Bildförklaring till sida 1:
Ovan t vänster:
Ovan t höger:
Nedan t vänster:
Nedan t höger:

Svenska flaggan
Tingshögen i Gamla Uppsala (Sveriges första ’parlament’)
Tännforsens vattenfall i Åre
Röd stuga i vinterlandskap

Partiprogram 2017
med programförklaring

POPULISTERNA – Riksorganisationen 2018

INNEHÅLL
PROGRAMFÖRKLARING
EKONOMISK POLITIK
SJUKVÅRDEN
IMMIGRATION
UTBILDNING OCH FORSKNING
FAMILJEPOLITIK
BOSTADSPOLITIK
LANDSBYGDSPOLITIK
ENERGIPOLITIK
FÖRSVARET
RÄTTSPOLITIK
FÖR FÖRETAGARNA
SOCIALPOLITIK
ARBETSMARKNAD
UTRIKESPOLITIK
BISTÅNDSPOLITIK
OM EUROPAUNIONEN
KULTUR
NATURVÅRD och MILJÖ
SKATTER
RÄTTSSÄKERHET och INTEGRITET
FÖRFATTNINGEN
FÖRVALTNING
KOMMUNIKATIONS - och TRAFIKPOLITIK
FÖRMYNDARSTATENS AVSKAFFANDE

5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
36
37
38

P R O G RAM F Ö R K LAR I N G

POPULISTERNA skall verka för fri marknadsekonomi för en gynnsam ekonomisk
utveckling syftande till allmänt välstånd. Pengarna men inte bankena skall förstatligas.
Riksbanken skall inte bara ha monopol på utgivningen av kontanter utan även på digitala
kronor. Därmed tas makten från bankerna till arbetarna, då deras arbete backar upp de
nya räntefria pengarna och inte skulder som idag eller guld som förr. Då får vi full
sysselsättning, ingen inflation, inga ekonomiska bubblor, inga statsskulder och minst 90%
lägre skatt.
POPULISTERNA kommer att införa fri energi i hela landet så att all elektricitet blir gratis
och sänds genom luften direkt till mottagaren, vore det hushåll, fabriker, bilar, lok, fartyg
eller flygplan. Överlandskablar som förstör landskapet blir överflödiga då. Med samma
teknologi kommer avlyssningssäkra och hälsosamma mobiltelefoner och Internet att
drivas.
POPULISTERNA ska verka för att ge medborgarna verklig kontroll över sina liv. Den
offentliga makten ska begränsas samt prövas utöver Förvaltningsdomstolarna av
Författningsdomstol. Den enskilde medborgaren ska fatta, eller vara så nära alla offentliga
beslut som möjligt. Medborgarna ska fredas mot godtycklig maktutövning och mot
kränkningar av människovärdet och den personliga integriteten. Den offentliga makten
ska decentraliseras.
MÄNSKLIGA FRI- och RÄTTIGHETER skall garanteras samtliga individer – oavsett
medborgarskap. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, etnicitet, religiös tillhörighet,
sexuell läggning, filosofisk eller politisk uppfattning.
MEDBORGERLIGA FRI- och RÄTTIGHETER skall förbehållas medborgarna.
POLIS och FÖRSVAR ska stärkas till nivåer från Sveriges glanstid, 1950-talet.
VALSYSTEMET ska utformas så, att väljarna har största möjliga inflytande över hur de
förtroendevalda tillsätts i alla beslutande församlingar. Partiorganisationers möjligheter att
själva styra personval - och att därmed på ett eller annat sätt minska väljarnas inflytande
över vilka som ska representera dem – ska minimeras. Väljarna ska utse representanter inte partierna - vilket förutsätter majoritetsval i enmandatsvalkretsar. Väljarna skall också
utse ämbetsmän på alla nivåer genom direktval. Politik formas av människor och inte av
för väljarna mer eller mindre anonyma partiorganisationer.

AVREGLERINGARNA av det överpolitiserade samhället måste fortsätta inom följande
viktiga områden som idag fungerar dåligt: hyresbostadssektorn, arbetsmarknaden och
sjukvården med tyngdpunkt på alternativ medicin. Att människor får sjukvård och bostad
av god kvalité inom rimlig tid och möjlighet till arbete, är mycket viktigt för välbefinnandet
och mycket viktigt för att kunna verka inom samhället.
IMMIGRATIONS- och INTEGRATIONSPOLITIKEN som gäller är upphov till ett allvarligt
och alltjämt växande problem. En hållbar immigrationspolitik måste bygga på principen om
att alla immigranter ska kunna försörja sig själva. Bidragspolitik leder till beroende av stat
och kommun och därmed till en oförmåga att påverka sin egen situation. Personer som vill
arbeta och bo i Sverige tillfälligt eller permanent och personer som åberopar flyktingstatus,
måste kunna uppvisa giltiga och korrekta identitetshandlingar. Alla bidragsberoende
migranter som har fuskat skall utvisas. Sverige skall säga upp samtliga asylavtal.
MEDLEMSKAPET I EUROPEISKA UNIONEN SKA UPPHÖRA EU är ett demokratiskt
misslyckande såväl som politiskt och ekonomiskt. Den politiska unionen bör därför lämnas
med syftet att bygga en demokratisk där parlamentet har makten och inte en odemokratisk
kommission. Frihandeln ska upprätthållas enligt EES-avtalen. Populisterna avvisar även
medlemskap i EU:s valutasamarbete, samt Schengenavtalet om gemensamma, yttre
gränser.
