Her er grunden til, at dansk politik
er brudt sammen, og job mistes!
Mindre skat. Mere vækst.
Mere for pengene. Større frihed.

LIBERAL ALLIANCE
støtter en borgerlig regering
og har fire mærkesager:

SKAT: Skatten skal ned på
40%. Væk med topskatten
og efterlønnen. Pensionsopsparing skal belønnes.

S
KLASSISK SOCIALDEMOKRATISK TERRITORIUM:

VÆKST: Sundhed,

Men nu lefler alle partier for
midtervælgerne i dette segment.

uddannelse, pension og
socialt sikkerhedsnet er
dyrt. Erhvervslivets vilkår
skal styrkes, så der bliver
råd til at betale regningen.

EFFEKTIVITET: Vi får

mest ud af skattepengene
ved at vise tillid til offentligt
ansatte og fokusere på
resultater frem for kontrol og
bureaukrati.

FRIHED: Mindre ’Big
Mother’ og mere personlig
frihed. Vi er voksne og
ansvarlige mennesker, der
sagtens selv kan beslutte,
hvordan vi vil leve.

SMS ‘liberal’ til 1414 og støt
os med 100 kr. (plus normal
SMS-takst). Eller brug
vores bankkonto 9877 3445559059. Tak for hjælpen!

Få Anders på besøg!
Anders kommer gerne
til debatarrangementer
mv. og taler om vækst og
velfærd i Danmark. Mail:

info@liberalalliance.dk

Dansk politik handler ikke længere om demokrati, men om ‘swing votes’ - de
stemmer, der kan flytte balancen fra V og K til A og SF eller omvendt. Politikerne
vil gøre alt for at købe disse stemmer, men er samtidig totalt ligeglade med, at
de marginaliserer den hårdtarbejdende dansker, der skal betale hele regningen
via sin skattebillet.
Vanviddet må stoppe! Andet er der ikke at sige til det. Danmark har brug for
mere vækst og flere arbejdspladser. Ikke for stilstand og højere skatter, som jo er
den eneste politik, Helle Thorning, Villy Søvndal, Lars Løkke og Lene Espersen
kan komme op med. De siger det samme. De står for det samme. Og det, de
står for, er ikke godt for Danmark ... for nu at sige det ligeud.
Liberal Alliance er Danmarks eneste liberale parti. Vi driver værdipolitik med
fokus på fire væsentlige dyder: Personlig frihed. Effektiv brug af skattekroner.
Velstand gennem vækst. Og lav skat, så det kan betale sig at gå på arbejde.
Giv os otte mandater. Så genindfører vi fornuften i dansk politik.
Bedste hilsener

Anders Samuelsen

