
Hej alle vælgere i Danmark! Vores politikere meler deres egen kage. 

Alle vi pensionister må stå sammen nu! 
”Folkepensionisterne svigtes af Folketinget” Vi har løsningen. Se mere her: 

www.borgernesfolkeparti.dk 
Vi skal bruge 22.000 vælgererklæringer. 

 
Hvis vi prøver at sammenligne vores ny måde at indsamle vælgererklæringer på, med en vandspand, som 
langsomt fyldes med vand (mail-adresser), og som vi kontinuerligt hælder i køkkenvasken (ministeriet), 
hvor de bliver omdannet til vælgererklæringer, så er det måske nemmere at forstå vores måde at gøre det 
på. Målet er at få fyldt vasken helt op til randen (20.000 vælgererklæringer).  
 
I dag foregår det på den måde, at vi langsomt hælder vandet fra spanden over i vasken, og den fyldes stille 
og roligt op. Når der så er gået 18 mdr.(forældelsesfristen) siden det første vand blev hældt i, så hiver 
ministeriet bundproppen en smule op, og vandet siver stille og roligt ud igen, men samtidig hælder vi hele 
tiden lidt nyt vand i. Men det resulterer blot i at vi får svært ved at få vasken fyldt helt op til randen med 
vand (22.000 vælgererklæringer), for der siver hele tiden vand ud af bunden. Den nye metode er, at vi kun 
fylder SPANDEN op med vand (mailadresser), og undlader at hælde det i vasken (ministeriet) før vi har nået 
målet, og er tæt på næste valg. I denne situation er vi ikke afhængige af 18 mdr. reglen, og vi ved at vi har 
sendt alle mail-adresser til ministeriet på samme tid. På den måde når ingen vælgererklæring at blive for 
gamle.  

Mail-adressen kan sendes til os her: www.borgernesfolkeparti.dk 
 

 Borgernes Folkeparti, Nørregade 36 Hou, 9370 Hals. 
Tlf. Nr. 31 90 80 80 
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