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

 

Integrationen och flyktingmotagande. 

 

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

valrörelse? (rangordna) 

 

Integration, äldrefrågor, bostadsbyggande, lag och ordning, sjukvård. 

 

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

lag och ordning? 

 

Omedelbar lagföring, jourdomstolar, skarpare straff. 

 

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

medlemskap i NATO? 
 

I första hand samarbete med våra närmaste grannar. I princip är vi redan idag nära 

anslutna till Nato. Allmän värnplikt, en militär och en civil. 

 

5. Hur ser partiets invandringspolitik ut och vilken integrationspolitik 

driver partiet? 
 

Ansvarsfull migrationspolitik. Tillfälliga uppehållstillstånd. Svenskt medborgarskap 

efter 5 år. Anhöriginvandring skall vara restriktiv. 

 

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

Frihet att välja boendeform när man fyllt 80 år. Skapa äldreplan för det enorma antalet 

pensionärer födda på 40-50-60 talet som behöver boende och omsorg. 

 

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

förbättra folkhälsan? 

http://www.trygghetspartiet.se/
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Trygghetspartiet har ett särskilt Friskvårdsprogram. Vi ska verka för att kommuner och 

landsting/regioner arbetar med hälsofrämjande friskvård. Insatser är många gånger 

kostsamma på kort sikt men lönsamma på längre sikt. Exempel på detta är att man har 

fysisk aktivitet/rörelse i skolan varje dag. Anställda i stat och kommun har rätt att göra 

skatteavdrag för friskvårdskostnader. Detta gäller också pensionärer. Möjlighet till 

fysisk aktivitet åt alla medborgare. Aktivitet för äldre bidrager till friskare pensionärer 

och besparingar inom sjukvården. 

 

Särskild vikt läggs vid psykisk ohälsa. Man ska vara särskilt observant på ofrivillig 

ensamhet. Den psykiska ohälsan hos äldre är en av våra största folksjukdomar. Många 

äldre har idag en stor ensamhetsproblematik med oro och ångest. 

 

8. Vad är partiets program för äldreomsorg och pensioner? 
 

Äldres rättigheter måste stärkas. Sjuka och svaga äldre ska inte tvingas att bo kvar 

hemma. Alla skall ha rätt till äldreboende utan behovsprövning. Dementa och mentalt 

friska ska inte blandas. Mellanvård är en ny vårdform. Äldre som vårdats på sjukhus är 

ofta inte redo att återgå till hemmiljön.  

 

De par som vill fortsätta att leva tillsammans ska kunna göra det. Tänderna är en del av 

kroppen. Sjukvårdstaxa ska gälla från 65+. 

 

Friskvårdsavdrag för alla 65+  

Gratis kollektivtrafik för 70+ 

 

En omedelbar åtgärd avseende pensionerna är att pensioner ska beskattas lika som 

arbete. Ett grundavdrag, motsvarande den europeiska fattigdomsgränsen, idag 11 800 kr 

per månad, ska införas. 

 

9. Vad ser partiet som viktigt i miljöpolitiskt hänseende? 
 

Ren luft, friskt vatten och livsmedel som är fria från GMO, antibiotika och 

bekämpningsmedelsrester, krävs. Den kommersiella sjöfarten ska tvingas köra iland 

sköljvatten när man ligger i hamn. Vattentäkterna ska värnas och skyddas. Våtmarkerna 

ska byggas ut. Reningsverken ska byggas ut så att mikroplaster, läkemedelsrester och 

resistenta bakterier fångas upp. Jordbruket ska inrättas så att plats avsätts för bevarande 

av flora och fauna. 

 

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

kosthållning? 

 

Tänkbara insatser är exempelvis att införa en särskild sockerskatt. Skärpta krav på 

importerade livsmedel avseende antibiotika och läkemedel kan också bli aktuellt. 

Statliga och kommunala institutioner som sjukhus och skolor ska använda sig av 

närproducerade livsmedel. 

 



© 2000-Talets Vetenskap (884402 – 0969) 

 

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

Sverige?  
 

Se punkt 9. 

 

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

utbildningar? 

 

Skolan ska förstatligas. Det ska tas ett helhetsgrepp på skolan. Skolans status och 

respekten för kunskap och utbildning måste höjas. Man måste skärpa kraven för intag 

på lärarhögskolan. Man bör nivågruppera eleverna i vissa ämnen. Undervisningen ska 

anpassas till elevernas behov. Detta innebär att särskilda undervisningsgrupper bildas. 

Ett exempel är förberedelseklasser för nyanlända, där eleverna successivt slussas ut i de 

ordinarie klasserna.  

