KÆRE LOKALPOLITIKERE I DK, dette er b7's program!
Tillykke med alle jeres nye muligheder!
Men større kommuner ... betyder det ikke også længere afstand til borgerne?
Nej! for der findes et valgsystem som giver jer 10 gange flere kandidatstemmer
end I får i dag – og dét bringer jer tættere
på borgerne end I nogen sinde har været!
DETTE VALGSYSTEMS største fornyelse
hedder folkeavis – ligesom folkeskole og
folkebibliotek. Folkeaviser er husstandsomdelte kommune-aviser hvori de valgte
må skrive gratis og uafhængigt af redaktørernes censur. Hér kan de valgte holde
sig i daglig kontakt med borgerne om alt
hvad end de måtte ønske. Og det kan de
øvrige borgere også, men mere reguleret.
FOR ET LILLE LAND SOM VORES - hvor
skattetrykket er højt, de offentlige ydelser mangfoldige og underviseriet tager
snart en tredjedel af livet - vil folkeaviser
bidrage mere til velfærd og konkurrenceevne end halvdelen af universiteterne.
For i folkeaviserne vil der være et hav af
historier om kommunen, roser og tidsler i
fuldt flor at tage til sig – og lære af! indsigtsfulde fordi det er de involverede selv
som skriver, og frugtbare fordi det er deres genboer der læser; men vigtigst af alt:
I modsætning til fx en forskningsrapport
om kommunen har folkeavisen ingen
magtfulde interessegrupper bag sig som

politikerne kan fristes til at skyde ind
imellem deres repræsentation
og
borgerne.
Det er hverken teologer, spindoktorer,
forvaltningschefer
el fagforeningsfolk
der skriver folkeavisen. Det er kun
borgeren selv! som
skriver for at øge sit
udbytte af skat, arbejde og undervisning. Anskuet således yder folkeavisen et medie for offentlig efterspørgselsevne; og selve
midlet dertil: en fast,
menneskeskabt produktions-faktor primært vedrørende
skatte, præmie og
foreningsfinansierede ydelser - dét hedder ytrings-ret – endelig noget nyt!
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