Ana Birchall – omul tau in Romania:

Voteaza pentru Romania ta!
Soarta dumneavoastra, a romanilor aflati peste ocean, a fost neglijata de clasa politica
romaneasca.
Pe 30 noiembrie, impreuna, avem ocazia sa schimbam asta. Pentru prima data dupa
decembrie 1989 vom avea alegeri uninominale in Romania.
Pentru prima data, dumneavoastra, romanii din afara granitelor tarii aveti puterea sa va
alegeti direct deputatul care sa va reprezinte in Parlamentul Romaniei.
Acum, mai mult decat oricand, dumneavoastra puteti da un semnal romanilor din tara
pentru schimbarea clasei politice aratandu-le ca trebuie sa voteze in primul rand omul si
proiectele sale si nu un partid sau altul.
Acum, pentru prima data din decembrie 1989, puteti sa votati impotriva gastilor, a
grupurilor de interese si a jocurilor oculte de culise din Parlamentul Romaniei. Sta in puterea
dumneavoastra sa starpiti coruptia care a ajuns sa sugrume tara noastra.
A sosit timpul ca si in Romania sa impunem sistemul de valori la care dumneavoastra
ati aderat, bazat pe meritele fiecarui individ. Un sistem in care munca cinstita si
profesionalismul sa fie recunoscute si apreciate. A sosit vremea ca profitorii tranzitiei sa fie
trimisi acolo unde le este locul: in lada cu gunoi a istoriei.
Stiu ca diaspora romaneasca, inradacinata pe toate continentele, are nevoie de atentia,
ajutorul si sprijinul statului roman modern. Stiu cine sunteti: romani care au fugit de urgia si
nedreptatile unui regim comunist tiranic ce si-a inchipuit ca daca le fura si ultimul drept cetatenia romana, le fura sentimentul national; romani care au plecat dupa ce s-au chinuit si au
fost umiliti saptamani, luni, ani pentru a obtine o viza ca sa mearga sa munceasca cinstit in
strainatate; romani care si-au urmat in strainatate fratii sau copiii, care au studiat in cele mai
bune facultati din Romania si au luat-o de la capat, de jos, in tarile in care s-au stabilit; sau
romani care au avut sansa, ca si mine, sa primeasca din timpul studentiei o bursa la una dinte
cele mai prestigioase universitati de peste ocean. Toti dezamagiti sau inselati, la un moment
sau altul, de sistemul care a adus Romaniei blestemata eicheta de tara corupta. Putem schimba
asta, impunand o noua clasa politica, care sa raspunda in fata celor care au ales-o, nu in fata
intereselor oculte, fie ele de afaceri sau politice.
Avem acum sansa sa ne luam revansa pentru nedreptatile la care am fost supusi.
Avem sansa sa facem auzit glasul acelor romani care au avut curajul sa ia viata de la zero si
au reusit. Avem, totodata, sansa sa-i ajutam pe acei romani cinstiti care au ramas in tara si
care au nevoie de experienta pe care am dobandit-o noi in „exil”.
Sunt un roman care stie prin ce ati trecut, pentru ca am trait si eu experienta vietii
departe de tara in care te-ai nascut. In acelasi timp, sunt un om care s-a intors in tara de 5 ani

si a invatat la ce usi trebuie sa bati ca sa rezolvi cinstit problemele oamenilor. De aceea, imi
permit sa va cer votul si va asigur ca gandurile de mai sus nu sunt vorbe goale.

IMPREUNA, SA SCHIMBAM IN BINE ROMANIA. HAI SA MODERNIZAM
ROMANIA!
VOTEAZA OMUL TAU IN PARLAMENT! VOTEAZA PENTRU ROMANIA
TA!

