
Føler du dig politisk 

hjemløs i Danmark? 

Find et ståsted hos det nye parti. 

 

Vi vil bruge pengene på det, som 

kommer borgerne til gode. Ikke på 

bureaukrati og kontrol. Ikke på 

rapporter, som samler støv. 

Vi vil ansætte flere folk til de 

egentlige arbejdsopgaver. Flere 

sygeplejersker, portører, læger, 

lærere, hjemmehjælpere m.v.   

Vi vil skaffe pengene ved at få 

afskaffet en masse bureaukratiske 

arbejdsrutiner. Ved at stoppe en 

række kostbare IT-projekter.  

Ved at skære ned på antallet af 

højtlønnede chefer, mellemledere 

og IT-konsulenter. Behovet bliver 

mindre ved simplere arbejdsgange 

- når en række rapporterings- og 

kontrolsystemer er afskaffet.  

Find os på Facebook eller på  

www.fordem.dk 

 

   Få pengene rundt i Danmark 

Sygeplejersker, hjemmehjælpere og f.eks. 

lærere har ikke råd til et voldsomt forbrug 
af udenlandske luksusvarer såsom vin til 

200 kroner flasken og sko til 2.000 kroner 
pr. par. Deres forbrug er mere rettet hen 
mod varer, som stammer fra Danmark.  

Så Forenede Demokraters politik vil kunne 
få flere penge til at strømme rundt i selve 

Danmark – pengene forsvinder IKKE ud af 
landet. Jakke- og slipseklædte chefer og 

konsulenter har derimod et luksuspræget 
forbrug – hvoraf en stor del skal betales i 

fremmed valuta. Ved færre højtlønnede 
medarbejdere, så vil flere penge forblive i 
Danmark. Vi sparer – UDEN at skære ned. 

 

Effektivitet på en anden måde 

I vores univers betyder effektivitet ikke at 

menige medarbejdere skal løbe hurtigere 
gennem en stresset hverdag. Vi vil i stedet 

få råd til mere velfærd ved at udnytte en 
masse offentlige ressourcer mere effektivt 
end i dag. Svanemøllens Kaserne virker 

meget øde for tiden - mens en lang række 
statsejede palæer og slotte også ser ud til 

at have en særdeles lille udnyttelsesgrad.   

Den nuværende aktivitet kan flyttes til de 

kontorhuse, som nu står tomme – takket 
være bankernes letsindige udlånspolitik til 

konkursramte byggespekulanter. Og så 
kan den danske stat tjene mange penge 
ved at leje et antal slotte og palæer ud til 

velhavende internationale virksomheder. 
Virksomheder, som har brug for et møde- 

eller kursuscenter af meget høj standard. 

Og international kursusaktivitet betyder 

endnu flere penge til det danske samfund. 
Tilrejsende kursusdeltagere har jo behov 

for såvel hotelophold som mad og drikke. 

Ligeledes vil vi hente et stort beløb ved at 

flytte arealkrævende statslig aktivitet væk 
fra kostbare grunde i Hovedstadsområdet 
- noget som vil gavne udkantsområderne. 

http://www.fordem.dk/

