Möjligheter i morgon med nytt skattesystem (Not! Se vår helhet R-S-M)
•

Ett samhälle som ger varje människa större frihet och mer tid att utveckla sig och arbeta
med vad som för henne synes väsentligt.

•

Ett samhälle där föräldrar kan ägna mer tid åt sina barn när det som mest behövs.

•

Ett samhälle som inte längre kräver en ständigt växande ekonomi för att skjuta upp sitt
sammanbrott utan i stället får verkliga möjligheter att anpassa sig till en nivå som är
långsiktigt hållbar.

•

Ett samhälle där samarbete främjas i stället för en allt hårdare kamp om krympande
naturresurser.

•

Ett samhälle där det inte längre blir möjligt att samla på sig allt större tillgångar och
koncentrera makt genom mer ägande av pengar hos en allt mindre grupp utomordentligt
rika.

•

Ett samhälle där det goda arvet är insikt och kunskap om vad som är väsentligt för
samhället och livet i stället för en alltför stor hög pengar som inte längre kan användas för
att köpa vad som är viktigt.

SAMT… då…
-

blir det en mer avspänd tillvaro för de flesta.

-

blir det mindre konflikter.

-

blir det färre improduktiva arbetsplatser.

-

blir det en bättre tillvaro för människor, djur och växter.

-

blir det inga finanskriser.

-

slipper de ultrarika oroa sig för folkets ilska

-

kommer de rika att känna sig ”behövda”. Bli viktiga stöttepelare i samhället, istället för
plundrare.

-

blir skatten lägre då man spar in mycket på Arbetsförmedlingen, Skatteverket mm.

-

blir det färre ärenden för Domstolarna då många överklaganden bl a försvinner.

-

kan den ”rätta” brottsligheten förhindras genom att ärendena fokuseras mot förebyggande
åtgärder.

-

får de rika det bättre och behöver inte som Joakim von Anka försvara sig mot Björnligan.

-

kommer det land som inför (R & S) först få en ökad konkurrenskraft.

Tillsammans kan vi förändra och vi lovar att med Ert bidrag eller engagemang kommer vi
lyckas!

Bli medlem: 200 kr insättes på bankgiro 158 – 6288 alt. Swish: 072-341 50 91
Märkes Ditt namn och ort.

