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VARFÖR FOLKHEMMET SVERIGE? 
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 ny bild där så 

många skavanker som möjligt slipats bort – ett folkhem där man bryter 

ryggen av dagens växande organiserade brottslighet, korruption, rasism, 

kvinnofridskränkningar, giriga privatiseringar av väsentliga samhälleliga 

funktioner, utländskt beroende och skapar ett nytt folkhemsbegrepp med 

ett nytt och ännu bättre innehåll – anpassat till dagens globaliserade värld. 

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 förändringsarbete till det bättre 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.  

ETT URVAL AV VIKTIGA POLITISKA FRÅGORNA 

Utträde ur EU - för nationellt självbestämmande. Nuvarande grundlag måste revideras för att stärka 

demokratin (folkets inflytande). Ett intressant förslag finns att läsa i boken: ”Omstart Sverige” 

Alliansfrihet och neutralitet på allvar! Ett starkt värnpliktsförsvar, skalförsvar, 

fördröjningsförsvar, gerillaförsvar, sabotageförsvar, hemvärn och civilförsvar. 

Bankreform. Staten får via ett nytt statligt banksystem monopol på att skapa pengar 

och staten får därmed en avsevärt större budget som kan nyttjas för att stärka välfärden.  

Förstatligande av järnvägarna, skolan (styrs idag kommunalt), vården (styrs idag av landstingen som 

vi vill avskaffa), omsorgen, energisystemen, gruvorna, apoteken och posten. Det går att här åstad-

komma mycket bra resultat i offentlig regi - med professionell ledning. 

Ett nytt och jämlikt pensionssystem. Ingen ska behöva vara fattigpensionär (idag finns det mer än en 

kvarts miljon fattigpensionärer i Sverige som dagens politiker blankt struntar i). Vi förslår en ”enhets-

pension” på 16 000 – 20 000 kronor skattefritt per månad, samma för alla oberoende av livsinkomst. 

BOT-avdrag införs som halverar kostnaden för besök hos terapeuter av 

olika slag, halvera kostnaden för tandläkarbesök och för veterinärbesök. 

Satsning på landsbygden. Familjejordbruk - hela landet ska brukas. Bredbandsbyar, egnahemsrörelse 

och ”Per Albintorp”. Dagens politiker tvingar svenska bönder i konkurs (varje vecka lägger i snitt fyra 

mjölkbönder ner och så var det även under Alliansens regi). Vill de lägga ner svensk matproduktion?  

Satsning i städerna. Ett nytt bostadsprogram förenar staden med landet. Utbildning, produktion och 

boende. Folkhemmet Sverige vill bygga 600 000 billiga bra hyresrätter – medan dagens politiker 

stoppar huvudet i sanden och har så gjort under decennier när det gäller bristen på bostäder. 

Krafttag mot organiserad brottslighet. Åtgärder mot hemvändande terrorister. Upprensning av ”No-

go-zoner”. Tullen förstärks med målsättning att stoppa narkotika, vapenhandel och för att stoppa de 

utländska kriminella ligor som idag står för hälften av alla lägenhets- och villainbrott. Idag finns det 

20 000 poliser och vi vill förstärka med ytterligare 40 000 poliser organiserade i en nationell polis-

styrka - som vid externa hot snabbt ställer om till militärt försvar. De kommer att se till att svensk lag 

gäller överallt och de ska bland annat rensa upp i de no-go-zoner som idag styrs av kriminella. 

Skapa ordning i flyktingmottagandet. Stopp för ekonomiska flyktingar. Stopp för asylinvandring tills 

integreringen fungerar och de som får uppehållstillstånd ska vara i arbete inom två år (Folkhemmet 

Sverige har ett program för detta). De som begår brott ska omedelbart utvisas och eventuella fäng-

elsestraff ska avtjänas utomlands (”outsourcing” kostar en bråkdel och sänder en tydlig signal). 

https://www.bokus.com/bok/9789198446807/omstart-sverige/
http://folkhemmetsverige.se/enhetspension/
http://folkhemmetsverige.se/enhetspension/
http://folkhemmetsverige.se/halsa-vard-och-bot-avdrag/
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KOMMENTARER TILL PROGRAMMET 

Den bärande tanken i programmet är att försvara Sveriges nationella självbestämmande och åter-

ställa vår välfärd, vår trygghet och vår 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, en ”enhetspension” på mellan 16 000 – 20 000 för alla 

oberoende av livsinkomst. Då kommer det inte längre att finns några fattigpensionärer i Sverige – 

medan det idag finns mer än en kvarts miljon som våra politiker sedan länge har negligerat. 

