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

 

Ett nytt pensionssystem som ger alla pensionärer en skattefri enhetspension på 16 000 

– 20 000 kronor per månad. De som har byggt landet ska inte behöva bli 

fattigpensionärer på ålderns höst. 

 

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

valrörelse? (rangordna) 

 

• Välfärdsfrågor med särskild inriktning på kroniskt sjuka, pensionärer och andra svaga 

grupper som idag behandlas mycket illa av myndigheterna (i enlighet med regeringens 

direktiv). Ett exempel är att de som är hårt drabbade av ME/CFS friskförklaras av 

Försäkringskassans tjänstemän (?) och således förlorar sin försörjning trots att de är 

oförmögna att arbeta (man justerar alltså sjuktalen genom att friskförklara sjuka – i 

enlighet med regeringens direktiv).  

• Trygghet. Barn ska vara trygga i skolan, medborgare ska inte behöva känna otrygghet 

i sin vardag och vi ska solidariskt få den hjälp vi behöver vid sjukdom, arbetslöshet, 

bostadslöshet eller på grund av ålderdom. Folkhemmet Sveriges politik förverkligar 

denna trygghet.  

• Vård och omsorg. Hälsofrihet genom att Integrativ Medicin införs i vården på samma 

villkor som skolmedicin och ett BOT-avdrag halverar kostnaden inom 

”alternativmedicin”, hos tandläkaren och hos veterinären.  

• Nationellt självbestämmande. Kräver en bankreform, utträde ur EU, neutralitet och 

ett starkt försvar mot de som vill beröva oss vår frihet och demokrati. Det krävs också 

en uppdatering av konstitutionen som stärker demokratin (folkets makt över hur riket 

styrs) med bl.a. beslutande folkomröstningar enlig schweizisk modell och återinförande 

av tjänstemannaansvar. Utan lag kan land inte byggas och denna nödvändiga 

genomgripande reform finns i bokform: ”Omstart Sverige: ett nytt ramverk för den 

svenska samhällsutvecklingen.” 

• Kontrollerad immigration och en fungerande integration. Folkhemmet Sverige har 

en politik som tar kontroll över både immigration och integration, viktigt då dagens 

”öppna gränser” inte är förenligt med det välstånd vi ofta tar för givet.  
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3. Vilket är partiets recept för att bekämpa brottslighet samt befrämja 

lag och ordning? 

 

Hela rättskedjan måste revideras från grunden och sedan en omstart för att MINST 

kunna halvera kriminaliteten på ett humant och kostnadseffektivt sätt. Detta kan endast 

extern kompetens åstadkomma och det kräver en annan politisk inriktning än dagens. 

 

Polisen. Steg ett är att optimera användandet av polisens befintliga resurser (där det idag 

saknas management) och parallellt med detta fördubblar vi antalet poliser fördelat på 

närpolis som ska arbeta med vardagsbrottslighet och en nationell polis som bl.a. ska 

arbeta med gränskontroll, organiserad brottslighet och som ska se till att ett drygt 50-tal 

”no-go-zoner” avvecklas i Sverige. 

 

Den nationella polisen tränar även nationellt försvar och vid skarpt läge byter de snabbt 

funktion från polis till militärt försvar, vilket innebär att vi under fredstid nyttjar våra 

resurser för trygghet inom landet (mot t.ex. terrorism). 

 

Domstolar, brottsbalk och kriminalvård. De som begår brott måste tidigt förhindras att 

fortsätta på samma gång som ett frihetsbegränsande ska ske på ett uppbyggande sätt 

genom utbildning och arbete i ”Juniorsamhällen” (fängelse blir det först när man själv 

väljer att vägra ta lärdom). 

Asylsökande som medvetet begår brott ska omedelbart utvisas och ett eventuellt 

fängelsestraff ska avtjänas utomlands. Det sänder en tydlig signal till dem som är i 

begrepp att begå brott. 

 

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

medlemskap i NATO? 

 

Sverige ska förbli neutralt och ”värdlandsavtalet” med NATO ska sägas upp. Vi ska ha 

ett starkt eget uthålligt försvar baserat på allmän värnplikt för män och kvinnor. 

Utrikespolitiskt måste satsas på en politik av alliansfrihet och neutralitet. Ingen svensk 

trupp utomlands och ingen utländsk trupp i Sverige. Återuppbyggnad av civilförsvaret 

liksom av beredskapslagren och av egen försörjningen av baslivsmedel. Sverige ska 

återigen bli självförsörjande på baslivsmedel (huvudsakligen ekologiska) så att vi 

slipper svälta vid en kris. 
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5. Hur ser partiets invandringspolitik ut och vilken integrationspolitik 

driver partiet? 
 