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EKONOMISK POLITIK
Sverige ekonomiska system ska vara fri marknadsekonomi som tar makten från
privatbankerna och ger den till arbetarna
De privata bankernas utgivning av nya pengar i form av skuld ska stoppas. Detta är digitalt
falskmynteri och måste avskaffas. Riksbanken skall inte bara ha monopol på utgivningen
av kontanter utan även på digitala pengar
Sveriges valuta – Kronan – ska behållas. Sverige ska kunna bedriva en självständig
finans-, valuta- och räntepolitik, inte ingå i ett internationellt valutasamarbete (Euro), av
den typ som Europeiska Unionen bedriver
Riksdag och Regering ska fortlöpande arbeta med att minska statsskulden, syftande till
likvidation av denna, eller vägra återbetalning (kvittning) då bankerna lurade sina kunder
med olagliga pengar
Avskaffandet av kontanterna – mynt och sedlar - ska stoppas. Tvång för alla att acceptera
kontanter
Arbetspengar = Arbetsbaserad penningutgivning
Endast det svenska folket ska utfärda pengar genom Riksbanken, såväl kontanter som
digitala pengar. Pengarna som skapas ges ej ut som lån - men som bidrag utan räntekrav
- utan bland annat som investeringar i samhällsnyttiga projekt. Dessa pengar får ej heller
återkrävas av staten. Detta manifesterar principen om arbetsrelaterad penningutgivning.
Pengar ska inte backas upp med guld som igår, inte heller med skuld som idag, utan med
arbete för att ge den förvärvsarbetande en mäktig position i samhället. Genom detta
försvinner också inflation och deflation då penningmängden alltid motsvarar
bruttonationalprodukten Alla ekonomiska bubblor och arbetslösheten kommer att
försvinna. Eftersom staten kan ge ut pengar för sitt eget behov, behövs nästan ingen
annan beskattning. Skattetrycket kan på detta sätt sänkas med upp till 90%.
Privatbankernas kapitaltäckningskrav ska höjas till 100%. En bank ska aldrig kunna låna ut
pengar den inte har. Insatta medel ska hållas på bankens klientmedelskonto och får inte
ägas av banken och eller ingå i bankens balansräkning. På så sätt behövs inga
insättningsgarantier
De pengar som bankerna lånat ut utan kapitaltäckning, cirka 98 procent, är olagliga
pengar och därför måste privatbankerna låna dessa från Riksbanken genom en enkel
ombokningstransaktion. Riksbanken skall få en liten ränta på dem. På så sätt måste
bankerna långsamt återbetala till folket vad de tagit i smyg
Derivatinstrument, derivathandel och nakenblankning kriminaliseras. Detta gäller även för
svenska banker på utländska marknader
Även silver skall momsbefrias
7
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EKONOMISK POLITIK
Kontantväsendet ska skyddas i Grundlagen. Bankoktroj ska villkoras med att bankerna
hanterar kontanter. Att vägra ta emot kontanter som betalning för varor och tjänster, görs
till ett brott. Människor måste ha rätten att ta ut sina tillgångar från bankerna, för att välja
andra sparformer än banksparande
Alla de finansiella restriktioner och övervakningslagar och förordningar som tillkommit i
kölvattnet efter det så kallade kriget mot terrorn som startade 11 september 2001,
förpassas till historiens skräpkorg
Förbudet i EU-kontraktet (Artikel 123:1 AEUV) om att staten inte får låna pengar av en
centralbank, måste avskaffas
Alla kommuner ska införa en kommunintern bank, det vill säga kommunalt ägda banker
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SJUKVÅRD
Landstingen ska avskaffas
Privata bolag, stiftelser och andra, ska tillåtas att driva sjukhus, även vinstdrivande, men
med vinsttak och ägare som kommer från sjukvårdsbranschen. Utländska ägare och
börsnotering av vårdföretag skall förbjudas
Obligatorisk utbildning i farmakologi och alternativ medicin för blivande läkare
Utöka vården av psykiskt sjuka och narkomaner. Psykofarmaka ska förbjudas
Läkare skall kunna utbilda sig i alternativa medicinska behandlingsformer med bibehållna
läkarlegitimationer, samt få praktisera i detta
Bibehållande av kriterier för utövande av alternativ medicin såsom formell kompetens på
motsvarande minst undersköterskenivå
Inför det fria sprutbytesprogrammet, för att minska smittspridningen bland narkomaner
som injicerar narkotika
Samvetsfrihet för sjukvårdspersonal: Att inte tvingas göra medicinska ingrepp som strider
mot deras egna samveten
Kommunerna måste i samband med upphandling ge klara riktlinjer till, samt följa upp såväl
kommunal som enskild verksamhet i vården. Vårdverksamheten ska ges realistiska
ekonomiska ramar, anpassade till krav om kvalitet i vårdutförandet
Alla befintliga vårdplatser skall bemannas och användas
Rätt till husläkare med hembesök ska införas
Vaccinationer ska förbjudas
En sjukpeng ska införas, som följer alla med läkarintyg, till valfritt sjukhus och valfri
behandling
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IMMIGRATION
Sverige ska säga upp samtliga avtal som ger asylrätt i Sverige, då asylrätten missbrukats
alltför mycket, alltför länge.
