта трябва да бъде обявено бедствено положение и в рамките на 5 години тя
трябва да стане свободна от данъци зона.
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РЗС е отворена към срещи с представителите на Инициативния комитет „За
възраждане на Видин” и с всеки видинчанин, за да обединим усилия и да се
противопоставим на ликвидирането на областта.
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