ORGANISATION

Folkhemmet Sverige har för avsikt att
skapa ett stort tvärpolitiskt parti, med
målsättningen att ta den politiska
makten och genomföra vårt program i
alla stycken.
Organisationen byggs i fyra nivåer:

KONTAKTADRESSER

Interimsstyrelse:
Ordförande
Frank Nilsson
frank@folkhemmetsverige.se

1.

Partiet centralt.

2.

Distriktsorganisation.

Vice ordförande

3.

Kommunorganisation.

Leif Lundberg

4.

Lokala föreningar.

Varje del av organisationen har sina
speciella stadgar för att garantera demokratin.
Det blir ett krävande, men samtidigt
stimulerande arbete, där vi hoppas
kunna engagera starka folkliga krafter, som ännu inte fullt ut kunnat göra
sig hörda och sedda.
Det är dags att folket reser sig, skakar
av sig månglarna och stakar ut sin väg
framåt! Landet behöver byggas upp
igen. Det som rivits ned kan åter
byggas upp. Tidigare generationer har
gjort det och vi kan göra det igen!

Folkhemmet Sverige!

P ROGRAM

F OLKHEMMET
S VERIGE

leif@folkhemmetsverige.se
Kassör
Björn Hammarskjöld
bjorn@folkhemmetsverige.se

Ett land att älska och vårda!

V ARFÖR

D E VIKTIGASTE POLITISKA FRÅGORNA

F OLKHEMMET
S VERIGE ?
Det svenska folkhemmet hade ju sina
skavanker, både större
och mindre, men det
var ändå en bild av ett
i huvudsak bra land
att bo och leva i.
Folkhemmet Sverige
vill återskapa denna
bild, men en bild där
så många skavanker
som möjligt slipats
bort – ett folkhem där
man bryter ryggen av dagens växande
organiserade brottslighet, korruption,
rasism, kvinnofridskränkningar, giriga
privatisering av viktiga samhälleliga
funktioner, utländskt beroende och
skapar ett nytt folkhemsbegrepp med
ett nytt och ännu bättre innehåll.
Vi tycker detta är en vällovlig målsättning, som skulle gynna den övervägande majoriteten av folket. Att låta
landet fortsätta på den bana det nu är
inne på, skulle göra livet allt svårare
för de flesta av oss.
Detta kommer att kräva ordentliga
krafttag av var och en, men vi tror att
de flesta av oss skulle vilja vara med
och efterlämna ett sådant arv till våra
efterkommande.

Utträde ur EU - för nationellt självbestämmande. Nuvarande grundlag anpassas.
Alliansfrihet och neutralitet på allvar!
Ett starkt värnpliktsförsvar.
Skalförsvar.
Fördröjningsförsvar.
Gerillaförsvar, sabotageförsvar och hemvärn.
Civilförsvar.
Bankreform. Staten får via ett nytt statligt
banksystem monopol på att skapa pengar.
Förstatligande av järnvägarna, skolan, vården, omsorgen, energisystemen, gruvorna,
apoteken och posten.
Ett nytt och jämlikt pensionssystem
Ingen ska behöva vara fattigpensionär.
Satsning på landsbygden
Familjejordbruk- hela landet ska brukas.
Bredbandsbyar, egnahemsrörelse och ”Per
Albintorp”.
Satsning i städerna
Ett nytt bostadsprogram förenar staden med
landet. Utbildning, produktion och boende.
Krafttag mot organiserad brottslighet
Åtgärder mot hemvändande terrorister.
Upprensning av ”No-go zoner”.
Tullen förstärks och med målsättning att
stoppa narkotika- och vapenhandel.
Skapa ordning i flyktingmottagandet
Stopp för ekonomiska flyktingar.
Integrering av de som får uppehållstillstånd.

Kommentarer till programmet
Den bärande tanken i programmet är
att försvara Sveriges nationella självbestämmande och återställa vår välfärd, vår trygghet och demokrati.
För att kunna göra detta krävs att vi
går ur EU, frigör oss från alla militärallianser, skapar ett starkt försvar
och ökar vår självförsörjning via ett
nytt landsbygdsprogram som gör att
hela landet kan brukas.
En viktig del i välfärdsprogrammet är
att ringaktningen av de som byggde
landet upphör, genom skapandet av
ett nytt jämlikt pensionssystem.
Privatiseringarna inom en rad områden måste avbrytas och staten måste
ta ledningen.
Även städernas funktioner och miljöer behöver en nysatsning i ett nytt
och annorlunda bostadsprogram.
Den växande brottsligheten måste
stävjas och invandringsfrågan ges en
lånsiktig och av befolkningen accepterad lösning.
Dessa stora satsningar ska bekostas
av en bankreform, där staten i ett nytt
statligt bankväsende tar över makten
att skapa pengar, vilket ger ett kraftigt ökat utrymme i statens budget.

