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• Kún én kreds: Danmark – så stemmesedlen er ens for alle!
• Intet parti-kryds: Alle kandidaterne står jo på stemmesedlen!
• Kún 2 kandidater for hvert mandat, fx 2•55 til byrådet i Kbh.
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Så vidt er der 6 gange
flere stemmer per kandidat
Så skal de blot konkurrere
så stemmen får magt!
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P
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de vragede
7.555 stemmer lige, udgår.
NYE VINDERE Stemmerne på hvert partis kandidater lægges
sammen, og summerne udløser Partiernes mandater, P (se fig);
men således at der nu er mandater til Rest, R – som kún de
rest-kandidater der får flest kandidat-stemmer - selv! - vinder.
NYE KANDIDATER R-mandater er valgets billigste! Men for
at få dem må et parti stille gode kandidater op i sidste geled!
Så stiger M!! og så må der stilles endnu bedre kandidater op!!!
Alt ialt skal de fleste valgte have 10 gange flere stemmer ... 
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• Fuldt kandidat-udbud: Alle folketingets kandidater er på dkstemmesedlen; dét øger krydsets magt 10-20 gange, fordi de
sikre kredsmandater & kredsopdelingen af folketinget ophører!
• Kvalificerede kandidater: Valget har 2 runder. Opstillingsrunden skiller fra – og træner vinderne til selve valgkampen!
• Velkendte kandidater: Alle valgte må skrive kvit & frit i husstandsomdelte aviser, så vi kender dem - alle! - til valget.
• Fair chance: I dag taber de fleste kandidater, men når 1 ud af
2 bliver valgt, får ønske-kandidaten en reel chance! 070621∙02
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