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Frihet
Närdemokrati och fri marknadsekonomi, främjande av ekonomisk tillväxt 
och välstånd. Samarbete med fria europeiska stater. Frihet från förmynderi

Självständighet
Svensk suveränitet, ett starkt försvar, frihet från Europaunionen och varje överstatlig 
organisation som leder till nationalstatens omintetgörande

Fredlig patriotism
Medborgerlig nationalism, hävdande av gränserna, svenska språket, det
svenska kulturarvet. Fredlig patriotism och respekt för andra nationer

Folkstyre - Närdemokrati
Decentralisering och minskad statlig makt. En ny författning ska garantera maktdelning 
och medborgerligt inflytande, samt förebygga maktmissbruk

Vård och Social säkerhet
Allmän statlig sjukvårds- och tandvårdsförsäkring, med specialistvård samt, ekonomiskt
grundskydd för alla medborgare

Stopp för massinvandringen
Ett totalt stopp för asylsökande – SVERIGE HAR GJORT SITT!  Vi kan inte hantera fler 
asylsökande. Alla vars asylrätt har upphört ska repatrieras!

Bank- och Valutareform
Utgivningen av pengar men inte bankerna ska förstatligas. Riksbanken ska ha monopol
på utgivning av kontanter och på utgivning av digitala pengar. Bankerna ska inte längre 
kunna låna ut pengar de inte har (digitalt falskmynteri)
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