Når ulykken rammer…

God mad og livretter – hele livet!
De fleste af os forbinder et godt, velduftende
og lækkert måltid mad med livskvalitet.
Velfærd i hverdagen, kan man sige. Det
gælder også vore ældre medborgere, der
ikke længere selv kan svinge gryder og
pander i køkkenet. De er vokset op med
god sovs, skrællede kartofler og grøntsager.

Lastbilen svinger til højre, og man vælter
på cyklen. Hovedet rammer asfalten…
Når ulykken rammer, og hjerneskaden
er en realitet, rammes også familien.
Børnene forstår ikke, hvorfor mor
eller ar ikke er den samme mere,
ægteskabet sættes på overmenneskelig
prøve, jobbet ryger, økonomien presses.
Hverdagen bliver svær.

I Dansk Folkeparti har vi utrætteligt fokus
på, at vore ældre medborgere mødes af
omsorg og omtanke. Og med god mad!

Genoptræning er altafgørende!

DERFOR har vi næste år fået afsat en pulje
på 450 millioner kroner, næsten en halv
milliard, så kommunerne kan tilbyde
deres ældre borgere en god madoplevelse.
Velbekomme!

DERFOR har Dansk Folkeparti fået afsat
20 millioner kroner til øget genoptræning
af hjerneskadede de kommende år.

STOP! Nu er det nok

Der skal være en grænse!
Der er næsten dagligt skyderier rundt
om i landet. Bander af udlændinge og
rockere plaffer løs, uskyldige er i
skudlinjen. Nu må det stoppe.
DERFOR som led i bekæmpelsen af
bandetyranniet har Dansk Folkeparti
fået igennem, at det næste år bliver
straffet dobbelt så hårdt bare at være
i besiddelse af et ulovligt skydevåben.
To års fængsel.
Og trykker du på aftrækkeren,
overvejer vi helt at smide nøglen væk!

Dansk Folkeparti ønsker en permanent
og synlig grænsekontrol, som på venlig
vis kan byde velkommen til Danmark.
Dansk Folkeparti vil som før 2001
gennemføre grænsekontrol og sikre en
større grad af sikkerhed. Det er en praksis
som Irland, Storbritannien og til dels Sverige
allerede praktiserer i dag. Et massivt flertal
af de danske vælgere ønsker det.
DERFOR har Dansk Folkeparti sikret, at der
er flere penge til grænsekontrol næste år.
Næsten en kvart milliard kroner.
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