Person som får tillstånd att invandra till Sverige ska ovillkorligen kunna försörja sig själv.
Försörjning samt bostad ska vara ordnad redan innan ankomst till Sverige
Person som får tillstånd till anhöriginvandring till Sverige ska ovillkorligen kunna försörja
sig själv och sina anhöriga. Försörjning och bostad för de anhöriga ska vara ordnad redan
innan ankomst till Sverige
Alla som vill komma in till Sverige eller redan har kommit in måste entydigt kunna bevisa
sin identitet och ålder, omvänd bevisbörda. Om det inte kan bevisas, ska personen utvisas
Utländsk medborgare som dömts för ett grovt brott eller fler, eller två eller fler ringa brott,
ska efter avtjänat straff utvisas ur riket på livstid
Naturaliserat medborgarskap för person som erhållit detta på bedräglig grund eller som
dömts för upprepad brottslighet, ska återkallas och vederbörande ska utvisas
Person som är straffad ska ej beviljas asyl, medborgarskap eller uppehållstillstånd. Person
efterlyst för brott mot mänskligheten skall gripas och lagföras av internationell, svensk,
eller annan stats domstol. I andra förekommande fall av efterlysningar ska den efterlyste
utlämnas i enlighet med gällande avtal
Goda kunskaper i svenska språket, god kännedom om det svenska samhället och god
vandel ska erfordras för att erhålla svenskt medborgarskap
Medborgarskap ska kunna erhållas tio år efter att den sökande har inflyttat till Sverige.
Medborgarskapet ska ej erhållas som ett obligatorium, utan erhålles efter ansökan och
prövning
Förnyade uppehållstillstånd ska ej beviljas utan prövning. Uppehålls- och arbetstillstånd
ska beviljas periodiskt, om en arbetsgivare finner att personen i fråga har en unik
kompetens som behövs i företaget
Person/personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och därför
uppehåller sig olagligt i Sverige, ska ej erhålla fri sjukvård och fri skolgång, eller andra
förmåner. De ska utvisas ur riket. Undantagna är personer i behov av akut sjukvård
Permanent uppehållstillstånd som status ska avskaffas. Endast status som turistvisum,
tillfälligt uppehållstillstånd och medborgarskap ska kunna erhållas
Tillämpning av Sharialagstiftning ska förbjudas i Sverige
10
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UTBILDNING och FORSKNING
Tydliggörande av elevernas kunskapsnivå: Införande av femgradig kunskapsrelaterad
betygsskala. En kunskapsrelaterad betygssättning är ett rättssäkerhetskrav
Återinförande av ordningsbetyg i grundskola och gymnasium
Återför skolan till ett statligt huvudmannaskap, undantaget friskolorna
Stoppa politisk inblandning i styret av universiteten - Självständiga universitet
Förbjud politisk styrning av forskning, även statligt finansierad forskning
Slopade offentliga anslag till genusvetenskap
Förbud mot kvotering vid anställning, vid antagning till utbildningar, eller vid tillsättande av
styrelse i bolag, stiftelser eller idéella föreningar - Meritokrati
Företagarutbildningar på gymnasie- och högskolenivå
Stoppa Skolverkets detaljstyrning av kommunala skolors, såväl som friskolors studieplaner
Hemundervisning av barn ska jämställas undervisning i skola. Den lagstadgade
skolplikten ska ersättas med undervisningsplikt. Hemundervisning är inte tänkt att
helt ersätta skolundervisning, den ska ses som ett komplement till skolundervisning.
Om förutsättningar för hemundervisning inte finns, ska undervisning bedrivas i skola,
antingen friskola eller kommunal/statlig. Undervisning i hemmet är ett alternativ till
skolundervisning i glesbygden om till exempel den kommunala skolan lagts ned,
eller om eleven av andra skäl inte kan delta i undervisning i skolmiljö.
Ingen statligt finansierad förskola för små barn före tre års ålder. Förbud mot att lämna bort
barn till förskola före tre års ålder. Mödrar skall få statlig lön för arbetet med att fostra barn,
det viktigaste arbetet i samhället
Barn mellan tre och fem års ålder ska inte få vara borta från hemmet i mer än tre timmar
per dag, eller 15 timmar per vecka
Barnets vilja ska respekteras. Vill inte barnet till förskolan, ska barnet slippa det
Waldorfpedagogiken ska införas i alla skolor i Sverige
Båda hjärnhalvorna ska tränas - logik och intuition – och kreativitet ska vara ledstjärnan
Alla åtgärder som splittrar kärnfamiljen skall förbjudas
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FAMILJEPOLITIK
Kvoterad föräldraledighet ska stoppas
Ingen politisk styrning av familjeliv eller barntillsyn
Barnbidrag och studiebidrag ska behovsprövas
Statlig lön till mödrar utöver medborgarlönen
En barnpeng ska införas som månadsvis utbetalas till vårdnadshavarna, från födelsen
fram till skolstart.
