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Folkhemmet Sverige 

alternativet till ”8-klöverns” politik 
 

 

Innehållsförteckning 

 FOLKHEMMET SVERIGE TAR FIGHTEN – FÖR DIN RÄKNING (inledning, 1 sida) … sid 2 

 

 NU KAN DITT NAMN GÖRA STOR SKILLNAD (sammanfattning på 2 sidor) ………. sid 3-4 

 

 FÖRDJUPNING (exempel på sakpolitik, förklaringar, m.m.) …………………………….. sid 5 – 10 

 

 APPENDIX (Fil dr Pia Hellertz: ”Jag är mycket bekymrad – Snart är det val”) …… sid 10 - 11 

 

Nu kan du göra en enormt stor insats helt anonymt och utan förpliktelser och 

det kostar dig bara ett frimärke – men du måste posta brevet senast 31 januari. 

Det enda du stöder med din underskrift är att namnet ”Folkhemmet Sverige” 

ska registreras inför riksdagsvalet 9 september 2018 – ingenting annat. Observera 

att du måste vara röstberättigad i riksdagsvalet för att din underskrift ska räknas. 

Sedan kan du i lugn och ro läsa partiprogram och rösta på vilket parti du vill på valdagen. 

 

 

 

Snabblänkar 

 Kortversion med blankett för din underskrift… klicka här 

 Blankett för din underskrift … klicka här 

 Hemsida (under konstruktion) … klicka här 

http://folkhemmetsverige.se/wp-content/uploads/2018/01/UPPROP-3.pdf
http://folkhemmetsverige.se/wp-content/uploads/2018/01/Folkhemmet-Sverige-Upprop-blankett.pdf
folkhemmetsverige.se/
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FOLKHEMMET SVERIGE TAR FIGHTEN – FÖR DIN RÄKNING 

Nu har du möjligheten att se till att viktiga politiska 

frågor tas upp på det politiska planet – genom att 

stödja en enkel namnregistrering. Du stöder ENDAST 

att namnet Folkhemmet Sverige ska registreras inför 

riksdagsvalet – inget annat. 

Folkhemmet Sverige kan då med större kraft ta upp 

väsentliga frågor som dagens riksdagspartier duckar 

inför och vår förhoppning är att du tycker som vi på 

valdagen 9 september 2018 – men det är en annan fråga som du kan ta ställning till efter att 

ha läst partiprogrammet (som kommer att kompletteras innan valet). 

Folkhemmet Sverige har ett heltäckande program som täcker alla stora politiska frågor och 

vi är ”DOER” som får saker och ting att hända. Det är RESULTATET som räknas (inte pratet). 

Vi tänker rädda vården genom att förebygga sjukdom, vilket kräver att vi befriar Livsmedels-

verket från uppdraget att utfärda kostråd – som på bara 20 år trefaldigat diabetes. 

Genom att ta fighten mot diabetes så tar vi också fighten mot fetma, 

cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, 

ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till 

amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. 

Trycket på sjukvården skulle minska markant. 

Vi inför ett BOT-avdrag för alternativmedicin, tandvård och för 

veterinärbesök så att även låginkomsttagare och pensionärer med låga 

pensioner ska få råd att ta hand om sin hälsa och sin fyrbenta 

livskamrat. Även detta kommer att minska trycket på vården. 

Vi löser bostadskrisen och ser till att det blir tryggt i landet igen. Att 

kunna känna sig trygg när man går hem från tunnelbanan efter ett sent 

biobesök, att invandrare hittar riktiga jobb och inte lever på bidrag, att 

ens barn lär sig läsa, räkna och skriva av utbildade lärare, att gäng inte 

etablerar sig i ens hemkvarter och att vården erbjuder det bästa inom Integrativ Medin när 

man själv eller ens mamma får cancer. Det är frågor som väljare bryr sig om på riktigt. 

På sidorna 2 – 3 finns en sammanfattning om hur du kan göra en viktig insats utan risk, helt 

anonymt och utan förpliktelser – till en kostnad av ett frimärke 

(men det måste ske senast 31 januari). 

På sidorna 4 – 10 finns en fördjupning. Vill du medverka i fighten 

eller lämna walkover till de särintressen som gärna tar befälet över 

ditt liv och dina barns liv (och befälet över folkets skattemedel)? 

