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Справедлива податкова політика: У той час як кошт

6 послуг для громадян невпинно зростає, уряд Шаре

скасував податок на капітал для корпорацій. Недивно,
що шість найбільших канадійських банків у Квебеку в
один момент отримали 25 млрд. прибутку.
кількох скандалів: найближчим радникам прем’єра
інкримінують зловживання службовим становищем.
Так, міністри у справах сім’ї -Томасі та Куршейн –
заплямували свою репутацію, роздаючи місця на денні
програми з догляду за дітьми. Куршейн також виказала
своє упереджене судження, надаючи урядові гранти на
створення спортивних інфраструктурних проектів.
Податок на здоров’Є: Не зважаючи на щорічний
8 прибуток (14 000 чи 1 млн. у рік), кожен працюючий
буде змушен платити $200-вий податок на здоров’я. Від
початку націлений на фінансування суто медичних
закладів, цей податок, відповідно до законопроекту від
травня 2012, невдовзі стане ресурсом для поповнення
бюджету усіх установ, більшою чи меншою мірою
пов’язаних з охороною здоров’я, як наприклад, вузів
для професійних медсестр (IPS).
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комісії,

9 номінаційний процес на посаду суддів відбувся без

дотримання умов прозорості і під впливом політичних
факторів (судді отримали номінації, зважаючи на їхні
політичні уподобання).
Закон

Неспроможний знайти цивілізоване
проблеми, Жан Шаре легітимізував
законопроект, який позбавляє квебекців наріжних прав
та свобод.
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Le vol du siècle: Privatisation des ressources naturelles et
vente secrète des permis d'exploration
et d’exploitation
pétrolières sur l'île d'Anticosti à Petrolia et Junex – Un vol de
3000 milliards $ pour le Québec.
Caisse électorale: Le PLQ confirme que ses 26 ministres
DOIVENT amasser 100 000$ par an. Louis- Georges
Boudreault, qui a reçu de Jean Charest le prix du "militant
exemplaire", a été arrêté par l'Unité permanente anticorruption
(UPAC) en avril 2012 pour financement illégal.
Corruption : Le rapport secret de l'Unité anticollusion du
Québec dresse un portrait accablant pour le ministère des
Transports des pratiques immorales, voire illégales, et établit
un lien direct entre l'industrie et le financement occulte des
partis politiques.
Commission Charbonneau : Il aura fallu 2 ans pour que le
gouvernement Charest accepte la création d'une commission
d'enquête. Des sympathisants du PLQ font l'objet de mandats
d'arrestation de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).
Plan nord : Les QuébécoisEs paient pour des routes et des
infrastructures électriques. Redevances versées au Québec
300-400 millions/an. Profits des minières: 3 à 4 milliards/an.
Seules les multinationales bénéficieront vraiment du plan Nord.

TOP 10
La juste part: Pendant que les tarifs des services aux

6 citoyens augmentent de toutes parts, le gouvernement

Charest abolit la taxe sur le capital alors que les 6 banques
qui opèrent au Québec engrangent 25 milliards $ de
bénéfices et la dette a augmentée de 33% sous Charest.
Multiples scandales: Des conseillers de Charest sont

7 impliqués dans le scandale des commandites. Tomassi et

Courchesne, lorsque ministres de la famille, ont été
impliqués dans le scandale d'attribution de places en
garderies. Courchesne aurait également fait preuve de
favoritisme dans l’octroi de subventions pour des
infrastructures sportives.
Taxe santé de 200$: Le gouvernement Charest impose
8 une taxe de 200$ à tout travailleur qu'il gagne 14,000 $ ou
1 million $. Prévue au départ pour financer les
établissements de santé, la "taxe santé" deviendra une
grande tirelire destinée à financer à peu près tout ce qui
touche de près ou de loin à la santé, selon le projet de loi
déposé en mai 2012.

“Vivamus porta
est sed est.”
Commission
Bastarache:

Le rapport révèle que le
de nomination des juges manquait de
transparence et qu'il était perméable aux influences,
notamment aux allégeances politiques des candidats.

9 processus

Loi 78: En guise de solution à la crise qu'il n'a pas su

10 gérer, Jean Charest impose sous bâillon une Loi matraque

qui nie les
QuébécoisEs.
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Обурення в цифрах і аберація
Скандали, обман і брехня Ліберальної
партії Квебеку
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Крадіжка сторіччя: Таємний продаж дозволів на видобуток

1 нафти на о. Антикості компаніям Petrolia та Junex– втрата для

Квебеку у розмірі $ 3000 млрд.
Корупція та підкуп виборця: Ліберальна партія Квебеку (QLP)

2 підтвердила, що 26 її міністрів виконують вказівку поповнювати

бюджет партії сумою $100 000 у рік. Луї-Жоржа Будро, якого
Жан Шаре відзначив як «виняткового активіста» , був
арештован у квітні 2012 за звинуваченнями постійного
антикорупційного відділу (UPAC).
Таємний зв’язок та корупція в індустрії будівництва:

3 секретна доповідь антикорупційного відділу Квебеку, здобутого

каналом Радіо Канада (Radio-Canada), викрила неправомірну
та
аморальну
діяльність,
здійснювану
міністерством
транспорту, що вказує на прямий зв’язок між індустріальним
сектором та таємним фінансуванням політичних партій.
Антикорупційна комісія: Уряд Шаре витратив два роки на
цієї комісії. Багато активістів та прихильників
ліберальної партії (QLP) отримали санкції на арешт від
постійного антикорупційного відділу (UPAC).

4 створення

Північний План (Plan Nord): Громадяни Квебеку муситимуть
за створення транспортної інфраструктури та
електричної мережі на півночі провінції. Натомість, бюджет
поповнюватиметься на 300-400 млн. за рік після запуску
проекту, у той час як видобувна індустрія отримуватиме
щорічно - 3-4 млрд. (без будь-яких зобов’язань відновити
довкілля після завершення проектів). Інакше кажучи, «Північний
План» - на руку виключно багатонаціональним компаніям.

5 платити
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