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BOSTADSPOLITIK
Bostadsmarknaden ska avregleras – vilket underlättar för byggherrar och bostadsköpare
att etablera bostäder
Hyresmarknadens bruksvärdessystem ska avskaffas – Marknadshyror ska införas, dock
inte för pensionärer, som ska omfattas av de gamla reglerna
Fler hyresrätter bör byggas för att avhjälpa bristen och för att anpassa bostadsmarknaden
till en modern och rörlig arbetsmarknad. Sänk de höga skatter och avgifter som i praktiken
bestraffar bostadsbyggande, men inte byggnation av kommersiella fastigheter
Underlätta konkurrens från utländska byggföretag för att effektivisera och för att minska
kostnaderna för bostadsbyggandet
Ägarbostäder i flerbostadsfastigheter ska tillåtas
Radikala lättnader i Plan- och Bygglagen, starkare äganderätt. Du skall kunna göra mer på
din egendom
Bättre villkor för att hyra ut hyresrätt i andra hand och för enskilda fastighetsägare
(småhus, radhus o ägarlägenhet) att hyra ut enstaka rum.
Kapitalvinstskatten på bostäder ska avskaffas
Statlig och kommunal mark ska säljas ut
Förvaltningen av hyresrätter ska avskaffas. Bromsmekanismer mot hyreshöjningar – som i
Tyskland – ska införas
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LANDSBYGDSPOLITIK
Sverige ska vara självförsörjande på livsmedel
Jordbruket ska avregleras, EU:s fiskeri- och lantbrukspolitik ska avskaffas
Kraven på glesbygdsföretag ska revideras då dessa har lägre bärkraft, exempelvis krav
om miljöbensin som tvingat tankställen på landet att lägga ned och tvingar folk att åka
långt för att tanka.
Energi- och koldioxidskatterna ska avskaffas
Friare lönesättning för företagare på landsbygden, så att de har större möjlighet att kunna
driva sina företag, där intäkter och kostnader överlag är lägre än i stora och medelstora
städer
Lantbruksfastigheter ska kunna bebyggas genom förenklat bygglov om byggnaderna
behövs i näringsverksamhet, till exempel för uthyrning av sommarstugor
Vi säger nej till ”ekonomiska frizoner”, alla företag ska kunna konkurrera på lika villkor
Den statliga satsningen på vindkraft ska stoppas, istället ska forskningsanslag satsas på
energikällor som har rimliga förutsättningar att försörja Sverige med energi
Fastighetsavgiften ska avskaffas
De orörda älvarna ska bevaras
Nationalparkerna ska bevaras och i möjligaste mån, känsliga biologiska och geologiska
miljöer
Gårdsförsäljning av opastöriserad mjölk och andra mejeriprodukter ska tillåtas, för högsta
möjliga lönsamhet för den enskilde lantbrukaren
Gårdsförsäljning av alla lagliga lantbruksprodukter ska tillåtas, för högsta möjliga
lönsamhet för den enskilde lantbrukaren
Gårdsförsäljning av alkohol ska tillåtas
Huvudsyftet med lantbrukspolitiken ska vara stöd till familjejordbruk och möjlighet till
subventionerat tvångsåterförvärv, för - sedan tio år tillbaka i tiden – utslagna småjordbruk
Småföretagare och bönder ska skattebefrias upp till socialbidragsnormen
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ENERGI
Elnätsmonopolet ska avvecklas
Konkurrerande elbolag ska förbjudas att samäga energikraftverk
De orörda älvarna ska bevaras
Den statliga satsningen på vindkraft ska stoppas. Istället ska forskningsanslag satsas på
energikällor som har rimliga förutsättningar att försörja Sverige med energi
Koldioxidskatten ska avskaffas
Tillåt glödlampor och förbjud lågenergilampor. Dessa innehåller giftig kvicksilverånga och
ger minimal utstrålning av värme. Traditionella glödlampor har fördelen att utstråla mycket
värme, vilket sänker uppvärmningskostnaderna
Ta bort nuvarande mikroprisområden och skapa en Nordisk marknad där investeringar i
gemensam infrastruktur bekostas solidariskt av länderna. Då skulle man lösa problemen i
prioriterad ordning, där de flaskhalsar som utgör största problemet, byggs bort först
Ge elproducenterna blocköverskridande direktiv, som ger incitament till långsiktiga
investeringar i fungerande reglerkraft, oavsett väderlek
Det övergripande målet med energipolitiken är, att införa fri energi så fort som möjligt. Med
fri energi avses neutrinoenergi. Under övergångstiden ska dagens alternativa energikällor
utbyggas och kärnkraftsproduktionen av elektricitet, ställas om från Uran till Thorium.
Därmed minskas kärnavfallsproblemet och det kan inte framställas kärnvapen.
Säkerhetsproblemet kan lösas
Elektrisk energi ska överföras trådlöst med så kallad Tesla-teknologi, för att minska överföringsförluster med kabelteknologi
Elbilar ska utrustas med Tesla-antenner så att de kan få elen under körningen och samtidigt ladda upp batteriet. Räckvidden för denna teknologi spänner över hela planeten.