Valet är ditt. Skriv på NU (och öka din valfrihet på valdagen) 

och välj sedan din politik och ditt parti 9 september 2018. 
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Folkhemmet Sverige 
Ditt namn gör NU skillnad om du t.ex. är missnöjd med att Livsmedelsverket ger ut kostråd som 

trefaldigat diabetes/sockersjuka på bara 20 år, som i sin tur har lagt grunden för fetma, cancer, hjärt- 

och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som 

ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på 

sjukvården skulle minska markant om dagens riksdagspolitiker (8-klövern) slutade med att göda 

sjukdom genom att rekommendera en extrem högkolhydratkost till gravida, barn, ungdomar, vuxna 

och äldre. Socialstyrelsen i sin tur råder patienter med sockersjuka och cancer att äta maximalt av 

det de borde låta bli att äta. Sjukt! 

 Vill du RÄDDA VÅRDEN och öka HÄLSOFRIHETEN? Vill du införa BOT-avdrag och betala 400 

kronor för massage eller besök hos en terapeut istället för 1000 kronor? Samma för besök 

hos tandläkaren eller om din fyrbenta vän behöver veterinärvård, vill du det? Se nedan! 

 Vill du kunna välja vård inom Integrativ Medicin och inte bara vara hänvisad till skolmedicin 

som idag har monopol på våra liv och våra skattepengar? Läkemedelsindustrin styr idag 

vården – medan politikerna enbart agerar sponsorer med folkets pengar. 

 

 

 

 Vill du öka TRYGGHETEN och halvera antal brott på ett humant och kostnadseffektivt sätt? 

Riksdagspartierna verkar satsa på att fördubbla kriminaliteten – genom att göra INGENTING. 

 Vill du satsa på att Sverige ska bli SJÄLVFÖRSÖRJANDE på baslivsmedel så att vi slipper svälta 

vid en kris? Vill du satsa på ekologisk hållbar livsmedelsproduktion? 

 Vill du att pensionärerna ska få en pension som går att leva på? Idag finns det en kvarts 

miljon fattigpensionärer i Sverige som riksdagspartierna har ”glömt” bort. Folkhemmet 

Sverige föreslår en skattefri enhetspension på 15 000 – 16 000 kronor per månad, vilket kan 

finansieras via en bankreform (vilket innebär att skatterna INTE behöver höjas). 

 Vill du att det ska byggas en halv miljon billiga och bra hyresrätter (lägenheter och radhus) i 

trygga ”folkhemsbyar” strax utanför städerna – med bra kommunikationer till centrum? 

 Vill du ha en omsorg värd namnet för dina föräldrar och när du själv blir gammal? Vill du ha 

ett anpassat boende, vård på plats och tillgång till god näringsrik mat lagad på plats av riktiga 

kockar? Idag får många av våra äldre en oaptitlig mikrad svältkost, en massa läkemedel som 

gör dem sjukare och de får stå i kö för särskilt boende då det saknas bostäder. 
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 Vill du att Sverige ska sluta kriga utomland för NATOs räkning och att Sverige 

istället ska förbli neutralt med ett eget starkt försvar? Kriget i Afghanistan kostade 

t.ex. 27 mdr – medan att höja pensionerna över EUs fattigdomsgräns (för 1/4 

miljon pensionärer) kostar mindre än 5 mdr per år. Det ger en indikation på hur 8-

klövern prioriterar användningen av skattemedel. 

 Vill du att svenska folket ska ha ett ord med i laget och att vi inte ska låta oss 

styras av marionetter i EU? Folkhemmet Sverige vill stärka demokratin genom att 

uppdatera konstitutionen och genom att göra Storbritannien sällskap (”Swexit”). 

 Vill du ha en konstitution som värnar demokratin (med folkomröstningar enligt 

Schweizisk modell) och vill du återinföra tjänstemannaansvar? 

 Vill du ha ett gott näringsklimat i Sverige – så att små och stora bolag etablerar sig 

och växer i Sverige? Utan jobb – inga skatteintäkter och inget välstånd. 

 Vill du ta kontroll över gränsen, immigrations- och integrationspolitiken? Vill du 

att immigranter som begår brott ska utvisas och att eventuellt fängelsestraff ska 

avtjänas utomlands? Vill du att immigranter omedelbart ska få besked om de som 

får stanna och de som har skäl ska vara i arbete eller i utbildning inom 2 år? 