Privatiseringarna inom en rad områden måste avbrytas och staten måste ta ledningen. Även städer-

nas funktioner och miljöer behöver en nysatsning i ett nytt och annorlunda bostadsprogram. Den 

växande brottsligheten måste stävjas och invandringsfrågan ges en långsiktig och av befolkningen 

accepterad lösning.  

Dessa stora satsningar ska bekostas av bland annat en bankreform, där staten i ett nytt statligt 

bankväsende tar över makten att skapa pengar, vilket ger ett kraftigt ökat utrymme i statens budget. 

 

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: 

1. Partiet centralt (ställer upp i riksdagsvalet 9 september 2018) 

2. Distriktsorganisation. 

3. Kommunorganisation. 

4. Lokala föreningar. 

Varje del av organisationen har sina speciella stadgar för att garantera demokratin. Till skillnad från 

de etablerade partierna så vill Folkhemmet Sverige föra över makten till folket om hur landet ska 

ledas och styras. 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. 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! 

I året riksdagsval 9 september 2018 siktar vi på komma in i riksdagen baserat på ett kanonbra 

program som skulle gynna alla samhällsklasser och yrkeskategorier. Men detta är bara möjligt om 

tillräckligt många får reda på att partiet finns och att politiken är unikt bra – vilket i sin tur kräver att 

folkets ”djungeltelegraf” kommer igång (på sociala medier, insändare, artiklar, i fikarummet, … ). 

Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti för ALLA medborgare oavsett ideologi eller vilket parti 

som man idag sympatiserar med - och var placerar man kompetens och sunt förnuft på vänster-

högerskalan? Folkligt sunt förnuft slår alla sorters idealistiska tankekrumbukter - med hästlängder. 

 

Folkhemmet Sverige 

- Det naturliga valet 
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APPENDIX 

Folkhemmet Sverige utmanar alla etablerade partier i riksdagsvalet 

- i alla väsentliga politiska frågor  

Folkhemmet Sverige är registrerat och deltar i riksdagsvalet 9 

september 2018 och det enda du behöver göra är att skriva två 

ord för att byta ut de politiker som inte längre bryr sig om eller 

lyssnar på folket. Varför rösta på det ”minst dåliga riksdagspartiet” 

om du kan lägga din röst på ett nytt riktigt bra alternativ? 

Om du vill ha en förändring så måste du rösta på en förändring! 

Vi menar att Folkhemmet Sveriges helhetspolitik även slår SD när 

det gäller en verkningsfull och ansvarsfull immigrations- och integrationspolitik, där 7-klövern helt 

verkar ha abdikerat från sitt ansvar och lämnar ”walkover” till till SD (som inte behöver göra mycket 

mer än att beskriva verkligheten – som övriga partier mörkar, vinklar och förskönar). 

Nu finns det äntligen ett nytt vettigt valbart alternativ 

– som omfattar alla väsentliga frågor! 

 

 

 

Folkhemmet Sverige har en slagkraftig pragmatisk sakpolitik som vilar på en sund värdegrund – en 

politik som skulle ge RESULTAT som skulle gynna ALLA medborgare. Vad sägs om ett BOT-avdrag som 

direkt skulle halvera kostnaden hos terapeuten, tandläkaren och veterinären? Eller vad sägs om att 

rädda demokratin, vården, tryggheten och välfärden – med ett unikt och starkt handlingsprogram? 

Vilken typ av politiker väljer du? Väljer du fagra ord, 

röstar du av gammal vana på samma parti val efter val 

eller vill du ha ett nytt positivt resultat för framtiden? 

Dags att byta politiker och kavla upp ärmarna och rädda 

vården, omsorgen, tryggheten, pensionerna, skolan, 

lantbruket, demokratin, jobben och välfärden! 

Det går att vända på utvecklingen om man vet hur – men det är 

ett stort arbete som måste utföras då de etablerade partierna i 

stort sett misskött alla områden under flera decenniers tid. 

 


