Скъпи приятели
от Национален младежки форум, приветстваме вашата
кампания „ Лигата на младите гласоподаватели „
За нас Българско национално обединение е важно преди всичко Българите да се осъзнаят.
Не напразно логото ни е – осъзнаването дарява живот и сила...
Също като вас, така и нашите членове и нашето ядро е съставено предимно от млади хора,
защото промените се правят от млади хора за младите хора, защото те са бъдещето...
В това обръщение сме го казали много ясно:
https://www.youtube.com/watch?v=x6Xlkq3G_JI
Смятаме за безсмислено да даваме отговори на поставените от вас въпроси,
защото колкото и добра програма да имаме, колкото и мъдро да отговорим на въпросите ви,
ще бъде безсмислено, понеже е важно да бъде сменена системата и модела на управление,
само тогава бихме могли да изпълним написаното от нас и как да стимулираме младите и
развитието на младежките политики в България. В противен случай ще се превърнем като
всички политици, защото по време на избори идва времето на разтягане на предизборни
локуми...
https://www.youtube.com/watch?v=HaF46kVjmAo
Допускаме, че може би няма да сте удовлетворени, заради липсата на конкретни отговори,
за да можете да разпространите отговорите във вашият кръг. Имаме изготвена програма на
нашият сайт, както и примерна национална доктрина – www.bno.bg
За нас е важно да се събудят Българите и да се осъзнаят, защото в момента е жизненоважно
оцеляването на нацията и България. Само когато това се случи, можем да говорим
са стимулиране на икономиката, стимулиране на туризма, стимулирането на селското
стопанство, стимулирането на българите зад граница, както и стимулирането на младите
хора.
Към Българско национално обединение са обединени около 30 организации и движения,
много бихме се радвали ако получим и вашата подкрепа, за да се влее млада и нова кръв в
парламента. За да може да се случи така бленуваната и очаквана промяна за по-добро
на България. Защото само обединени можем да успеем.
Защото осъзнаването ни дарява живот и сила...
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