 Vill du att Sveriges politik ska präglas av kärlek mot ALLA människor, djur, växter och mot 

miljön i stort? Dagens politik kan beskrivas som hjärtlös på grund av politisk inkompetens. 

 Vill du slippa GMO? Vår tids största hot mot våra liv, djur, växter och mot miljön. 

Om du svarar JA på en eller flera av ovanstående frågor då har du goda skäl att stödja 

Folkhemmet Sveriges registrering av partibeteckning inför riksdagsvalet september 

2018 – vilket kanske är ditt livs viktigaste namnunderskrift (för 8-klövern bryr sig 

uppenbarligen inte särskilt mycket om ovanstående frågor – de agerar ju inte!).  

När vi har fått ihop 1500 namnunderskrifter så lämnar vi dem till Notarius Publicus som utfärdar 

ett intyg – vilket innebär att namnen EJ publiceras. Observera att man måste vara berättigad att 

delta i riksdagsvalet 2018 och att hela personnumret måste fyllas i - för att rösten ska räknas. 

Du stöder ENDAST registrering av partibeteckning och ett bra skäl är att man vill att en eller 

flera frågor enligt ovan bör debatteras inför valet – och inte som idag ”sopas under mattan”. 

Ett annat bra skäl är att väcka dessa frågor hos det parti som du idag sympatiserar med. Vår för-

hoppning är givetvis att du läser Folkhemmet Sveriges partiprogram (som kommer att komplett-

eras ända fram tills valet) och att du sedan ger Folkhemmet Sverige förtroendet att driva dina 

frågor i riksdagen. Men det är en annan fråga som du självklart tar ställning till först på valdagen. 

Vi tror att åtta av tio skulle gynnas av Folkhemmet Sveriges politik (de övriga lever idag gott på 

medborgarnas bekostnad – utan att behöva leverera så mycket mer än just prat). 

1. Skriv ut blanketten (klicka här) - eller skriv av den om du saknar skrivare. 
 

2. Skriv på – en eller upp till 5 personer på en blankett. Skicka gärna in flera omgångar. 
 

3. Stoppa i ett frankerat kuvert och skicka till (snarast – dock senast 31 januari): 
 

Frank Nilsson 

Modovägen 20 

890 50 Björna 
 

4. Klart. 

http://folkhemmetsverige.se/wp-content/uploads/2018/01/Folkhemmet-Sverige-Upprop-blankett.pdf
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Fördjupning 
SKRIV PÅ! 

Det behövs en folkrörelse för att politiken ska gynna medborgarna och 

den startar NU – med ditt stöd (anonymt och utan förpliktelser). 

Nu gäller ”samling vid pumpen” med syfte att få upp viktiga politiska frågor på bordet – istället för 

som idag sopa dem under mattan. Folkhemmet Sverige är ett nytt parti som är trött på 8-klöverns 

handlingsförlamning och hjärtlösa politik (som underminerar det välstånd många idag tar för givet). 

Den politiska och medicinska ”muren” går INTE att penetrera med sakliga argument, med 

vetenskap, folkomröstningar eller demonstrationer från folkets sida. Makten bryr sig inte 

och våra förtroendevalda politiker (till stor del styrda av särintressen) lyssnar inte på folket. 

Därför måste vi ta fighten i riksdagen och se till att viktiga sakfrågor hamnar på den politiska 

dagordningen. Idag är det kris inom immigrations/integrationspolitiken, vården, omsorgen, trygg-

heten (hela rättssystemet), pensionssystemet, jordbruket, försvaret … och ingen gör något åt det. 

Folkhemmet Sverige behöver ditt stöd (din underskrift, helt anonymt) för att med kraft kunna ta upp 

viktiga frågor som idag sopas under mattan - trots att dessa frågor är helt avgörande för vår framtid. 

Med din underskrift stöder du att dessa frågor måste tas på allvar och att de måste 

lösas. Du menar också att det inte längre duger med mer av det vi vet inte fungerar – 

utan nu måste systemfelen inom bl.a. immigrations/integrationspolitiken, vården och 

rättsväsendet åtgärdas (annars kraschar vi ju). Idag bedrivs en hjärtlös politik – både 

mot svenska medborgare och även gentemot seriösa invandrare. 