Sverige ska stänga gränsen för fri invandring tills integrationen fungerar. De som redan 

har kommit in i landet ska få svar inom ett par veckor om de får stanna eller ej (och alla 

immigranter betraktas som vuxna om inte annat är uppenbart eller kan bevisas). De som 

får avslag ska omedelbart eskorteras ut ur landet. 

 

De som får temporärt uppehållstillstånd ska snabbt lära sig svenska och komma i riktigt 

arbete inom två år (eller riktig utbildning), annars riskerar de att deras uppehållstillstånd 

upphävs. Första halvåret blir det intensivstudier i svenska språket med krav på godkänt 

examensprov och under andra halvåret varvas språkträning med praktik på en 

arbetsplats. Andra året sker snabbutbildning och validering inför examen för arbeten 

som inte kräver längre utbildning – man tar ”grönt kort” som t.ex. sjukvårdsbiträde, 

personlig assistent, lantbrukare, parkarbetare, hemvårdare, skogsarbetare, etc. 

När man har befunnits tillräckligt kunnig och lämplig (erhållit ”grönt kort”), så erbjuds 

man en ”medborgartjänst” inom främst den offentliga sektorn och för denna tjänst 

erhålls en ”medborgarlön” som ligger lägre än lönen på den ordinarie arbetsmarknaden, 

men tillräcklig för att leva på. Det betyder att (friska) immigranter inom två år måste 

bidra till samhällsbygget. 

 

De som inte är i riktigt arbete inom två år riskerar att förlora sitt uppehållstillstånd.  

Avstämning sker vartannat år och efter tio år kan man ansöka om fullvärdigt svenskt 

medborgarskap. De som begår brott (som t.ex. våldtäkt, inbrott, 

narkotikabrottmisshandel eller vapenbrott) ska omedelbart utvisas och ev. fängelsestraff 

ska avtjänas utomlands (outsourcing). 

 

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

Landstingen ska läggas ner och den slutna vården ska tas över av staten. Landstingen 

utgör idag bara en onödig administrativ kostnad och de bromsar det nödvändiga 

paradigmskiftet inom vården. Om Sveriges 21 regioner och landsting avskaffades 

undviks massor med dubbelarbete, eftersom varje landsting utreder och genomför 

ungefär samma saker. En samordning skulle också innebära ett steg närmare jämlik 

sjukvård och ett gemensamt journalsystem. 

 

Öppenvården drivs med statliga medel av både offentliga och privata vårdgivare som 

kan komma från alla specialiteter, som kan vara allt från små enläkarmottagningar till 

större enheter med flera vårdmedarbetare. Vi kommer att uppdatera ersättningsmodeller, 

uppföljning och kvalitetskontroll inom öppenvården så att patienternas bästa kommer 

före ekonomiska särintressen. 

 

Som patient ska man få upplysning om alla vårdmetoder som är tillämpliga i ditt fall, att 

man kan få vård var som helst inom det egna länet och inom EU. Resa och uppehälle 

står staten för på samma sätt som landstingen gör idag med en maxkostnad för vård, 

resor och uppehälle. Vården inom EU kan väljas fritt mellan öppen och sluten vård, 

privata som offentliga vårdgivare. 
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Integrativ medicin och tandvård ska integreras i den offentligt finansierade vården som 

ska styras på ett betydligt mer effektivt sätt (vården saknar i dag fungerande 

management). 

 

Omedelbar effekt fås genom att införa ett BOT-avdrag som halverar kostnaden inom 

”alternativmedicin” (terapeut, massör, homeopat, kiropraktor, m.fl.), besök hos 

tandläkaren och hos veterinären. Detta minskar belastningen på den offentliga vården. 

 

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

förbättra folkhälsan? 

 

Livsmedelsverket ska omedelbart fråntas rätten att ge ut extrema kostråd som på bara 20 

år har fördubblat fetma och trefaldigat diabetes, som i sin tur lägger grunden till cancer, 

hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, 

cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och 

diabetesrelaterade sjukdomar. Denna enkla åtgärd får stor positiv effekt på folkhälsan.  

 

Integrativ medicin och BOT-avdrag gör att vi mer effektivt kan behandla kroniska 

sjukdomar som skolmedicinen i dag inte klarar av (skolmedicinens förtjänst ligger 

främst som akutmedicin). 

 

8. Vad är partiets program för äldreomsorg och pensioner? 

En bra enhetspension till alla, särskilt boende vid behov, tillgång till integrativ medicin, 

naturlig god mat och tillskott som stärker immunförsvaret (i stället för dagens 

pillertrillande som utarmar och dödar i förtid). 

