Partiprogram på 3 minuter (blankett på nästa sida)
Folkhemmet Sverige är partiet med stort hjärta fyllt med kärlek mot alla människor, djur,
växter och miljön (ett sant ”miljöparti”). Vi grundar vår politik på kompetens, livserfarenhet, sunt förnuft, vetenskap och beprövad erfarenhet (kliniskt rent från ”dogmer”). Partiet
står för en handlingskraftig pragmatisk politik (som vi menar är den ”politiskt korrekta”),
för annars blir ju RESULTATET som idag, dvs. hjärtlöst och otryggt för medborgarna.

Våra hjärtefrågor:
1. Stärka demokratin - land måste med lag byggas. Vi har ett färdigt förslag på en uppdatering av
grundlagen som kraftigt kommer att stärka folkets makt och inflytande 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 att upprätthålla vår egen trygghet. Det innebär att vi
måste bygga upp ett starkt eget försvar – som i fredstid ska ingå i civilförsvaret. Läs själv om lagförslaget i
boken: Omstart Sverige: ett nytt ramverk för den svenska samhällsutvecklingen

2. Trygghet. Vi har ett program som säkerställer tryggheten - som involverar hela rättskedjan (lagen, polisen, domstolarna och kriminalvården). Samtliga länkar måste grundligt
reformeras då ingenting verkar fungera idag. Folkhemmet Sverige stänger möjligheten till
en kriminell karriär och långa brottsregister blir omöjliga. Vi säkrar också gränsen vilket
gör att vi slipper de utländska ligor som idag står för hälften av alla stölder och inbrott.

3. Egen livsmedelsproduktion. Vi menar att Sverige ska 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. Efter andra världskriget var vi självförsörjande och vi hade
stora beredskapslager med livsmedel. Idag importerar vi hälften av vår mat och vid en kris så får vi alla
svälta efter TRE DAGAR! Det är ofattbart att politikerna sålt ut vår trygghet i en orolig värld!

4. Nej till GMO och giftjordbruk. – vilket borde vara en självklarhet. Men regeringen, SD och
Alliansen säger JA till genmodifierad mat och foder (GMO) - vilket omedelbart borde ge dem
”rött kort” inom politiken. GMO är ett av våra större hot mot både mänskligheten och miljön.

5. Stopp för fri invandring. Immigrationen ska volymmässigt ligga i nivå med våra grannländer. Kravet i
Sverige blir att immigranter med godkända asylskäl ska vara i arbete inom två år och det finns ett program
för detta. De som begår brott ska utvisas och eventuellt fängelsestraff ska avtjänas utomlands (outsourcing).

6. Vården ska räddas. Folkhemmet Sverige har en genomtänkt politik som förebygger sjukdom OCH som
erbjuder hälsofrihet inom Integrativ Medicin – tvärtemot den politik som idag bedrivs där industrimedicin
har monopol på både våra liv och skattepengar. Vi vet hur vården ska kunna räddas från en kollaps.

7. 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 500 kr? Det gör att även låginkomsttagare får bättre
råd att sköta om sin hälsa (hälsofrihet och utan långa köer), sina tänder och sina fyrbenta livskamrater.

8. Bostäder för vanligt folk. Folkhemmet Sverige vill upprätta ”byar” runt städer med minst 600 000 nya
hyresrätter. Lägenheter i trevåningshus, mindre radhus för familjer, studentlägenheter och lägenheter för
äldre som behöver omsorg och gemenskap - bra, billigt och tryggt boende med närservice, näringsverksamhet och bra kommunikationer. Hela landet ska leva och det är dags att bygga ett helt Sverige för alla.

9. Landstingen ska läggas ner då de utgör en onödig byråkratiskt nivå och skolor ska förstatligas.
Vi menar även att viktiga centrala funktioner som el, järnväg, vård, omsorg, post, apotek m.m. är ett
offentligt ansvar som inte ska läggas ut på privat entreprenad (som t.ex. idag underhåll av järnvägar).

10. Enhetspension skattefritt på 16 000 – 20 000 kronor per månad – lika för alla oavsett livsinkomst.
11. Skolans pedagogik ska uppdateras, ordning och reda ska återupprättas och all form av mobbing ska
kraftfullt åtgärdas (det finns ett program för detta – som fungerar). Hemskolning ska vara tillåtet.

12. 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 uppkopplade mobiler. Vaccinering ska
vara frivillig - efter att ungdomar och föräldrar har fått saklig och objektiv information om biverkningar.
vaccinering påbörjades, men folket fick inget veta.

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

Folkhemmet Sverige – stöd för registrering namn
Underskrifterna skickar du till Frank Nilsson, Modovägen 20, 890 50 Björna.
Listorna lämnas till Notarius Publicus som utfärdar ett intyg om att minst 1500
giltiga underskrifter visats upp (vilket innebär att namnen INTE kommer att
offentliggöras). Observera att man måste vara röstberättigad i riksdagsvalet och
partinamnet registreras så snart vi fått in 1500 underskrifter (gärna innan valet).
___________________________________________________________ _______________
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