Med din namnunderskrift stöder du att de sakfrågor som Folkhemmet Sverige för fram kommer 

upp på den politiska dagordningen. Ett skäl kan vara att väcka det parti som du sympatiserar med. 

 

På valdagen september 2018 väljer du parti – vilket är en helt annan fråga. Vår förhoppning är att 

du läser partiprogrammet (som kommer att kompletteras efterhand ända fram tills valet) och att du 

tycker att politiken harmonierar med vad du själv tycker – så att du röstar på Folkhemmet Sverige. 

Då är det bra om partiet ”Folkhemmet Sverige” är registrerat – som måste ske NU! 

En bland många viktiga sakfrågor vi kommer att driva är BOT-avdrag som kommer att göra det 

mycket billigare för dig att t.ex. få massage, besöka terapeut, gå till veterinären, till tandläkaren (och 

som kommer att lätta på trycket på den offentliga sjukvården). Ett vinna-vinna-vinna koncept. En 

annan viktig sakfråga är en skattefri ”enhetspension” som det självklart ska gå att leva gott på. 

FOLKET måste NU slå igenom den politiska och 

den medicinska ”muren” – annars går vi ju under! 

8-KLÖVERN har i akt och handling visat att de INTE 

har den kompetens och handlingskraft som erfordras. 

http://folkhemmetsverige.se/wp-content/uploads/2018/01/Folkhemmet-Sverige-Upprop-blankett.pdf
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Folkhemmet Sverige 
 

Folkhemmet Sverige behöver NU 1500 namn-

underskrifter för att med folkets stöd kraftfullt kunna 

lyfta upp viktiga frågor i den politiska debatten – 

frågor som idag har ”sopats under mattan”. 

Hjärtefrågorna är att rädda vården, tryggheten och 

pensionerna från den kollaps som redan inletts. 

De som orsakat problemen saknar bevisligen 

erforderlig kompetens för att lösa problemen.  

Andra viktiga frågor som Folkhemmet Sverige har handlingskraftiga program för är immigration och 

integration, skola, lantbruk, bostad, konstitution och bank. Din underskrift behövs om du vill ha en 

öppen diskussion om pragmatiska lösningar på viktiga politiska problem. 

Det ENDA du stöder är att Folkhemmet Sverige registreras inför riksdagsvalet september 2017 vilket 

innebär att du tycker att de frågor som Folkhemmet driver åtminstone bör debatteras och belysas - 

och inte som idag sopas under mattan (vilket bl.a. ger näring åt främlingsfientliga krafter). Sedan 

hoppas vi att du läser Folkhemmet Sveriges partiprogram (som kommet att kompletteras innan valet) 

och att du då finner att det stämmer med din uppfattning om hur landet bör styras. 

Observera att val av parti är en annan fråga som du tar ställning till först på valdagen. Din under-

skrift nu gäller ENDAST att partiet registreras hos valmyndigheten och att du kanske tycker att flera 

av Folkhemmet Sveriges sakfrågor bör lyftas upp för diskussion och inspiration. 

 Folkhemmet Sverige … http://folkhemmetsverige.se/   

 

Ett bra skäl till att skriva under är att du kanske vill väcka det parti som du idag stöder 

– ”röra om i grytan” och se hur de reagerar när de tvingas att se verkligheten i vitögat 

och öppet redovisa sina lösningar på frågor som de idag undviker. 

 

 
 

Två exempel på sakfrågor (BOT-avdrag & enhetspension) 

BOT-AVDRAG VID ALTERNATIV VÅRD 
Folkhemmet Sverige vill införa ett BOT-avdrag för alternativ vård som 

utförs av kunniga terapeuter och det ska vara momsfritt precis som 

offentligt finansierad vård. Anta att du idag betalar 500 kronor för t.ex. 

massage eller homeopatisk behandling. Momsfritt innebär att det i stället 

kostar 400 kronor och med 50 % botavdrag på skatten så betalar du 200 

kronor (endast 40 % av vad du betalar idag). Detta kan vi snabbt införa och 

på sikt vill vi integrera mer än enbart skolmedicin i den offentliga vården. 

http://folkhemmetsverige.se/
http://folkhemmetsverige.se/wp-content/uploads/2018/01/Folkhemmet-Sverige-Upprop-blankett.pdf
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Idag är det läkemedelsindustrin som styr vården vilket innebär att du endast har tillgång till 

”skolmedicin”. Industrin styr även myndigheter och politiker varför allt som håller oss friska på 

naturlig väg jagas och dagens politiker överväger nu t.o.m. en olaglig tvångsvaccinering (trots att 

nyttan inte är vetenskapligt visad, trots allvarliga biverkningar och trots att det strider mot lag). 

