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

 

Det som är viktigast idag och det är att skatterna & avgifterna på bränsle är totalt 

felaktiga och ger inget tillbaka samhället, den är snedvriden och systematiskt ett 

politiskt medel att bestraffa alla som bor utanför tunnelbanor & pendeltåg. 

 

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

valrörelse? (rangordna) 

 

Orimligt höga skatter på bränsle som måste sänkas omgående och att inflations 

taxeringen på bränslet slopas Sjukvården behöver reformeras så att människovärdet går 

före ekonomiska intressen inom vården Äldreomsorgen skall bedrivas för människorna 

som levt och byggt detta land inte som boskap man kan svälta till döds för sina egna 

ekonomiska intressen LSS skall vara byggd för människovärdet, inte ekonomiska 

intressen Rättväsendet har tappat sin tråd , behöver styras upp igen så tron på den finns 

och att den börjar fungera igen. 

 

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

lag och ordning? 

 

Återgå och låt poliser arbeta i fält med sina uppgifter, minska administrativa arbetet för 

poliser, Ökade löner för Polisen är ett måste, Straffskärpning för brott mot blåljus 

personal, ekonomisk brottslighet behöver stoppas och även gäng relaterad kriminallitet. 

 

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

medlemskap i NATO? 
 

Vilket försvar har vi idag? Ett första steg är att återgå till allmän värnplikt och bygga 

upp försvarsmakten till den nivå vi hade i slutet på 1980 talet. Där efetr så kan man 

vidare utveckla försvaret. NATO skall vi ha en folkomröstning om ! 

 

5. Hur ser partiets invandringspolitik ut och vilken integrationspolitik 

driver partiet? 
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Sveriges invandringspolitik idag är för oss totalt oförstående, att människor kommer till 

Sverige och studerar eller har anställningar det är är en bra metod men när det 

flyktingmottagandet så är det STOP, vi vill ha den kvot som är via FN för att kunna ta 

hand om den turbulens som skapats och den oreda som är idag. 

 

Sverige var en gång i tiden bra på invandring / integration men då var det 1960 & 1970 

talet idag har vi inget som kan beskrivas vara i närheten av det. 

   

6. Hur vill partiet förändra svensk hälso- och sjukvård?  
 

Stoppa privatiseringarna av sjukvården, återgå till grundelementet människan först och 

låt ekonomin komma i andra hand, det måste finnas sjukhus i hela landet så stängda 

sjukhus måste öppnas och åter tas i bruk speciellt på landsbyggden. 

 

Personal bristen inom sjukvården beror på löner & privatiseringar, för hög belastning på 

för lite personal har blivit resultatet av privatiseringen och det måste stoppas och vändas 

tillbaka, bästa lösningen är att samtala med de som arbetar inom vården för mer 

konkreta lösningar som fungerar. 

 

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

förbättra folkhälsan? 

 

Folkhälsan byggs från barnen så att lära dom sund kost & motion redan från skolbänken 

är grunden, Att införa mer idrott i skolan kan inte vara den bästa lösningen men genom 

samtal med de människor inom arbetar inom landstinget & idrotts rörelsen så kan vi 

finna ett recept tillsammans 

 

8. Vad är partiets program för äldreomsorg och pensioner? 
 

Äldreomsorg, en ny satsning på äldrevård behövs där man får äldre att komma ut 

dagligen från vård boende, äldreomsorg kan drivas privat men det skall även finnas med 

i avtalen att företagets ledning & styrelse samt chefer skall kunna vara åtals bara om det 

framkommer missförhållanden, det ger en piska och morot till att sätta människovärdet 

framför ekonomiska värden. Pensioner, vad har hänt de senaste 30 åren, det finns snart 

inget som heter pension, vi vill att det skall finnas ett minimum tak på 16500 :- efter 

skatt för de som varit yrkes verksamma hela sina liv. 

 

9. Vad ser partiet som viktigt i miljöpolitiskt hänseende? 
 

EN framtid där jorden fungerar men i samklang med alla länder på denna planet arbeta 

framåt samtidigt i samma steg, det hjälper inte om bara vi i Sverige gör saker hela tiden 

och ingen annan, man måste arbeta ihop så mer realistiskt arbete behövs. 

 

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

kosthållning? 

 

Det är en fråga som vi hänvisar till de människor som är specialister inom ämnet och vi 

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

Sverige?  
 

Inga problem. 

 

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

utbildningar? 

 

Återförstatliga skolan, skoluniform, närvaroplikt, mobil/surfplatta förbud är ett par 

grundpelare till att få ordning i skolorna, sedan behöver lärare rätt till att göra 

tillrättavisning. 

 

Skolan har reformerats flera gånger som ger osäkerhet och instabilitet i landet så höj 

löner är ett recept, mindre klasser är ett recept, det återgår till ordning och reda i skolan 

för att få upp utbildningsnivån. 

 

13. Hur arbetar partiet för att förbättra svensk nationalekonomi? 

 

Lämna EU & aldrig gå med i EMU, behåll kontanter som betal medel. 

 

14. Vad anser partiet om kontanter kontra ett kontantlöst samhälle? 

 

Behåll kontanter. 

 

15. Vilka åtgärder anser partiet vara viktigast för att förbättra 

sysselsättningsgraden? 

 

Arbete ska löna sig, det härrör från skolverksamheten, att ha en trygg och bra skola ger 

bra resultat vilket ger bättre utbildade människor som i sin tur ger ökad sysselsättning, 

inte på 2år inte på 5 år men efter en generation. Det har visat sig att en generation är 

förlorad i Sverige för sysselsättningen , vi får inte förlora fler generationer. 

 

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

bör förändras på något sätt? 

 

NEJ! 

 

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

stanna kvar i eller gå ur EU? 

 

LÄMNA EU! 

 

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

lyckligare än vad de är i dag? 

 

Den frågan vet bara den svenska befolkningen! Lycka är från person till person. 


