Upprop! En snabbguide
Folkhemmet Sverige behöver senast 12 februari 1500 underskrifter för
att kunna ställa upp i riksdagsvalet. Hjälp oss att samla ihop dessa underskrifter bland vänner och bekanta ELLER att du skickar in blanketten
med endast din underskrift! Sedan kan vi hjälpa dig och dina närmaste.
Vår politik är det enda verkliga alternativet till den nuvarande politiken.
Vi har ett val och det är inte rädslan som ska styra oss utan kärleken - kärleken till sanningen
och till livet. Det är där vår frihet finns. Vi är gruppvarelser och lika lätt som vi kan skrämmas
till tystnad och tunnelseende kan vi väckas till vår egentliga potential, att älska sanningen och
den rymd, glädje och frihet som just sanningen alltid bär med sig eller som Jesus sa: ”Endast
sanningen gör er fria” (Johannesevangeliet 8:32). Här finns i förlängningen en uppgift i att
försöka skapa arenor för samtal. De samtalen måste ske överallt, och detta samtal börjar med
att vi ser det som pågår framför våra ögon – och reagerar!

Våra hjärtefrågor:


Stärka demokratin. Vi har ett förslag (bok finns) på en uppdatering av grundlagen
som stärker folkets makt över förd politik och vi menar att vi måste ”vara herrar i vårt
eget hus” och kunna försvara oss. Det innebär utträde ut EU, nej till NATO och vi ska
inte heller kriga utomlands (utan istället fokusera på t.ex. katastrofhjälp). Det innebär
också att vi måst bygga ett starkt eget försvar – som i fredstid ska ingå i civilförsvaret.



Egen livsmedelsproduktion. Vi menar att Sverige bör bli självförsörjande på baslivsmedel – med inriktning på ekologiska familjejordbruk och med ett bra djurskydd. Det
ger oss jobb och tillgång till bra mat - och vi slipper svälta vid krissituationer.



Nej till GMO och giftjordbruk. Det borde vara en självklarhet. Men regeringen, SD
och Alliansen säger JA till GMO (vilket borde ge dem ”rött kort”) … PM om GMO



Stopp för fri invandring. Invandringen ska vara reglerad och ekonomisk invandring
stoppas. De som kommer till Sverige och begår brott ska utvisas och eventuellt
fängelsestraff ska avtjänas utomlands (outsourcing).



Kriminaliteten ska minst halveras. Folkhemmet Sverige har en plan för hur rättsväsendet ska reformeras på ett humant och kostnadseffektivt sätt. Regeringen och
Alliansen verkar gå till val på en fördubbling (då de inte förmår tänka i nya banor).



Vården ska räddas. Folkhemmet Sverige har en politik som förebygger sjukdom och
som erbjuder hälsofrihet – tvärtemot den politik som idag bedrivs. Vi menar att folkhälsan avsevärt kan stärkas OCH kostnaderna reduceras. Regeringen och Alliansen
verkar gå till val på en dyr vårdkrasch (då de inte förmår tänka alternativt).



BOT-avdrag. Med vår politik kommer det att kosta hälften så mycket att besöka en
terapeut, gå till tandläkaren eller till veterinären. Vill du betala 1000 kr eller 400 kr?
Det gör att även låginkomsttagare får råd att sköta om sin hälsa. Läs mer … klicka här



Folkhemsbyar. Folkhemmet Sverige tänker upprätta byar runt städerna med ½ miljon
nya billiga bra hyresrätter. Lägenheter i trevåningshus, mindre radhus för familjer,
studentlägenheter och för äldre som behöver omsorg. Ett tryggt boende med bra
närservice och bra kommunikationer. På landsbygden upprättar vi ”bredbandbyar”.
Hela landet ska leva och blomstra.



Landstingen ska läggas ner och skolorna förstatligas. Vi menar även att viktiga
centrala funktioner som el, järnväg, vård, omsorg, post, apotek m.m. är ett offentligt
ansvar som inte kan läggas ut på privat entreprenad (som t.ex. underhåll av järnvägar).
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Enhetspension (som man kan leva på) - lika för alla oavsett livsinkomst.



Skolornas pedagogik ska uppdateras, ordning och reda ska återupprättas och all form
av mobbing ska kraftfullt åtgärdas (det finns ett program för detta – som fungerar).



Försiktighetsprincipen ska gälla även när det gäller strålning och vacciner. Våra barn
ska inte utsättas för onödig strålning varför skolor ska vara fria från wifi och mobiler
ska inte tillåtas vara uppkollade under lektionstid. All form av vaccinering ska vara
frivillig - efter att ha fått saklig och objektiv information om nytta och biverkningar.



En bankreform där en statlig kedja av bankkontor tar över all långivning och där
staten har ensamrätt att skapa betalningsmedel. Detta gör det möjligt att starta stora
statliga uppbyggnadsprojekt, utan räntekostnader, skattehöjningar eller inflation.

Sverige behöver denna politik – i akt och handling. Din och dina vänners
namnteckning behövs för att göra det möjligt att driva den. Namnen skickas
till Notarius Publicus och blir därför inte offentliga. Den som skriver under
har inte bundit upp sig på något vis, utan det innebär endast att man tycker att
partiet borde ställa upp i riksdagsvalet september 2018.
Namnlistorna läggs på brevlådan senast 12 februari 2018 (!) och skickas till:

Frank Nilsson
Modovägen 20
890 50 Björna
 Blankett för namnunderskrift … PDF
Politik är för många ett känsligt ämne och man kanske vill stödja Folkhemmet Sveriges partiregistrering anonymt utan att ens någon i bekantskapskretsen vet om det. Då är lösningen att
skicka in blanketten med enbart sitt namn på – vilket kanske blir det vanligaste alternativet.
Om du saknar skrivare går det bra att skriva av texten på ett blankt papper och signera.
Obs. att du måste vara röstberättigad i riksdagsvalet för ditt namn ska räknas.
Vi kommer att lämna listorna till Notarius Publicus så alla namn förblir anonyma.
Om du vill göra mer kan du även informera kollegor, vänner och bekanta om Folkhemmets
Sveriges politik – och då kanske de också vill stödja att Folkhemmet Sverige blir ett valbart
alternativ i riksdagsvalet september 2018. Det kostar bara lite tid, ett paper, ett kuvert och ett
frimärke. Om du eller dina vänner och bekanta sedan väljer att rösta på Folkhemmet Sverige
eller ej i riksdagsvalet är en helt annan fråga, det avgör ni först på valdagen.

 Snabbguide (en broschyr som kort presenterar vår politik) … PDF
[snabbguiden och dessa sidor kan vara bra att ha med sig om man samlar namn]

 Partiprogram (som kompletteras efterhand) … PDF
 Facebook … grupp … sida
Din insats behövs för att vi gemensamt ska kunna vrida skutan Sverige på rätt köl igen!
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