Folkhemmet Sverige är för hälsofrihet och menar t.ex. att vaccinering ska föregås av en saklig och 

objektiv information om både nytta och biverkningar. Sedan är det upp till föräldrar och vuxna att 

själva fatta beslut. Vad är det för fel med det? 

Folkhemmet Sverige vill satsa på naturlig god mat till skolbarn, patienter och äldre (kombinerat med 

tillskott vid brist). Läkemedel främst bör användas som akutmedicin, där skolmedicin har en given 

och viktig roll att spela. Vid behandling av kroniska sjukdomar under längre tid tenderar dock 

skadorna på grund av läkemedelsbiverkningarna att vara väsentligt större än nyttan, vilket måste 

beaktas i större grad än vad som sker idag. Även den s.k. ”cocktaileffekten” som inträffar om man tar 

mer än ett läkemedel måste beaktas (det finns inga studier på vad som då händer – det mörkas). 

 Mediciner vanligaste dödsorsaken? … klicka här 

BOT-AVDRAG VID TANDVÅRD OCH VETERINÄRVÅRD 
Vi menar också att även tandläkar- och veterinärsbesök som betalas med redan skattade privata 

pengar bör omfattas av BOT-avdrag. Observera att detta inte är en ”subventionering” – utan snarare 

en korrigering av ett skattesystem som annars slår fel. Skatteeffekterna blir orimligt höga om moms, 

löneskatter och sociala avgifter ska betalas en gång till med redan skattade privata pengar. 

Med Folkhemmet Sveriges politik skulle ett besök hos veterinären som 

idag kostar 1000 kronor istället kosta 400 kronor, vilket gör att fler 

pensionärer och låginkomsttagare får råd med att ta hand om sin hälsa, 

sina tänder och sin fyrbenta livskamrat (idag är det plånboken som styr). 

Att dubbelbeskatta tandläkar- och veterinärbesök är exempel på en 

ogenomtänkt och hjärtlös politik som hela 8-klövern idag står för. 

Idag betalar varje arbetande svensk i snitt mer än 90 000 kronor per år för den skolmedicinska 

vården och vad får du för det? (ett hushåll med två som arbetar betalar alltså 180 000 kronor per år) 

Om man inte har en privat vårdförsäkring så får de flesta en kölapp och 

sedan får man träffa en läkare som endast är skolad inom skolmedicin. 

Skolmedicin fungerar bra som akutmedicin (som utgör 20 % av vården), 

men som fungerar sämre vid kronisk sjukdom – där det finns bättre 

alternativ inom Integrativ Medicin som även bör erbjudas patienter inom 

den offentligt finansierade vården (vilket sker i andra länder inom EU). 

Om du tycker att Folkhemmet ska driva frågan om BOT-avdrag så är det 

självklart att du ska skriva under (helt anonymt) – likaså om du vill ha hälso-

frihet och själv vill kunna välja behandlingsform inom Integrativ Medicin. 

Om du däremot är nöjd med skolmedicinens monopol på ditt liv och våra skattepengar – och om du 

är nöjd med dubbelbeskattning vid besök hos terapeuten, massören, tandläkaren eller veterinären så 

behöver du inte agera då det är den politik som hela 8-klövern (dagens riksdagspartier) står för. 

Medan många länder öppnar upp för Integrativ Medicin i Europa, för att det fungerar mycket bättre 

vid kronisk sjukdom och är billigare – så värnar 8-klövern (dagens riksdagspartier) främst om 

läkemedelsindustrin monopol i Sverige och frågan är om de siktar mot en Jumboplats i Europa? 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5110951/posting/
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De har inte ens förstått läkekonstens grundlag (ingår ej i läkarutbildningen): 

«Nutrition is the first principle of medicine» 
Hippocrates (460 – 380 f. K. 