 

Föräldrarnas huvudansvar för barnets fostran skall betonas. Socialpedagoger ska 

anställas i skolan och vid behov hjälpa till i kontakten mellan hem och skola. 

Administrationen måste minska och omsättningen på lärare, där lärare flyttar runt för att 

höja lönen, måste upphöra. 

 

13. Hur arbetar partiet för att förbättra svensk nationalekonomi? 

 

Skuldsättningen hos svenska folket har femdubblats sedan millennieskiftet, mestadels 

på grund av allt högre bostadspriser.  Detta medför betydande risker om ränteläget 

skulle stiga eller om konjunkturen vänder nedåt.  En starkt bidragande orsak till de höga 

priserna är bristen på bostäder, som har accentuerats under de senaste årens stora 

invandring till Sverige. Trots att det byggs betydligt fler bostäder nu än det gjorde 

tidigare, består bostadsbristen och därmed riskerna för det finansiella systemet. 

 

Det hör till saken att många människor inte har råd att betala de hyror som tas ut i 

nyproduktionen. Vi måste därför kraftigt begränsa inflödet av människor till Sverige för 

att få balans i systemet. Vi måste också begränsa utflödet av pengar från Sverige.  

 

Vi betalar för närvarande cirka 50 miljarder årligen i utlandsbistånd utöver avgiften till 

EU, som i dagsläget ligger omkring 30 miljarder men kan komma att öka med 10-15 

miljarder.  Detta innebär att cirka 10 procent av statens totala skatteintäkter försvinner 

utomlands. Vi vill behålla pengarna inom landet och satsa på bättre pensioner, mer 

pengar till sjukvård och kommunikationer. 

 

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

 

Vi anser att kontanter är nödvändiga i samhället. Alla människor har inte dator, inte 

heller betal-eller kreditkort. Många pensionärer klarar inte av att hantera dessa 

betalningsförmedlare utan förlitar sig på kontanter.  Om kontanterna försvinner kommer 

många människor att inte kunna klara sina fakturabetalningar utan blir hänvisade att 

söka hjälp. 
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15. Vilka åtgärder anser partiet vara viktigast för att förbättra 

sysselsättningsgraden? 

 

Sysselsättningsbegreppet är väldigt diffust. Enligt vedertagen terminologi innebär 

sysselsättning att den sysselsatte utför arbete minst en timme per vecka.  Detta är alltså 

ett dåligt mått på hur många som rent faktiskt utför arbete av någon betydelse. 

Samhället är i ständig förändring.  

 

Det krävs därför att arbetskraften kontinuerligt vidareutbildas, i annat fall kommer 

Sverige att halka efter i välståndsligan. Staten ska också uppmuntra innovativ 

verksamhet för att nya produkter ska kunna utvecklas. Det är också viktigt att företagen 

får bra villkor för sin verksamhet.  Vårt skattetryck kan därför inte ligga högre än i våra 

konkurrentländer. 

 

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

bör förändras på något sätt? 

 

Yttrandefrihetsgrundlagen gäller enbart svenska medborgares rätt att fritt uttrycka sina 

åsikter i vissa typer av media. Enligt regeringsformen, 2 kap. gäller att var och en är 

tillförsäkrad yttrandefrihet.  Regeringsformens regler gäller således även för dem som 

exempelvis har fått uppehållstillstånd i Sverige utan att vara svenska medborgare. 

Rimligtvis borde ett enhetligt begrepp gälla i denna del. 

 

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

stanna kvar i eller gå ur EU? 

 

Sverige bör stanna kvar men EU:s arbetssätt bör förändras, liksom EU:s organisation. 

 

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

lyckligare än vad de är i dag? 

 

Sverige står inför stora problem. En av Socialstyrelsen år 2016 gjord utredning visar att 

svensk sjukvård står inför gigantiska problem. Anledningen är 2015 års stora ökning av 

asylsökande.  Det rapporteras också om brist på bostäder, lämpliga arbeten och 

utbildning. Sverige, med en sjuhundrafemtiondedel av världens befolkning, kan inte 

fortsätta att ta ett oproportionerligt stort ansvar för allt som händer i världen, i vart fall 

inte utan stora negativa effekter för det svenska samhället.  Vi måste därför kraftigt 

begränsa invandringen till Sverige.  

 

Vi behöver också genomföra förbättringar på en rad områden, exempelvis när det gäller 

att bygga fler och billigare bostäder, ordna ordentliga arbeten till de arbetssökande, 

underlätta för den äldre arbetskraften att jobba deltid, öka den sociala tryggheten och 

värna rätten till säkerhet för liv och egendom, förbättra pensionerna samt utöka antalet 

platser på äldreboenden. 


