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  1.  Vi tar makten från bankerna och behåller kontantsystemet (V)

     a)     Privatbankerna förbjuds göra digitala pengar (90% penningmängden)
     b)     Riksbanken får monopol för både kontanterna och de digitala pengarna
     c)     Riksbanken får ge ut alla pengar som behövs för skatterna
     d)     Ingen arbetslöshet, ingen inflation, inga ekonomiska bubblor

  2.    Totalt asylstopp för Sverige. Ut med alla fuskande och 
kriminella migranter, Sverige är fullsatt! (H)

  3.  Sverige ska utträda ur EU (V)

  4. Allt NATO-samarbete ska upphöra (V)

  5. Fri tandvård åt alla medborgare. Vi avskaffar landstingen och 
därmed vårdköerna (H)

  6. Pensionerna ska höjas (V)

  7. Medborgarlön åt alla från 28 års ålder (V)

  8. Fri energi åt alla – inga el- och bensinräkningar längre (-)
 

  9. Vi tar makten från Skatteverket – Rättssäkerhet (H)

10. Upprustning av Poliskåren och Försvarsmakten (H)

POPULISTERNA
Vi är varken höger eller vänster – Vi är framme!

(H) = Högerprofilerad fråga
(V) = Vänsterprofilerad fråga
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