Idag styr läkemedelsindustrin vården och även våra myndigheter – medan politikerna abdikerat 

från sitt ansvar (annars riskerar de sitt jobb). Det innebär att industrin har monopol på våra liv och 

våra skattepengar trots att de bara utgör en pusselbit inom Integrativ Medicin som nu vinner 

erkännande och framgång i övriga länder i Europa (dock ej i Sverige där motståndet är kompakt). 

 

Folkhemmet Sverige menar att skolmedicin måste stå på egna ben och konkurrerar på egna 

meriter precis som andra terapier. Det talas vitt och brett om fri konkurrens där funktion, kvalitet 

och pris ska beaktas – men det gäller idag inte vården i Sverige. Självklart ska även patienter i Sverige 

kunna välja mer än skolmedicin inom den offentligt finansierade vården – en viktig hälsofrihetsfråga. 

Vi har också rätt att få vård utom det egna landstinget varhelst man vill inom EU. Landstinget betalar 

även resa och logi inom rimliga gränser på samma villkor som resa och logi inom egna landstinget. 

Hur ska annars komma tillrätta med kroniska sjukdomar som sprider sig epidemiskt – där skolmedicin 

fungerar dåligt? BOT-avdrag kan vi införa snabbt – medan att reformera vården tar längre tid. En 

snabb positiv effekt inom vården är att patientrycket kommer att minska med ett BOT-avdrag. 

 

 

Livsmedelsverkets kostråd förser idag sjukvården med en aldrig 

sinande ström av patienter. Vill du få stopp på dessa tokigheter? 

En annan snabb effekt på vården som kommer att minska patienttrycket 

och köerna - är att Folkhemmet Sverige tänker befria Livsmedelsverket 

från uppdraget att ge ut sjukdomsframkallande kostråd som på bara 20 år 

trefaldigat diabetes i Sverige (vi har nu mer än en miljon personer med 

sockersjuka eller förstadium till sockersjuka i Sverige). Livsmedelsverket 

saknar kompetens för att ge ut kostråd eller så är de ”kapade”. 

Genom att ta fighten mot sockersjuka så tar vi också fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjuk-

domar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder 

till amputation, med flera andra kost- och sockersjukerelaterade sjukdomar. 
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Trycket på sjukvården skulle minska markant – 

genom att sluta ge ut kostråd som gör oss sjuka. 

Hur har 8-klövern lyckats missa detta uppenbara? 

Enhetspension 
Fattigpensionärer – en växande grupp. I dag lever nästan en kvarts miljon pensionärer i 

Sverige under EU:s fattigdomsgräns. Andelen fattiga äldre har ökat dramatiskt sedan 

2006. Enligt Pensionsmyndighetens prognos levde 225 000 pensionärer under 

fattigdomsgränsen 2015. Idag uppskattas antalet till 314 000 fattigpensionärer i 

Sverige som har det näst sämst pensionssystemet i hela EU av 28 länder. Antalet 

fattiga pensionärer har nästan fördubblats sedan 2006. 

 Fattigpensionärer – en växande grupp … SVT 2015 

Enligt en beräkning som gjordes 2015 så skulle det inte kostat mer än 4,5 miljarder kronor per år att 

då lyfta Sveriges 225 000 fattigpensionärer över fattigdomsgränsen, vilket i snitt hade gett varje 

pensionär ytterligare 1 700 kronor mer i pension varje månad. Men regeringen och Alliansen satsade 

hellre 27 miljarder kronor på ett verkningslöst krig i Afghanistan (ett av flera krig vi deltar i) eller på 

att bygga världens dyraste skolmedicinska sjukhus (Nya Karolinska) till en kostnad på 70 miljarder 

kronor (för bara byggnaden) med FÄRRE vårdplatser än innan. Sjukhuset har visat sig vara ett 

tekniskt missfoster med skenande kostnader som inte ens stöder verksamheten på ett professionellt 

sätt. Så blir det när lekmän som gjort politisk karriär ges förtroendet att styra vården - ett ansvar de 

dock överlåtit till särintressenter som har ”sina händer i syltburken” (våra skattemedel). 

 

Det läggs också mer skattekronor på offentlig representation (champagne, massage och lyxresor) än 

vad det skulle kosta att lyfta en kvarts miljon fattigpensionärerna över EU:s fattigdomsgräns. 