Tekniken kan appliceras även för järnväg flygplan och övrig kollektivtrafik samt på sjöfarten
Volvo personvagnar och SAAB ska återföras i svensk ägo med en av staten finansierad
”management buy-out” och statliga subventioner för omrustningen till elbilar med Teslaantenner
Ersätt uttjänta kärnkraftsreaktorer och bygg ut till större kapacitet vid behov
Forskning, utveckling och drift av fjärde generationens kärnkraftsteknologi
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FÖRSVARET
Ömsesidigt förpliktigande försvarssamarbete med andra demokratiska stater avseende
politiskt, militärt, ekonomiskt, materiellt och humanitärt bistånd i händelse av krig eller
annan konflikt Sverige ska inte vara medlem av NATO och värdlandsavtalet ska sägas
upp.
Sverige skall bidra med militär kapacitet erforderlig för försvarsalliansens sammanlagda
försvarsförmåga
Sverige skall ha ett allsidigt totalförsvar avsett att möta alla typer av hot. Sverige måste
kraftigt upprusta försvaret till nivåer som fanns under 1950-talet
Sverige skall ha en inhemsk försvarsindustri
Återinförd värnpliktstjänstgöring bara för män som en av flera åtgärder för att
återuppbygga den svenska försvarsförmågan
Frivillig utlandstjänstgöring för värnpliktiga
Reservofficerarna ska återbeväpnas
Civilförsvaret ska återupprustas
Svenskt tillbakadragande från Afghanistan och andra utlandsuppdrag utanför FN, för att
satsa resurserna på försvaret av vårt eget territorium
Avskaffa det statliga interndebiteringssystemet – hyresuttag av statens fastighetsverk från
myndigheter och verk
Patronlås för Hemvärnspersonalens personliga vapen ska avskaffas
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RÄTTSPOLITIK
Nolltolerans mot brottslighet
Kommunal ordningsmakt, polisiär närvaro i hela Riket för att anpassa brottsförebyggande
och brottsbekämpande åtgärder efter lokala förutsättningar. Civila ska åter anställas som
ett stöd för poliskåren
Stärk brottsoffrens rättigheter samt inför obligatoriskt skadestånd för brottsoffer
Avskaffa den politiska tillsättningen av domstolarnas ledamöter - nämndemannasystemet
Alla domstolar ska uteslutande bestå av personer med formell juridisk kompetens
Rättsväsendets – Polis, Åklagare och Domstolar - närvaro i hela riket
Den generella förtidsfrigivningen ska avskaffas
Straffsatserna skall även gälla ungdomsbrottslighet där de dömda är mellan 10 och 18 år
Upprepad småbrottslighet skall leda till fängelsestraff
Strängare straff för anstiftan till upplopp och våldsamt upplopp
Dubbel straffsats för offentlig ämbetsman eller offentlig tjänsteman som begår brott mot
medborgare i samband med ämbetsutövning eller tjänsteutövning
Brottsutredningar som omfattar mord eller dråp eller misstanke därom, skall utredas av en
riksmordkommission
Anmälningar om brott där Polis kan misstänkas ha begått sådant, skall ej utredas av Polis
och Åklagare inom samma domvärjo eller inom myndigheten. Utredningen skall göras av
särskild åklagare och domstol
Frågan om huruvida poliser som fällts för brott, ska få behålla sin anställning som poliser
eller inte, ska inte avgöras av Polisens Ansvarsnämnd (PAN). Detta ska avgöras av en
oberoende kommission, bestående av jurister, alternativt av en författningsdomstol
Skyldigheten för sjukvårdspersonal att rapportera narkotikamissbruk till rättsväsendet ska
avskaffas för att inte avskräcka missbrukare från att söka vård
Person som dömts för våldsbrott ska ej få äga hund, eller annat djur som kan användas
som vapen mot annan person eller företrädare för rättsväsendet, eller annan myndighet
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RÄTTSPOLITIK
Svensk skadeståndsrätt ska reformeras enligt fransk och tysk modell
Prioritet åt bekämpning av våldsbrott, hemfridsbrott och bostadsinbrott
Strängare straff för övergrepp i rättssak
Skattebetalaren ska inte inte ha bevisbörda gentemot Skatteverket. Rättssäkerheten skall
tillgodoses även i skattemål. Vid skattetvister som förloras av staten, skall staten ersätta
medborgaren det dubbla beloppet av dennes rättegångskostnader, som ersättning för
stress och psykiskt lidande, minst 100 000 kronor oavsett tvistebelopp om det når
Regeringsrätten
Domstolarna ska döma för alla brott som åtalet gäller. Ej heller ska så kallad straffrabatt
utgå, om det handlar om fler brott. Vid fällande domar ska bötesstraff eller fängelsestraff
utdömas och bestämmas, för att läggas till varandra
Livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning i straffskalan för brott mot Skyddslagarna:
sabotage, spioneri och terrorism. Även för hög- och landsförräderi
Upprepad brottslighet ska leda till strängare straff. Mer än tre fängelsedomar ska leda till
livstids fängelse
Vård och rehabilitering ska ges av dömda brottslingar som på grund av sjukdom eller
sjukdomsliknande tillstånd begår brottsliga gärningar.
Person med utländskt medborgarskap som dömts för grovt brott, ska inte kunna åberopa
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, för att få stanna i Sverige
Gärningsman som själv ådrar sig skada under förövande av brott, eller under flykt från
brottsplats, ska inte kunna utkräva skadestånd för detta, vare sig från brottsoffer eller stat
eller kommun, eller från ägare av enskild mark eller fastighet, där brottet förövas
Återfallsbrottslingar som är missbrukare, ska när så är lämpligt, placeras i familjehem till
dess att de är dokumenterat fria från sitt missbruk.
