
SD, M, KD och L utnyttjade oron inför krisvintern och lovade allt
till alla i valet. Om bara folk röstade på dem skulle de lösa allt. Nu
när de har makten sviker de sina löften och lämnar hårt arbetande
svenskar i sticket.
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Vi lovar inte allt. När det är svårt måste vi hjälpas åt och 
fundera på vad i samhället vi inte kan chansa på. I det 
läget väljer vi hellre fler kollegor till undersköterskan
och läraren i stället för att sänka skatten för de som
tjänar bäst. Vårt Sverige kan bättre.
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Du ska kunna lita på politiken, särskilt i oroliga tider. Det kommer bli
tufft i vinter, så är det. Det visste Åkesson och Kristersson när de gav
sina löften, men lovade ändå. Det duger inte.
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Skriv under och visa att du inte är nöjd med den
SD-styrda regeringens valsvek. 
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