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

 

Att basinkomst införs, som ett garanterat ekonomiskt skydd för alla, för att främja 

individens frihet, hälsa och utveckling och därmed samhällets utveckling. 

 

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

valrörelse? (rangordna) 

 

Basinkomst, miljö och klimat, mänskliga rättigheterna, livskvalitet och hälsa, skola. 

 

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

lag och ordning? 

 

Basinkomst stärker människans självkänsla och leder till ökad gemenskap vilket i sig 

motverkar kriminalitet. Människan är en social varelse och vill ingå i ett sammanhang. 

Med basinkomst skulle alla inkluderas i ekonomin och samhället och därmed känna sig 

värdiga. Detta skulle med hög sannolikhet minska kriminaliteten. 

 

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

medlemskap i NATO? 
 

Vi vill se en ökad satsning på civilförsvar och utbildning av medborgare i att klara 

katastrofsituationer. Vi behöver ha ett försvar men i första hand mot desinformation, 

manipulation av kommunikationer och attentat mot våra infrastruktursystem. 

Basinkomstpartiet stöder inte ett svensk medlemskap i Nato, då det bidrar till 

upptrappning av krig och konflikt. 

 

5. Hur ser partiets invandringspolitik ut och vilken integrationspolitik 

driver partiet? 
 

Det är en mänsklig rättighet att ge hjälp till den som flyr. Europas länder behöver ta 

gemensamt ansvar för dem som flyr från krig. Sverige behöver de nyanlända, vi 

behöver ta tillvara på den mänskliga kapaciteten. 

Genom att införa basinkomst väcks människors kraft, nyfikenhet och entreprenörskap 

till liv. Med basinkomst underlättas integrationen genom att tendensen att grupper ställs 
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mot varandra minskar. Vi tror också att det skulle kunna uppmuntra folk att lägga tid till 

att medverka i integrationen av dessa nyanlända. 

 

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

Basinkomst leder till ökad ekonomisk jämlikhet som enligt forskning är korrelerad till 

förbättrad hälsa. Försök med basinkomst har visat på minskat behov av sjukvård vid 

införandet vilket skulle kunna leda till att fler resurser frigörs inom vården. Vi vill 

skrota ”new public management” och låta kompetenta personer (läkare och annan 

vårdpersonal) organisera vårdflödena. Alla borde ha samma ekonomiska möjlighet till 

vård, även till komplementär vård. 

 

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

förbättra folkhälsan? 

 

Social stress, att ifrågasätta sitt människovärde, leder till psykisk ohälsa och depression. 

Vår åtgärd mot detta är att införa basinkomst. Ekonomisk stress ger hälsoproblem av 

alla de slag. Folkhälsa är också en rättvisefråga, t ex skiljer medellivslängden ca tio år 

beroende på socioekonomisk grupptillhörighet. Den skillnaden minskar med 

basinkomst. 

 

8. Vad är partiets program för äldreomsorg och pensioner? 
 

Gränsen mellan arbetsliv och pensionering blir flytande med basinkomst. Människor 

kan välja själv i större utsträckning när och hur mycket de vill jobba. En basinkomst 

höjer nivån för fattigpensionärer. Idag baseras inkomstpensionen på det du tjänar under 

hela ditt arbetsliv. Det anser vi är fel, då det leder till ojämställdhet och ojämlikhet. 

Garantipensionen är för närvarande på 8076 kr. Basinkomsten kommer ligga högre. 

Med basinkomst ges mer tid till ideellt arbete vilket kan avlasta personalen i 

äldreomsorgen. 

 

9. Vad ser partiet som viktigt i miljöpolitiskt hänseende? 
 

Med basinkomst skapas det förutsättningar för individen att agera miljömedvetet i större 

utsträckning än idag och det ger möjlighet att komma ur konsumtionshjulet. Många 

människor strävar efter att få mer tid, inte mer pengar. Delar av finansiering av 

basinkomst kommer från miljöskatter. Vi vill göra det svårare att ha miljöskadande 

beteende, enklare att ha miljöförbättrande beteende. För Basinkomstpartiet är miljö och 

hälsa överordnat arbetslinjen. 