Domen mot återfallsbrottsling ska sättas i relation till den tid det tar, för den dömde att
betala av sin skuld till samhället och skattebetalarna
Antalet poliser ska kraftigt utökas och poliskåren ges kraftigare beväpning och antalet
helikoptrar ska kraftigt utökas.
En tungt beväpnat poliskår, utrustad med pansarbilar, vattenkanoner och kastare för
tårgasgranater, ska inrättas.
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RÄTTSPOLITIK
Beredskapspolisen återinförs.
Den svenska polisen ska åter ges en riksomfattande utbredning med permanent
stationering även i glesbygden
Avbryt samarbetet med Europol till förmån för samarbetet med det redan existerande och
fungerande Interpol. Två polisorganisationer som arbetar parallellt skapar förvirring och
oklarheter om ansvarsfördelning
Störande av tingsfriden ska leda till i ringa fall böter eller upp till två års fängelse, eller i
grova fall, två till tio års fängelse
Medborgare som dömts till fängelsestraff ska inte ha rösträtt vid allmänna val, så länge de
avtjänar fängelsestraff
Schengenavtalet skall sägas upp. De svenska tullstationerna ska återbemannas
Alla som propagerat för nuvarande asylpolitik ska betala skadestånd till Konungariket
Sverige. Dessa pengar ska användas till ett återvandringsprogram
Tillämpning av sharialagstiftning ska förbjudas
Straffimmunitet för Statschef, Statsråd, Riksdagsledamöter samt för diplomatisk personal,
ska avskaffas. All straffimmunitet ska avskaffas. Tjänstemannaansvaret ska återinföras
fullt ut. Ansvar ska omfatta även ämbetsmän och förtroendevalda
Rättegångsbalken ska kompletteras med att domare ska skriva utförliga och för en lekman
lättförståeliga domar. Domarnas utbildning ska väsentligt förbättras. Alla domare ska lära
sig den tyska regeln om relationsteknik, vilket betyder en logisk uppbyggnad av domen
I fall att det behövs bevisning, ska domaren fatta ett bevisbeslut
En extra domarexamen ska införas, som visar att domaren behärskar det juridiska
hantverket. Här extra tyngdpunkt på EU-rätt. Domarutbildningen ska inte knytas till
Justitiedepartementet. Det ska vara vattentäta skott mellan den verkställande och den
dömande makten
Domskälen för avkunnad dom ska redovisas utförligt
Ostraffade medborgare ska få inneha och bära vapen för sin egen personliga
säkerhet och familjens samt, för att freda den egna bostaden samt, för att
överta nödvärnsrätten för andra människor vid angrepp med dödligt våld
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RÄTTSPOLITIK
Ostraffade medborgare ska få inneha och bära vapen utan att dessa vapen
registreras av statlig myndighet eller liknande
Ostraffade medborgare ska få bedriva sportskytte, inneha vapensamlingar
samt, att i enlighet med gällande lagar och förordningar, bedriva jakt
FÖRFATTNINGSDOMSTOL (FD)
Ingen författningsdomare får tillhöra ett politiskt parti, eller ha tillhört ett dylikt, under de
senaste tio åren. Antalet författningsdomare ska vara 30 stycken. Ingen författningsdomare
får ha bisysslor
Alla svenska medborgare ska få vända sig direkt till författningsdomstolen om de anser att
deras mänskliga rättigheter har kränkts. Författningsdomstolen ska ha rätt att kontrollera
samtliga gällande regelverk i Sverige, eller som ska introduceras i Sverige.
Författningsdomstolens domslut ska vara överordnade Europadomstolens
Författningsdomstolens jurisdiktion ska gälla samtliga privatpersoner, juridiska personer
och myndigheter, även om de återfinns inom Europaunionen
FD ska kunna lagföra förtroendevalda som tillsatts genom allmäna val till beslutsfattande
samt lagstiftande församlingar, samt även ämbets- och tjänstemän
Justitiekanslerämbetet ska avskaffas
FAMILJEDOMSTOLAR ska införas.
Vid Tingsrätterna och Hovrätterna ska specialdomstolar för familjerelaterade mål införas,
där domarna är specialiserade på familjerätt
KVINNODOMSTOLAR ska införas
Mål som gäller sexuella övergrepp eller våld mot kvinnor, ska enbart behandlas av kvinnor
på alla nivåer, åklagare, poliser, protokollförare, domare, läkare.
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RÄTTSPOLITIK
SOCIALDOMSTOLAR ska införas
Samtliga sociala frågor döms av specialdomstolar, så kallade Socialdomstolar, i tre
instanser. Dit ska även föras mål mot läkare och annan sjukvårdspersonal, under speciella
avdelningar, där två läkare och tre yrkesdomare dömer. Hälso- och Sjukvårdens
Ansvarsnämnd IVO, ska avskaffas
SKATTEDOMSTOLAR ska införas
Samtliga skatteärenden ska behandlas av specialdomstolar för skattefrågor, i tre instanser
MEDIEDOMSTOLAR ska införas
Pressdomstolarna enligt Tryckfrihetsförordningen avskaffas. Mediedomstolar ska införas.
