
Føler du dig politisk hjemløs i 
Danmark?  

 

 Find et ståsted hos det nye parti.  

 
Vi er der hvor hjertet er,  

 
lige til venstre for midten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Forenede Demokrater 
  

- når mennesket tæller  
 

Find os på Facebook eller på  
www.fordem.dk 
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Mærkesager 
 
Nærdemokrati 
 
En god politiker er ikke den, der kan 
komme med det ene skråsikre, 
indstuderede svar efter det andet. En 
god politiker er den, der kan lytte til dem 
der har fingrene nede i bolledejen, - og 
kan udlede en politik fra det han hører.               
Vi vil have flere beslutninger ud i yderste 
led, tæt på dig. 

 
Mindre kontrol og mere 
menneskelighed  
 
Vi vil bruge skattekronerne på det 
arbejde, som borgerne har brug for i 
stedet for New Public Management, som 
eksperter kalder det. Vi kalder det 
mistillid. Alt for mange penge bliver 
brugt på at kontrollere de medarbejdere, 
som laver det konkrete arbejde. Vi vil i 
stedet bruge pengene direkte på det, 
som kommer borgerne til gode. 

 
Grøn vækst og velfærd 
 
Vi vil skabe vækst gennem massive 
offentlige investeringer i miljø. Med 
energibesparelser i offentlige bygninger 
skabes beskæftigelse og dermed 
økonomisk vækst. På sigt frigiver det 
penge til at bevare velfærdsstaten 

Mærkesager 
 
Nærdemokrati 
 
En god politiker er ikke den, der kan 
komme med det ene skråsikre, 
indstuderede svar efter det andet. En 
god politiker er den, der kan lytte til dem 
der har fingrene nede i bolledejen, - og 
kan udlede en politik fra det han hører.               
Vi vil have flere beslutninger ud i yderste 
led, tæt på dig. 

 
Mindre kontrol og mere 
menneskelighed  
 
Vi vil bruge skattekronerne på det 
arbejde, som borgerne har brug for i 
stedet for New Public Management, som 
eksperter kalder det. Vi kalder det 
mistillid. Alt for mange penge bliver 
brugt på at kontrollere de medarbejdere, 
som laver det konkrete arbejde. Vi vil i 
stedet bruge pengene direkte på det, 
som kommer borgerne til gode. 

 
Grøn vækst og velfærd 
 
Vi vil skabe vækst gennem massive 
offentlige investeringer i miljø. Med 
energibesparelser i offentlige bygninger 
skabes beskæftigelse og dermed 
økonomisk vækst. På sigt frigiver det 
penge til at bevare velfærdsstaten 

Mærkesager 
 
Nærdemokrati 
 
En god politiker er ikke den, der kan 
komme med det ene skråsikre, 
indstuderede svar efter det andet. En 
god politiker er den, der kan lytte til dem 
der har fingrene nede i bolledejen, - og 
kan udlede en politik fra det han hører.               
Vi vil have flere beslutninger ud i yderste 
led, tæt på dig. 

 
Mindre kontrol og mere 
menneskelighed  
 
Vi vil bruge skattekronerne på det 
arbejde, som borgerne har brug for i 
stedet for New Public Management, som 
eksperter kalder det. Vi kalder det 
mistillid. Alt for mange penge bliver 
brugt på at kontrollere de medarbejdere, 
som laver det konkrete arbejde. Vi vil i 
stedet bruge pengene direkte på det, 
som kommer borgerne til gode. 

 
Grøn vækst og velfærd 
 
Vi vil skabe vækst gennem massive 
offentlige investeringer i miljø. Med 
energibesparelser i offentlige bygninger 
skabes beskæftigelse og dermed 
økonomisk vækst. På sigt frigiver det 
penge til at bevare velfærdsstaten 


