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Till mina vänner! Jag såg ett upprop! Jag stödjer det!
Jag tror att du också gör det när du får reda på vad det handlar om. Det är
allvarligt. Det handlar om att det inte går så bra i Sverige som vi ska tro. Det är
faktiskt inte de frågor som behandlas i TV som är de viktigaste. När politikerna
tar rygg på TV och andra medier avleder de oss från vad som är viktigt.
Det är däremot sant vad som sägs i Uppropet. Efter förra valet (2014), kom
politikerna överens i en ”Decemberöverenskommelse” om att fortsätta på den
inslagna vägen fastän väljarna ville något annat. Efter senaste valet 2018 skedde
samma sak genom ”Januariöverenskommelsen”, och den majoritet som väljarna
röstade för tillträdde inte.
Det är en grupp på sex partier – The Six – som bär ansvaret. Det är S, MP, C, L,
KD och M. I Uppropet framförs att:










Dessa partier – och inga andra – har haft ansvaret för Sverige under de
senare mandatperioderna under vilket läget i landet har förvärrats hur man
än mäter.
Partiintresset har ofta ställts över riksintresset. Det är inte sex partier som
sköter ett land utan sex partier som vegeterar på ett land. Tilliten till
landets ledning sviktar.
Sveken när det gäller löftena till väljarna är systematiska. Trolösheten är
omfattande. Ett 60-procentigt nej till invandring har resulterat till fortsatt
fri massinvandring.
Med minoritetsregeln att det räcker med att regeringen tolereras av
riksdagen får småpartier orimligt stor makt. Väljarna kan inte välja för
någon politik vilket de insett sedan länge. Nu förstår väljarna att de heller
inte kan avsätta politiker de inte vill ha.
Politikernas oförmåga att leverera de centrala tjänsterna i samhällskontraktet blir alltmer uppenbart för de flesta. Tryggheten och social
service till de utsatta sviktar.

Väljarna kan organiseras och fås att agera med samlad kraft även mellan valen
och det är en uppgift Nix to the Six axlat! Hur det går till, kan du ta del av på:
www.nixtothesix.se (Webbplats)
www.youtube.com/channel/UCa5Po7ehsRTtqPfnWFuXI5g/featured?view_as=su
bscriber (Youtube-kanal)
www.facebook.com/groups/Nixtothesix/?ref=bookmarks (Facebook)

KONTAKT
c/o Rolf Oward
Smedsgränd 2A
753 20 UPPSALA
0705 14 60 32 (Hans Jensevik)
info@nixtothesix.se

STÖD NIX TO THE SIX
Bankgiro: 5421-6270
Swish: 1234 33 84 06
(eller scanna QR-koden här intill)
Månadsöverföringar (SEB):
5401 34 308 86

