Utskick till alla hushåll
[ Hjälp till med att sprida denna information – där målet är 1500 underskrifter senast 31 januari! ]
Många medborgare söker idag efter ett bättre alternativ till dagens politik och nu kan
du enkelt bidra till att det finns ett sådant alternativ på valdagen om åtta månader.
Men det kräver att DU agerar NU under januari månad! Det kostar dig bara ett
frimärke, du förblir anonym och det enda du stöder är en namnregistrering.
Vill du kunna känna dig trygg när du går hem från tunnelbanan efter ett sent biobesök, vill du att
invandrare ska få riktiga jobb och inte leva på bidrag, vill du att ditt barn ska lära sig läsa, räkna och
skriva av en utbildad lärare, vill du ta krafttag mot mobbning, vill du att gäng inte etablerar sig i dina
hemkvarter och vill du att sjukvården ska erbjuda den bästa behandling som finns inom Integrativ
Medicin när din mamma får cancer, vill du att din mormor får omsorg värd namnet, vill du att det ska
finnas gott om bra billiga bostäder, vill du att GMO ska stoppas och att ekologiska livsmedel ska
främjas, vill du att vi ska vara självförsörjande på baslivsmedel så att vi slipper svälta vid en kris, vill
du ha en pension som det går att leva gott på och vill du att dagens slöseri med dina skattemedel ska
stoppas? Det är frågor som du kanske bryr dig om på riktigt? Om du svarar JA på en eller flera frågor
är det självklart att stödja namnregistreringen så att vi med kraft kan driva dessa frågor.
Nu (senast 31 januari) kan du till en kostnad av ett frimärke ta ett
första steg mot att detta blir verklighet. Du förblir anonym och det
enda du stöder är registrering av ett partinamn – inget annat.
Sedan kan du i lugn och ro bestämma dig för vilket parti du vill rösta
på i riksdagsvalet 9 september 2018 – vilket är en helt annan fråga.
Om du agerar NU så finns det ett alternativ till ”8-klöverns” politik.
Blankett … PDF
Snabbguide (med blankett) … PDF
_________________________________________________________
Fördjupning (läs mer om t.ex. BOT-avdrag och enhetspension) … PDF
Hemsida … http://folkhemmetsverige.se/

… Är du också trött på en resultatlös ”prat-politik”?
Fil dr Pia Hellertz: ”Jag är mycket bekymrad – Snart är det val” (lika aktuell 2018 som 2014)