Tingsrätter och Hovrätter tar över dessa mål. En svart lista med minuspoäng för samtliga
mediebolag och journalister ska införas. Varje dom mot ett medium eller journalist ger
vissa minuspoäng. Finns mer än tio minuspoäng, exproprieras medieägaren/ägarna och
chefredaktören/journalisten avsätts och ges tio års yrkesförbud
De stora tingsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö ska utökas. Nedlagda Tingsrätter
på småorter ska återinföras
Domare ska förbjudas att ha bisysslor som till exempel skiljemän
Antalet Justitieråd i Högsta Domstolen ska utökas från 16 till 30
Domare i mellandomstolar och högre ska inte få tillhöra något politiskt parti
Ingen domare får tillhöra hemliga sällskap, säkerhetstjänster eller liknande
En hemsida för varje domare ska införas. Alla som kommer i yrkesmässig beröring med
domaren, eller blir dömda, får en accesskod till hemsidan där de kan komma med positiv
eller negativ kritik mot domaren. Missbruk genom exempelvis lögn, ska beivras med
drakoniska straff
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RÄTTSPOLITIK
DOMARVAL
Varje domare och nämndeman ska utses genom allmäna val för en tid av åtta år
Domare i första instans väljs i samband med kommunalval. Resten i samband med
Riksdagsval
Utskott som består av advokater, bolagsjurister, poliser och åklagare med ena halvan och
befintliga domare med andra halvan, röstar fram förslag om nya kandidater som en
valberedning
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FÖR FÖRETAGARNA
Skatten för småföretagare ska lindras. 20 procents vinstskatt. Enskild näringsidkare, samt
delägare i handelsbolag, ska få göra grundavdrag motsvarande tre prisbasbelopp för
inkomståret
Underlätta regelverket för småföretagare
Delägare i aktiebolag ska skyddas från personligt ansvar i händelse av konkurs, vilket inte
alltid är fallet idag. Aktiebolagslagen måste därför skärpas
Arbetsgivarnas skyldighet att finansiera inledningen av anställdas sjukfrånvaro, så kallad
sjuklön, ska avskaffas
Lärlingsanställningar bör införas
Dubbelbeskattningen av bolagsvinst och aktieutdelning ska förbjudas, Samma pengar
beskattas två gånger. Aktieägarna utgör bolaget
Staten ska garantera att glesbygdens infrastruktur kommer upp till samma standardsom
under 1950-talet
Lagen om Anställningsskydd (LAS) ska reformeras. Det ska bli lättare att avskeda anställd
som uppenbart misskött sig. Turordningsreglerna ska avskaffas
Lantbruksfastigheter ska kunna bebyggas med förenklat bygglov om byggnaderna behövs
i näringsverksamhet, till exempel för uthyrning av sommarstugor
Företagare ska ha samma rättigheter avseende de sociala försäkringssystemen som
anställda, om man gått från att ha varit anställd till att bli egen företagare. Även om man
byter bolagsform till aktiebolag. Likaså om företaget upphör och återgår till anställning
Om ett företag har mer än 40 procent av en viss marknad (bransch), ska detta företag
tvingas sälja av, eller styckas i flera bolag.
Det privata näringslivet ska ges bästa möjliga förutsättningar att bedriva verksamhet,
genom att staten åter ges ansvaret att bedriva infrastrukturell verksamhet, där det finns
dåliga förutsättningar för konkurrensutsatt verksamhet, avseende vägnätet, järnvägarna,
hamnarna, flygplatserna, postdistributionen i glesbygden och telekommunikationerna,
samt eldistributionen
Småföretagare och bönder ska skattebefrias upp till socialbidragsnormen
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SOCIALPOLITIK
Samtliga socialförskringssystem avskaffas. Dessa ersätts med Medborgarlöner. Denna
månatliga ersättning ska uppgå till cirka 20.000 kronor per månad, brutto. Pengarna till det
görs av kommuninterna banker och/eller Riksbanken. Medborgarlön skall villkoras för
personer mellan 18-28 år med krav på utbildning eller arbete.
Kommunerna ska garantera existensminimum för behövande medborgare i social nöd
Ingen ska fastna vid existensminimum på obegränsad tid. Aktiva åtgärder för rehabilitering
En personlig konkurs ska medföra avskrivningar av samtliga skulder
Skyldigheten för sjukvårdspersonal att rapportera narkotikamissbruk till rättsväsendet ska
avskaffas för att inte avskräcka missbrukare från att söka vård
För att omfattas av de allmänna försäkringssystemen, ska krävas att man har svenskt
medborgarskap, eller att man haft uppehållstillstånd i minst fem år och har arbetat och
betalat skatt och sociala avgifter under hela den tiden
Avskaffa inkomstbortfallsprincipen i de allmänna försäkringssystemen. Grundskydd för alla
på samma nivå, oavsett inkomstläge
Barnbidrag och studiebidrag ska behovsprövas
En äldrepeng ska införas, som följer alla behövande med läkarintyg, till valfri äldrevård.
