VARFÖR BEHÖVS ett nytt parti i Göteborg när det
redan finns så många? Förklaringen är enkel. Trots
att förutsättningarna är goda så är staden på väg åt
fel håll. De som styr kommer givetvis att hävda motsatsen. Men trots högkonjunktur och god ekonomi så
fortsätter Göteborg att glida isär.
Ojämlikheten, otryggheten och antalet utsatta områden ökar. Allt för många elever misslyckas i skolan.
Livsavgörande operationer skjuts upp och vårdköerna
är långa. Precis som köerna till förskola och äldre
boende. Det blir allt svårare att skaffa bostad och
många känner oro för att vistas ute på kvällarna.
Trafiken är ett kapitel för sig. Politikerna envisas
med att driva igenom en olönsam och skadlig
Västlänk mot folkets vilja. Istället för att satsa på
vettiga trafiklösningar så sitter vi fast i köer oavsett
om vi åker kollektivt eller kör bil.
Debatten borde vara öppen och livlig. Men det
är den inte. För det finns knappt några menings

motståndare bland politikerna. I Göteborg tycks
det vara folket som har fel.
Därför har vi bildat Demokraterna. Vårt parti
bygger på kompetens och vi vill lösa riktiga problem
och förbättra viktiga kommunala verksamheter. Vi är
redan Göteborgs tredje största parti sett till antal
medlemmar och vi blir fler för varje dag.
Vårt partiprogram har vi samlat i en Att-Göra-Lista
för Göteborg. Den omfattar vård, skola, omsorg,
trygghet och andra viktiga politikområden. Gå in på
demokraterna.se och läs hur vi bland annat omför
delar 1,4 miljarder kronor per år till välfärden och hur
alla göteborgare ska få del av de demokratiska
fri- och rättigheter som är skrivna i våra grundlagar.
Vi tror på Göteborg och medborgarnas engagemang. Den 9 september i år ställer vi upp i kommunvalet och regionvalet. De är dina viktigaste val om
du vill åstadkomma förändring i Göteborg.
Välkommen till Demokraterna.

Torggatan 11, 411 05 Göteborg. info@demokraterna.se
Bli medlem och stöd oss på demokraterna.se

