
Føler du dig politisk 

hjemløs i Danmark? 

Find et ståsted hos det nye parti. 

 

For kort tid siden solgte regeringen 

en del af energiselskabet DONG til 

en stor international finanskoncern 

- og en væsentlig del af det danske 

folk var ikke glade for dette salg. 

Der bredte sig en følelse af afmagt, 

fordi folk følte at regeringen gav 

finanskoncernen alt for favorable 

vilkår – bl.a. vetoret til trods for en 

beskeden aktiepost på kun 19 %.   

Partiet Forenede Demokrater 

mener, at befolkningen har 

mulighed for at ændre afmagt til 

handling ved at ændre livsstil – 

langsomt men sikkert. Ved at 

vende ryggen til finansverdenen. 

Ved at lade mange penge gå 

udenom de finansielle selskaber. 

Ved at spare op i stedet for at låne 

penge i en bank – hvis dette 

overhovedet er muligt. 

   

Find os på Facebook eller på  

www.fordem.dk 

 

   Find en ny bank 

Ved uhørt letsindige lån havde en masse 
banker hovedansvaret for den finanskrise, 

som den menige dansker betaler prisen 
for. Det er urealistisk at have penge 
liggende under hovedpuden – men vi vil 

opfordre til at folk skifter til en af 
Fagbevægelsens banker, idet disse banker 

holdt sig væk fra de letsindige udlån. Vi 
nævner ikke nogen navne her, men vi 
anbefaler at man på google.dk bruger de 

to søgeord: Fagbevægelsens Banker.     

   Vær forsigtig med pensionen   

På samme måde opfordrer vi danskerne til 
at blive kunder i et pensionsselskab, som 
er tilknyttet en fagforening – i stedet for 

at bruge en pensionskasse, som ejes af en 
bank. Der er stof til eftertanke, hvis man 

på google.dk bruger de tre søgeord: 
Bankejede Pensionskasser Økonomi.   

   Bo længere tid i samme bolig   

Banker og andre finansvirksomheder har 
enorme indtægter fra gebyrer hver eneste 

gang folk skifter bolig. Så vi opfordrer folk 
til at tænke sig grundigt om, inden at de 

køber deres første ejerbolig. Prøv så vidt 
muligt at spare op til udbetalingen – og 
bliv boende samme sted I LÆNGERE TID.  

 

Køb grønne produkter  

Hvis du spiser økologiske madvarer, 

støtter du ikke brugen af kemikalier, 
plantegifte, farvestoffer og sødemidler. Du 

betaler stort set kun for maden, ikke for 
alt muligt andet. 
Hvis du køber varer fra nærområdet, 

sparer du også på CO2-regnskabet. 

http://www.fordem.dk/

