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

 

En mer rättvis och mindre godtycklig fördelning av välfärden. 

 

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

valrörelse? (rangordna) 

 

1. Hälsa, både fysisk och psykisk   

2. Medborgarandel (basinkomst / medborgarlön) till alla och utfasning av nuvarande 

bidragsmodell.  

En motiverande och livsbejakande Medborgarandel ger ekonomisk grundtrygghet som 

minskar stress och möjliggör personlig utveckling. 

3. Ökad satsning på lokalsamhällen och medborgarinflytande. 

4. Fred. Sluta exportera och tillverka krigsmateriel. Inrätta ett fredsdepartement och 

satsa på internationell dialog.  

5. Hållbarhet. Människa och jord i balans. Det gäller mat, luft, vatten, jordbruk, 

skogsbruk, industri, konsumtion. 

 

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

lag och ordning? 

 

Utbildning anpassad till allas behov. Mer gemenskap och förebyggande aktiviteter. 

Tidig upptäckt av utanförskap följt av ökat stöd och sociala insatser.  

Längre straff är inte en lösning.  

Med medborgarandel förebyggs brottslighet genom trygghet och att föräldrar har 

möjligheten att vara hemma med sina barn 

 

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

medlemskap i NATO? 
 

Inrätta ett fredsdepartement. Genomför direkt fredsskapande åtgärder. Sluta exportera 

och tillverka krigsmaterial. Satsa på nordiskt samarbete och öppen dialog med alla 

stater. Sverige ska inte vara med i NATO. 
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5. Hur ser partiets invandringspolitik ut och vilken integrationspolitik 

driver partiet? 
 

Enhets grundsyn på migration/integration är att varje människa har rätt att bosätta sig 

och leva där den önskar på jordklotet förutsatt att den: 

- följer lagar och respekterar kulturella konventioner som gäller på platsen. 

- acceptabelt kommunicerar på språk som används på platsen (enligt personens fysiska 

och mentala förmåga). 

- ansvarar för sitt ekonomiska uppehälle, enligt personens egna krav och behov. 

 

Enhet anser att om krig kunde undvikas skulle huvuddelen av flyktingproblemen 

undvikas innan de hade uppstått. Enhet vill därför satsa betydande resurser på att: 

- avsätta en rejäl budget för fredsskapande åtgärder på individ-, samhälls och global 

nivå 

- se över försäljning av krigsmateriel, de leder till krig, förstörande av naturresurser och 

flyktingar 

- inrätta ett fredsdepartement, skiljt från försvaradepartementet 

 

Alla som flytt och tagits emot i Sverige, har getts utbildning och som ingetts 

förväntningar om ett liv här ska vi ta hand om och integrera i samhället.  

Avbryt lågkvalificerad arbetskraftsinvandring. 

Återinför familjeåterförening. 

 

Sverige behöver en period av återhämtning när det gäller mottagande av nya flyktingar 

och andra länder behöver ta sitt ansvar.  Samtidigt behöver Sverige bygga upp förmågan 

att ta emot behövande genom bättre organisation där bland annat civilsamhällets 

insatser bättre tas tillvara. 

   

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

Friskvård och förebyggande åtgärder för alla medborgare är högsta prioritet.  

Öppna upp för integrativ medicin och andra metoder så att var och en kan välja mellan 

skolmedicin och alternativ medicin. Stimulera till att ta eget ansvar för sin hälsa. 

 

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

förbättra folkhälsan? 

 

Se ovan.  

Dessutom; satsa på småskalighet, lokal självförsörjning, ekologisk odling och 

direktdemokrati. Enhet har en vision av Sverige där alltfler beslut åter fattas lokalt och 

där mat från lokala jordbruk åter är grunden för människors hälsa. 

