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1. Vilken politisk fråga anser partiet vara den viktigaste i dagsläget? 

 

Invandringen. Vi vill genast stoppa massinvandringen och påbörja återsändandet! 

 

2. Vilka fem frågor är de för partiet viktigaste frågorna i årets 

valrörelse? (rangordna) 

 

1. Stoppa invandringen. 

2. Påbörja återsändandet av merparten icke-europeer som finns inom Sveriges gränser. 

3. Lämna EU. 

4. Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en enad självförsörjande stat. 

5. Förstatliga bankväsendet. 

 

3. Vilket är partiets recept för att bekämpa brottslighet samt befrämja 

lag och ordning? 

 

Återsända merparten av utomeuropéerna från Sverige. 

 

4. Hur ser partiets försvarspolitik ut och hur ser partiet på ett svenskt 

medlemskap i NATO? 
 

Vi vill återinföra allmän värnplikt, förstärka och modernisera försvaret samt se till att 

alla som fullgjort sin värnplikt får förvalta sitt tjänstevapen i det civila livet. Vi är 

motståndare till ett medlemskap i NATO. 

 

5. Hur ser partiets invandringspolitik ut och vilken integrationspolitik 

driver partiet? 
 

Vi vill stoppa invandringen helt och totalt slopa all integrationspolitik till förmån för 

återsändningspolitik. 

   

6. Hur vill partiet förändra svensk hälso- och sjukvård?  
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Vi vill införa kostnadsfri sjuk- och tandvård för alla medborgare. Slopa rabatter och 

bidrag för ickemedborgare. Förstatliga sjukvården och öka anslagen till forskning som 

avser förbättra folkhälsan. 

 

7. Vilka partipolitiska åtgärder har partiet på sin agenda för att 

förbättra folkhälsan? 

 

Vi vill införa kostnadsfri sjuk- och tandvård för alla medborgare. Förstatliga sjukvården 

och öka anslagen till forskning som avser förbättra folkhälsan. 

 

8. Vad är partiets program för äldreomsorg och pensioner? 
 

Vi vill höja folkpensionen för medborgare bosatta inom Nordens gränser och sänka den 

för de som flyttar utanför. Slopa den helt för ickemedborgare. Vi vill uppmuntra och 

underlätta vård inom familjen för de äldre och i de fall detta ändå inte går, avsevärt höja 

kvalitén på de statliga äldreboendena. Vi vill satsa på omskolning framför sjukpension. 

Höja ersättning för de som inte är arbetsföra eller omskolningsbara. 

 

9. Vad ser partiet som viktigt i miljöpolitiskt hänseende? 
 

Att vi ska gå i bräschen för hårdare miljö- och djurskyddslagar och göra omfattande 

satsningar för att bli världsledande inom utvecklandet av förnybar energi, samt med 

kraft bekämpa olovligt kommersiellt utnyttjande eller annan exploatering av naturen. 

 

10. Vilka åtgärder vill partiet ta till för att förbättra svenskarnas 

kosthållning? 

 

Öka informationen för att medborgarna enklare ska kunna göra rätt val. 

 

11. Hur ställer sig partiet till att sälja och odla GMO-grödor i 

Sverige?  
 

Vi vill att detta ska vara förbjudet utan undantag. 

 

12. Hur vill partiet förbättra den i dag stökiga skolan och undermåliga 

utbildningar? 

 

Vi önskar ersätta skolans politiska indoktrinering (den ”demokratiska” värdegrunden) 

med en grund byggd på karaktärsdaning, folkgemenskap och respekt för natur. Dela upp 

klasserna efter kunskapsnivå redan i mellanstadiet för att mer resurser ska kunna läggas 

på de elever som behöver särskild hjälp och för att på riktigt kunna utnyttja potentialen i 

de särdeles begåvade. Införa arbetstjänst med minst sex månaders praktiserande av hårt 

grovarbete för de som vill gå i högskola, universitet eller bli statsanställda. 

 

13. Hur arbetar partiet för att förbättra svensk nationalekonomi? 

 

Vi vill införa en nordisk folkägd centralbank med monopol på att tillverka pengar. 

Förstatliga bankväsendet och förbjuda ränta. 
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14. Vad anser partiet om kontanter kontra ett kontantlöst samhälle? 

 

Bägge alternativ måste hållas öppna för medborgarna och samtliga företag måste 

tillgodose bägge alternativ. Vi ser mycket negativt på ett kontantlöst samhälle som ger 

bankerna större makt och ökar deras kontroll över medborgarna. 

 

15. Vilka åtgärder anser partiet vara viktigast för att förbättra 

sysselsättningsgraden? 

 

Återbygga en modern svensk basindustri. Se till att bli självförsörjande. Öka antalet 

anställda inom försvarsmakten. 

 

16. Anser partiet att de lagar som styr den privata yttrandefriheten 

bör förändras på något sätt? 

 

Ja, lagen om hets mot folkgrupp ska skrotas då den endast fyller som funktion att 

skydda staten idag och en lag mot folkfientlig propaganda ska införas som förbjuder 

större aktörer att medvetet propagera för det nordiska folkets utrotande. 

 

17. Vad anser partiet om Sveriges EU-medlemskap? Ska Sverige 

stanna kvar i eller gå ur EU? 

 

Sverige ska genast lämna EU, men istället tillsammans med de övriga nordiska länderna 

skapa en stark och självförsörjande stat. 

 

18. Hur bygger vi ett Sverige där svenskarna kommer att vara 

lyckligare än vad de är i dag? 

 

Vi bygger ett etniskt homogent samhälle i samklang med naturen där 

folkgemenskapstanken ersätter dagens individualism och materialism. 