 Unik granskning: Miljardbelopp läggs på (offentlig) representation … klicka här 

Folkhemmet Sveriges politik är att sluta kriga utomlands och att se till att vi får full valuta för varje 

skattekrona. Folkhemmet Sverige tänker också se till att det finns bra, trygga och billiga hyresrätter 

till studenter, ungdomar, vuxna, barnfamiljer och äldre i så kallade ”Folkhemsbyar” - med bra 

kommunikationer till städerna. Då kyls även bostadsmarknaden av på ett kontrollerat sätt. 

 

Folkhemmet Sverige har ett program för att kontrollera gränserna (stopp för fri invandring), för att se 

till att integrationen fungerar (för dem som har skäl att stanna) och för att se till att rättssystemet 

fungerar igen - där vi räknar med minst en halvering av antalet brott (medan 8-klövern verkar satsa 

på en fördubbling genom att göra ingenting åt de systemfel som rättskedjan lider av). 

 

Det som klart skiljer Folkhemmet Sverige från 8-klövern är att Folkhemmet Sverige arbetar utifrån ett 

helhetsperspektiv och löser systemfel (grundläggande fel) – vilket är unikt inom den politiska sfären.  

 

Rättskedjan är inte starkare än dess svagaste länk. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fattigpensionarer-en-vaxande-grupp
http://www.kostdemokrati.se/midi/2016/09/01/praxis-vid-direktupphandling/#comment-430
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/B9zyg/unik-granskning-miljardbelopp-laggs-pa-representation
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Listorna med underskrifter lämnas till Notarius Publicus som skriver ett intyg att det är 

minst 1500 namnunderskrifter (namnen offentliggörs INTE). Sedan är det vår förhoppning att 

du läser partiprogrammet (som är kanon) och sedan röstar på Folkhemmet Sverige i riksdags-

valet september 2018 - men det är en annan fråga och det bestämmer du själv på valdagen. 

 

Vi menar att du med Folkhemmet Sverige får ett alternativ i 

kommande riksdagsval med en politik som avviker från 8-

klöverns. Folkhemmet Sverige angriper grundorsaker utifrån 

ett helhetsperspektiv, vilket är ett nytänkande inom den 

politiska sfären. Folkhemmet Sverige värnar om det som är 

bra på samma gång som vi ligger i framkant i dagens snabba 

globaliserade värld som ställer krav på anpassningsbarhet 

(annars går vi ju under). En unik kombination inom politiken. 

 

Genom att stödja registreringen så bidrar du till att ”röra om i grytan”. Vi lyfter frågor som 

räddar vården, tryggheten, jobben och välfärden. Så det kostar bara ett frimärke att göra 

skillnad - kanske ditt livs viktigaste namnunderskrift (anonymt och helt utan förpliktelser). 

 

DU LYFTER VIKTIGA SAKFRÅGOR – SOM SOPATS UNDER 

MATTAN AV ”8-KLÖVERN” (FÖR ATT DE ÄR OBEKVÄMA). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX  

Nedan ett exempel med fiktiva namn på en handskriven namnunderskrift (om man saknar skrivare).  

Alla namnunderskrifter lämnas till Notarius Publicus vilket innebär att inga namn offentliggörs. För 

att stödförklaringen ska vara giltig krävs att den som skriver under har rösträtt i riksdagsvalet 2018.  

På nästa sida ett exempel på en handskriven stödförklaring (om du saknar skrivare). 

http://folkhemmetsverige.se/wp-content/uploads/2018/01/Folkhemmet-Sverige-Upprop-blankett.pdf


 

11 

  

Skicka så snart som möjligt – dock senast 31 januari 2018. 

 

Skicka gärna in flera underskrifter i flera omgångar – 

samla vänners och bekantas underskrifter. Det handlar 

ju bara om att anonymt stödja en namnregistrering. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Inlägg inför valet 2014 – dock minst lika aktuellt idag 

 Fil dr Pia Hellertz: ”Jag är mycket bekymrad – Snart är det val” … NewsVoice 

 Tidigare UPPROP med kortversion av partiprogram … PDF 
 

 

https://newsvoice.se/2014/07/12/fil-dr-pia-hellertz-jag-ar-mycket-bekymrad-snart-ar-det-val/
http://folkhemmetsverige.se/wp-content/uploads/2017/12/Upprop.pdf

