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Głosuj na nas #SymulatorSejmu
Grupa Dyskusje polityczne od prawa do lewa

Jako jedna z niewielu zdrowo myślących partii
chcemy pokazać Wam, obywatelom nasz program
wyborczy. Jest on wiążący, co oznacza, że każdy poseł w
omówionych tutaj sprawach będzie głosował tak samo.
Nieporuszone aspekty będą już sprawą jego własnej
moralności i poglądów.

Członkowie Partii Wolności

Gospodarka
1. Partia opowiada się za cięciami socjalnymi, czyli
likwidacją wszystkich świadczeń socjalnych, które
rozdawane są nieuczciwie i niemoralnie przez aparat
przymusu państwa. Jedyną jego formą, która zostanie
jeszcze przez pewien czas są emerytury, które będą
wypłacane ze środków państwa uzyskanych ze
sprzedaży po optymalnych cenach jego włości na
przykład szpitali, szkół czy kopalni. Do dopełnienia
budżetu państwa planujemy wprowadzić podatek
pogłówny 350zł od osoby pracującej i 500 od
pracodawcy. Jest to duże obcięcie kosztów, gdyż obecnie
zatrudnienie osoby kosztuje ponad 1000zł w których
zawarte są składki na ZUS, ubezpieczenie itp.
2. Chcemy również likwidacji zbędnych podatków, poza
podatkiem VAT. Zabijają one Polskie firmy, upośledzając
naszą konkurencję z innymi krajami. Trzeba z tym
skończyć.
2.1 Gdy dojdziemy do władzy, zniesiemy wszystkie
regulacje narzucone przez inne kraje oraz bariery
handlowe, takie jak cła. Wierzymy w wolny przepływ
kapitału pomiędzy krajami i dobro konsumenta, które z
niego wynika.
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3. Wcześniej wspomniana prywatyzacja spółek skarbu
państwa
również
jest
naszym
standardowym
postulatem. Domagamy się przywrócenia majątku
krajowego obywatelom, którzy najlepiej wiedzą jak nim
zarządzać aby poprawić swój poziom życia oraz innych
obywateli. Jak wielokrotnie pokazywała historia, prywatne
przedsiębiorstwa funkcjonują taniej i efektywniej od
państwowych zakopanych w biurokracji i nakładających
same na siebie ciągle nowe ograniczenia. Cudem jest
wyprowadzenie ich na plus, natomiast powszechnie są
one nierentowne, co sprawia, że musimy do nich
dopłacać w ciągle rosnących podatkach. Absurdem
lewicy jest to, że mimo wyższych podatków wciąż
spadają wpływy do budżetu zgodnie z krzywą Laffera, jak
pokazał D. Tusk, gdy podniósł VAT o jeden procent...

4. Biurokracja, której zmniejszenie odciąży wydatki
państwa również jest dobrym pomysłem. Nie może być
takiej sytuacji, w której nowa firma jest oblepiona przez
urzędników i dziesiątki arkuszy do wypełnienia. To nie
jest motywator do rozwoju.
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Administracja
1. Dla zwiększenia obronności postulujemy prawo do
posiadania broni dla każdego zdrowego psychicznie i
niekaranego obywatela.
2. Przyjmiemy wszystkich chcących pracować
imigrantów. Uważamy, że ludzie mają do tego prawo, o
ile nie zagrażają naszym wartościom.
2. Kara śmierci to kolejny postulat naszej partii. Jest ona
potrzebnym elementem systemu sprawiedliwości, który
byłby ostatecznym rozwiązaniem. Każdy z nas jest
odpowiedzialny za swój los i musi się liczyć z
konsekwencjami. Osoby łamiące prawo nie mogą się nim
zasłaniać i jest to nasz obowiązek, aby przywrócić zwykła
sprawiedliwość. Czas powrócić do świetnej zasady - Dura
lex, sed lex.
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Dziękujemy za zapoznaniem się
z programem naszej partii!
Prosimy o oddanie na nas głosu.
Walczymy o lepsze i mniejsze państwo dla
ludzi, a nie ludzi dla państwa!

#WWS

Wolność, Własność, Sprawiedliwość
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