Kjære hjemmesitter!
Dersom du var en av de 35% som ikke stemte ved forrige valg, forstår vi deg godt. Det er svært liten forskjell
på de alternativene som aviser og TV omtaler. Om det
blir H+V+KrF i regjering eller Ap+SV+Sp så gjør det liten
forskjell.
DLF er annerledes! Vi vil ta makten fra politikerne og gi
den tilbake til hvert enkelt menneske. Enhver bør kunne
bestemme over sitt eget liv og disponere egne ressurser:
vi eies ikke av fellesskapet. Dette er en helt annerledes
politikk, og den vil føre til jevnt økende velstand, i motsetning til de andres politikk som må føre til de problemene
vi ser i dagens samfunn.
Kun ved å avvikle velferdsstaten vil velstanden kunne
sikres.
Mange er opptatt av regjeringsspørsmålet; DLFs syn er at
selv om regjeringsalternativene er nokså like, er de rødgrønne klart det verste alternativet. DLF vil derfor støtte
en borgerlig regjering så lenge den fører borgerlig politikk.
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DLF vil:
...at staten kun skal stå for forsvar, politi og rettsapparat, og at alt annet som staten i dag holder på
med skal overføres til private.
- sterkt redusere skatte- og avgiftsnivået
- innføre full frihandel og avvikle all u-hjelp
- forenkle lovverket
- sterkt redusere byråkrati og skjemavelde
- legalisere narkotika
- avvikle støtteordninger til næringsliv og særgrupper
- avvikle restriksjoner på arbeidsinnvandring
- avvikle verneplikten, statskirken og monarkiet
- tillate bygging av gass- og atomkraftverk
- gjeninnføre eiendomsretten
Valget står mellom DLF og de andre!

✃--------------------------------------------------------------

Bli medlem i DLF!
❒ Jeg vil bli medlem i DLF. Kr. 200/år.
(Vårt medlemsblad LIBERAL er inkludert.)
❒ Jeg vil kun abonnere på LIBERAL. Kr. 140/år.
Det Liberale Folkepartiet, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo

Navn:

.................................................................................

Adresse: .................................................................................
Telefon:

................................................

E-post:

................................................
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