 

8. Vad är partiets program för äldreomsorg och pensioner? 
 

Äldre ska kunna bo kvar i sina hem så länge de vill. Äldreboenden ska finnas i alla 

kommuner för dem som önskar och har behov av det. Personal inom äldreomsorgen bör 

i så hög grad som möjligt ge service till samma vårdnadstagare. Medicinering bör ske 

med restriktivitet. Satsning på hälsa och förebyggande vård bör prioriteras. 
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Se över löner och arbetstider för personal inom vård. Uppvärdera arbete med 

människor. Allmän pension ersätts av medborgarandel (= basinkomst/medborgarlön). 

 

9. Vad ser partiet som viktigt i miljöpolitiskt hänseende? 
 

Bevara jordbruksmarken. Undvika att förstöra jordbruksmark genom att bebygga och 

göra vägar.  Stoppa monokulturerna och återgå till mera lokalt och ekologiskt jordbruk. 

Sluta med kalhuggning och bevara gammelskogar. Inför miljöskatter som leder till 

minskad konsumtion och minskad användning av fossila bränslen. Bygg ut 

kollektivtrafik. Främja forskning på alternativa, fossilfria bränslen. 

 

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

kosthållning? 

 

Inför miljöskatter på besprutad och konstgödslad mat samt på ohälsosamma 

tillsatsämnen och produkter. Starta en kampanj för hälsa och medvetandegörande av 

västvärldens största pandemi – fetma och diabetes med dess följder. 

 

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

Sverige?  
 

Enhet tar avstånd från GMO överhuvudtaget! 

 

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

utbildningar? 

 

Skapa en individanpassad skola som tillgodoser alla barns olika behov och förmågor. 

Skapa balans, stimulera höger hjärnhalva genom att återinföra övningsämnen utan teori. 

Undvik onödig strålning genom att undvika WIFI och mobiler. 

 

13. Hur arbetar partiet för att förbättra svensk nationalekonomi? 

 

- Endast riksbanken ska kunna skapa pengar, affärsbankerna ska inte kunna låna ut 

pengar som är skapade utan täckning. Inför E-krona enligt förslag från rörelsen Positiva 

Pengar 

- Övergå till att mäta välstånd genom de olika dimensionerna av GNH-index (Global 

National Happiness) istället för BNP (Bruttonationalprodukt). 

- Inför Medborgarandel som kommer att släppa loss outnyttjad lokal kapacitet. 

- Gör en omläggning av skattesystemet från att beskatta produktivt arbete till att istället 

beskatta land, energi, konsumtion, uttag av naturresurser och robotisering. 

- Minska importen av sådant som vi i Sverige behöver producera själva, öka 

självförsörjningsgraden. 

 

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

 

Enhet anser att det är nödvändigt att behålla kontanter. Om kontanter i framtiden ska 

kunna fasas ut måste det finnas pålitliga samhällsstrukturer som ansvarar för ett nytt 

hållbart värdesystem. 
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15. Vilka åtgärder anser partiet vara viktigast för att förbättra 

sysselsättningsgraden? 

 

Medborgarandel och lokal demokrati. Meborgarandel ger alla en ekonomisk 

grundtrygghet. Med ekonomisk grundtrygghet kommer människor själva skapa 

meningsfulla sysselsättningar utöver nödvändiga samhällsfunktioner. 

 

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? 

 

Gå ur EU som EU fungerar nu.  

Enhet är tveksamt till ett alltför överstatligt EU, men ser samtidigt stora fördelar med ett 

enat Europa. Enhet driver inte aktivt krav på att gå ur EU nu, men ser vikten av att 

arbeta aktivt för ett mera solidariskt EU. 

 

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

lyckligare än vad de är i dag? 

 

Medborgarandel minskar stress och ger möjlighet till personlig utveckling och 

fullföljande av ens drömmar. Stärkt lokalsamhälle ger delaktighet och meningsfullhet åt 

ens liv. Hälsofrihet och satsning på friskvård ger grund för hälsa och harmoniska 

individer. Harmoniska och friska individer bygger upp ett tryggt samhälle och skapar en 

hållbar, fredlig planet. 