 

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

kosthållning? 

 

Ökat ekonomiskt välstånd via basinkomst ger möjlighet för fler att välja god och 

näringsrik kost och ger tid att laga mat från grunden. Vi vill underlätta val av kost som 

är bra för hälsan och planeten genom incitament som t ex sockerskatt. 
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11. Hur ställer sig partiet till att sälja och odla GMO-grödor i 

Sverige?  
 

Vi anser inte idag att det finns anledning till att tillåta GMO-grödor i Sverige. Man bör 

inneha en försiktig hållning till genmanipulerad mat och även till hur dessa grödor 

saluförs. 

 

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

utbildningar? 

 

Basinkomstförsök i USA och Kanada på 70-talet visade att basinkomst ledde till bättre 

resultat i skolan för barnen. Även senare försök i Indien och Afrika visar på positiva 

effekter på studier. Genom minskad ekonomisk utsatthet förbättras föräldrarnas 

förutsättningar, vilket långsiktigt gynnar både deras barn och sig själva. Basinkomst 

möjliggör kompetensutveckling under hela livet till skillnad från dagens system med 

studiemedel. Skillnaderna mellan skolornas socioekonomiska sammansättning behöver 

minska. Mer personal i skolan, t ex kurator, skolsköterska, vaktmästare, så att lärare kan 

göra det de är utbildade till - att undervisa. 

 

13. Hur arbetar partiet för att förbättra svensk nationalekonomi? 

 

Enligt kalkyler för USA så skulle en basinkomst på 1000 dollar i månaden leda till en 

ökning av BNP med 12 procent. Om man räknar tillväxt i BNP är det sannolikt att 

motsvarande ökning kan ske även i Sverige. BNP är ett mätindex av tillväxten som 

baseras på ökningen av produktionen. Det behövs nya sätt att mäta den typ av 

utveckling som basinkomst ger. För hur mycket ytterligare tillväxt klarar planeten? 

 

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

 

Vi behöver ha kontanter kvar. Det är en rättvisefråga. Alla har inte möjlighet att ha kort. 

Kort stöder ett bankväsende, vilket vi vill ändra på, samt skapar kartläggning och stör 

den personliga integriteten. 

 

15. Vilka åtgärder anser partiet vara viktigast för att förbättra 

sysselsättningsgraden? 

 

Det är kvaliteten inte kvantiteten på sysselsättning som behöver förbättras. Arbetslinjen 

säger att folk ska sysselsättas. Basinkomstpartiet låter människor själva välja grad av 

sysselsättning. Den framtida arbetsmarknaden kommer bl a att kräva fler högutbildade. 

Med basinkomst skulle fler ges möjlighet att kunna studera. Fler skulle kunna jobba 

deltid och därmed frigöra jobb till de som vill jobba mer. Basinkomst leder till en 

omvärdering av lönesättningen. Jobb som verkligen behövs kommer att ge högre lön. 

 

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

bör förändras på något sätt? 

 

Med basinkomst som grundtrygghet förstärks möjligheten att människor vågar använda 

sin yttrandefrihet. Yttrandefriheten bör gälla lika för alla människor i landet och vi är 

skeptiska till förslag på grundlagsförändringar som innebär att vissa offentliga 
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handlingar enbart blir tillgängliga för specifika grupper, exempelvis etablerade 

medier/journalister. 

 

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

stanna kvar i eller gå ur EU? 

 

Vi ska vara med i EU och verka för att en basinkomst för alla EU-länder införs. Denna 

skulle leda till att ofrivillig och onödig migration mellan EU-länder upphör. Vi vill även 

ha en global basinkomst. 

 

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

lyckligare än vad de är i dag? 

 

Genom införande av basinkomst skapar vi ett tryggt samhälle som är byggt på 

mänskliga rättigheter och ekonomisk grundtrygghet där var och en har möjlighet att 

förverkliga sig själv. Basinkomst premierar det goda i oss, människor får tid och kraft 

att frodas. 


