Danmark er ude af krisen. Nu skal vi holde fast.
Kære dansker

Danmark er ude af krisen. Nu skal vi holde fast og sige
nej til Lars Løkke Rasmussen og Venstres nulvækst.
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Kære dansker

Danmark er ude af krisen. Nu skal vi holde fast og sige
nej til Lars Løkke Rasmussen og Venstres nulvækst.
Jeg skriver til dig, fordi der om få dage er folketingsvalg. Som statsminister har jeg forsøgt at passe på
hele Danmark. Mit mål har været at føre os sikkert igennem de svære år.
Det er lykkedes. I dag er Danmark ude af krisen.
Flere kommer i arbejde. Lønmodtagere og virksomheder har fået solide skattelettelser. Ventelisterne
på sygehusene er rekordlave. Og vores børn har fået flere timer i skolen. Det er den kurs, jeg vil fortsætte.
Nulvækst betyder nedskæringer
Venstres vigtigste mærkesag er, at vi skal have nulvækst. I stedet for at bruge flere penge på sundhed
og omsorg for vores ældre, vil de give skattelettelser.
Dansk Folkeparti taler meget om velfærd. Men hvis man stemmer på Dansk Folkeparti, får man Lars
Løkke Rasmussen som statsminister.
Vi skal holde kursen
Vi har lagt en robust plan frem – ”Danmark på sikker vej”. De næste fem år vil vi investere 39 milliarder
kroner i vores fælles velfærd. Det er ikke luksus, men det er, hvad der er råd til. Og det er nok til, at vi
kan beholde det Danmark, vi kender.
Jeg arbejder for, at vores fælles sundhed bliver bedre. Flere skal overleve kræft. Og flere kronisk syge
skal have et godt liv. Det skal ikke koste penge at gå til lægen.
Om fem år er vi 140.000 flere danskere over 70 år. Jeg vil sikre, at de får en ordentlig og tryg alderdom.
Det kan man ikke med nulvækst.
Tiden er ikke til eksperimenter
Vi bor i verdens bedste land. Alle kan tage en uddannelse. Vi har god og gratis sundhed. Vi passer godt
på vores ældre. Vi har stramme asylregler. Vi stiller krav – men vi tager os af hinanden.
Det må vi ikke sætte over styr. Tiden er ikke til eksperimenter.
Jeg håber, at du vil give Socialdemokraterne muligheden for at arbejde videre og ønsker dig et godt valg.
Med venlig hilsen

Helle Thorning-Schmidt
Statsminister og formand for Socialdemokraterne
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