 

9. Vad ser partiet som viktigt i miljöpolitiskt hänseende? 
 

Ett ekologiskt lantbruk och att vi säger nej till GMO – samt att vi inte släpper ut gifter 

och kemikalier. Även strålning från mobilmaster har en stor negativ inverkan på djur 

och miljön, varför vi vill förbjuda Wi-Fi och mobiler i skolan under lektionstid (det har 

man gjort i Frankrike). 

 

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

kosthållning? 
 

Livsmedelsverket ska sluta ge ut vilseledande och hälsovådliga kostråd. LCHF ska 

erbjudas alla inom den offentliga sektorn (skolor, sjukvård, äldreomsorg) precis som 

vegetarianer erbjuds sin kost. LCHF är den kost som enligt Socialstyrelsen förebygger 

diabetes och övervikt och som t.o.m. är granskad och godkänd för behandling av 

diabetes och fetma inom vården. 
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11. Hur ställer sig partiet till att sälja och odla GMO-grödor i 

Sverige?  
 

GMO ska helt förbjudas i Sverige och det gäller både grödor och animalier. Gäller även 

animalier uppfödda på GMO-foder oavsett var djuret vuxit upp. Vi ska även undvika 

genmanipulerade ingredienser som t.ex. ystenzym i ost (konstgjort löpe som framställts 

med hjälp av GMO-teknik). 

 

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

utbildningar? 
 

Statens ska ta över styrningen och ansvaret för skolan. Ordning, reda och trygghet är en 

förutsättning för inlärning. Det behövs mer fokus på kunskaper och mindre på 

vilseledande pedagogik. Stökiga elever ska tillåtas gå i mindre klasser där de fungerar 

bättre och då stör de inte heller andra elever. All form av mobbning ska omedelbart 

hanteras av externa resurser med mandat att agera. Det ska råda nolltolerans mot 

mobbing. 

 

13. Hur arbetar partiet för att förbättra svensk nationalekonomi? 
 

En bankreform ska genomföras där bankerna fråntas rätten att skapa pengar. Rätten ska 

överföras till en statlig kedja av banker som tillhandahåller alla typer av banktjänster 

över hela landet, även kontanthantering. I och med att staten själv skapar pengarna 

bildas ingen statskuld och räntor på denna. Stora statliga projekt för återuppbyggnad av 

landet kan då utföras utan skattehöjningar. De kostsamma krigsäventyren utomlands 

avslutas och soldaterna tas hem. Vi ska även lämna det kostsamma EU-projektet. Om de 

privata bankerna kommer på obestånd ska de sättas i konkurs, inte lösas ut. 

 

Nationalekonomin förbättras också med en förbättrad folkhälsa och en väl fungerande 

skola så att vi kan konkurrera om framtida kunskapsjobb. 

Även trygghet, en god miljö och bra företagsklimat är viktiga konkurrensmedel om 

morgondagens arbetstillfällen. 

 

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

 

Bankerna vill göra alla pengar digitala för att få fullständig kontroll av spararnas pengar. 

Alla banker ska åläggas att hantera kontanter och om inte detta följs, ska bankens 

tillstånd dras in. 

 

15. Vilka åtgärder anser partiet vara viktigast för att förbättra 

sysselsättningsgraden? 
 

En bankreform enligt vårt förslag, med stora statliga satsningar på återuppbyggnad av 

det som privatiseringarna rivit ned, kommer att ge full sysselsättning. Det är den 

verkliga arbetslinjen. Vi ska också skapa ett företags-klimat som gör att privata företag 

väljer att etablera sig i Sverige. 
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16. Anser partiet att de lagar som styr den privata yttrandefriheten 

bör förändras på något sätt? 
 

Dagens lag om ”hets mot folkgrupp” ska t.ex. avvecklas i sin nuvarande form då den 

används för att underminera vår yttrandefrihet, pressfrihet och mötesfrihet (vilket är 

mycket allvarligt). Istället vill vi upprätta en demokratienhet (DEMO) som ska bevaka 

att demokratins hörnstenar i form av yttrandefrihet, pressfrihet och mötesfrihet inte 

inskränks eller undermineras. Vi kan inte ha högt uppsatta personer inom det offentliga 

som är ”antidemokratiska” i sin tjänsteutövning. 

 

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

stanna kvar i eller gå ur EU? 
 

Sverige bör så snart som möjligt lämna EU (ett EU som inte alls styrs av EUs 

medborgare). 

 

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

lyckligare än vad de är i dag? 
 

Genom att rösta på Folkhemmet Sverige i riksdagsvalet, såklart! Vem annars? 

 

 


