
LUNSOD NG SAN DIEGO
Alkalde

RICHARD RIDER
Aktibista ng Nagbabayad ng Buwis
May-ari ng Maliit na Negosyo
Retiradong Opisyal ng Suplay ng Hukbong-dagat na – 
Kumander

Inendorso ng Howard Jarvis Taxpayers Association PAC!

Si Richard Rider ay ang pangunahing tagapagtaguyod ng nagbabayad ng buwis sa San Diego. Ang kanyang demanda na
nagpawalang-saysay sa labag sa batas na 1989 na kalahating porsiyentong buwis sa pagbebenta ng county ay nakapagtipid
sa mga nagbabayad ng buwis ng higit sa $3.3 BILYON – kabilang ang pagsasauli ng higit sa $300,000,000 na nakulekta na.

Kaya ni RIDER na manalo – Naging ika-3 sa 6-na-kandidatong labanan sa pagka 1992 Superbisor ng County na may 19.4% 
na boto.

Si Rider ay matatag – WALANG BAGO O ITINAAS NA BUWIS.

WALANG MGA BAYAD para sa pagkulekta ng basura.

HINDI TINATANGGAP NI RIDER ang isang pensiyon ng lunsod.

Sabi ni RIDER: DAPAT nating lutasin ang pagbagsak ng pananalapi ng ating lunsod sa pamamagitan ng pagpilit sa
MALAKING pagpayag ng unyon ng manggagawa sa mga pensiyon. Sila ay nagtatrabaho para sa atin – hindi ang
kabaligtaran nito.

Idinagdag ni RIDER: Kung ang mga unyon ay tumangging, palitan ang mga trabaho ng pamahalaan kung saan maaari sa
mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na magkakaloob ng kailangang mga serbisyo ng lunsod para sa halagang mas
mababa ng MALAKI – na madalas na nagkakaloob pa ng mas mabuting serbisyo.

• Itigil ang pagbawas sa mga serbisyo ng lunsod – sa halip, bawasan ang mga GASTOS ng lunsod.

• Panatilihin ang Krus ng Soledad.

• Tapusin ang mga pagtustos sa mga propesyonal na palakasan.

Kuwalipikasyon: BA sa Ekononiya, UNC
Retiradong Kumander ng Reserbang Pangkat ng Suplay ng Hukbong-dagat, Beterano ng Vietnam
20 taong karanasan bilang broker ng sapi at tagaplano ng pananalapi 
May-ari, negosyo ng pamilya na pag-aayos ng mga telekonomunikasyon

www.Rider4Mayor.com
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