Alla Svenska medborgare berättigade till medborgarlön skall i mån av egen tid kunna
utkrävas samhälleliga uppgifter som gagnar samhället. Exempelvis arbete inom äldrevård,
brandskydd eller övervakning. Fysiskt krävande insatser skall inte kunna komma i fråga
såvida inte detta sker frivilligt. Alla yrkesverksamma med deltid (50 procent) och uppåt
undantages. Verksamhet inom hemvärnet, sjövärnskåren eller kulturhistoria skall
prioriteras. Medborgarplikten skall samordnas av Försvarsmakten och ta hänsyn till
medborgarnas individuella kunskaper.
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ARBETSMARKNAD
Samtliga socialförskringssystem ska avskaffas. Dessa ersätts med Medborgarlöner.
Denna månatliga ersättning ska uppgå till cirka 20.000 kronor per månad, brutto.
Medborgarlön skall villkoras för personer mellan 18-28 år med krav på utbildning eller
arbete.
Förnyade uppehållstillstånd ska ej beviljas utan prövning. Uppehålls- och arbetstillstånd
ska beviljas periodiskt, om en arbetsgivare finner att personen i fråga har en unik
kompetens som behövs i företaget, för längre eller kortare tid
Avskaffa Arbetsförmedlingen
Avskaffa monopolet för de största fackföreningarna, att teckna kollektivavtal med
arbetsgivarparten
Förbud mot kvotering vid anställning, vid antagning till utbildningar, eller vid tillsättande av
styrelse i bolag, stiftelser eller idéella föreningar - Meritokrati
Monopolen ska avskaffas och de statliga och kommunala bolag i branscher som kan
konkurrensutsättas, ska säljas ut. Staten ska i princip inte driva företag. De bolag som
fortfarande är statligt eller kommunalt ägda, ska underkastas offentlighetsprincipen
Offentligt finansierade arbetslöshetskassor ska administreras av försäkringskassan, eller
motsvarande
Nej till obligatorisk arbetslöshetskassa
Avskaffa de så kallade instegsjobben
Dagens skattefinansierade bidrag till våra långtidsarbetslösa ungdomar, ska istället
användas som lön för projektanställningar inom eftersatta områden
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UTRIKESPOLITIK
Ömsesidigt förpliktigande försvarssamarbete med andra demokratiska stater avseende
politiskt, militärt, ekonomiskt, materiellt och humanitärt bistånd i händelse av krig eller
annan konflikt Sverige ska inte vara medlem av NATO och värdlandsavtalet ska sägas upp
Svenskt utträde ur Europeiska Unionen. Upprätthållande av frihandelsavtalen inom EESsamarbetet, samt för EFTA (European Free-Trade Association). Europeiska Unionens
demokratiska underskott är ett allvarligt problem, den överstatliga politiken och byråkratin
tar över allt mer och beslutsfattandet läggs bortom demokratisk kontroll. EU misslyckas
såväl demokratiskt som ekonomiskt
Nej till att införa Euron i Sverige. Ett lyckat valutasamarbete förutsätter att Europas stater
helt och hållet ger upp självständigheten till Europaunionen. Nej till svenskt inträde i den
så kallade Euro-pakten
Schengenavtalet skall sägas upp. De svenska tullstationerna ska åter bemannas
Demokratisk utveckling och bekämpande av korruption, liksom satsningar på varaktiga
projekt - såsom infrastruktur och utbildning - ska vara villkor för svenskt bistånd till annat
land
Partierna får endast utbetala bistånd till utländska mottagare, så länge de inte får statliga
och kommunala bidrag i Sverige
För konflikten mellan Palestina och Israel ska en tvåstatslösning gälla. Israel ska dra sig
tillbaka till 1967 års gränser, samt överge olagliga bosättningar.
Utrikespolitiken ska syfta till, att avlägsna all anledning till massmigration
Utrikespolitiken skall söka nära och vänskapligt samarbete med Ryssland
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BISTÅNDSPOLITIK
Demokratisk utveckling och bekämpande av korruption, liksom satsningar på varaktiga
projekt – såsom infrastruktur och utbildning - ska vara villkor för svenskt bistånd till annat
land
Partierna får endast utbetala bistånd till utländska mottagare, så länge de inte får statliga
och kommunala bidrag i Sverige
Biståndsmottagande länder ska förstatliga alla pengar och inrätta kommuninterna banker
Svenskt bistånd till utvecklingsländer ska endast bedrivas om följande uppfylls:
Existensminimum för långtidssjukskrivna eller arbetslösa i Sverige ska garanteras
Långtidssjukskrivna ska ges arbetsrehabilitering, om förutsättning finns
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OM EUROPAUNIONEN
Svenskt utträde ur Europaunionen. Unionens antidemokratiska natur är ett allvarligt
problem, den överstatliga politiken och byråkratin tar över allt mer och beslutsfattandet
läggs bortom demokratisk kontroll. EU har misslyckats såväl demokratiskt som politiskt
och ekonomiskt
Upprätthållande av frihandelsavtalen inom EES-samarbetet, samt för EFTA (European
Free-Trade Association)
Nej till svenskt medlemskap i EMU. Valutasamarbetet förutsätter att medlemsstaterna helt
och hållet ger upp självständigheten till Europaunionen
Samarbetet med Europol ska avbrytas till förmån för det existerande och fungerande
Interpol. Två polisorganisationer som arbetar parallellt skapar förvirring och oklarheter om
ansvarsfördelning
Schengenavtalet skall sägas upp. De svenska tullstationerna ska återbemannas
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KULTUR
Offentligt stöd till det kulturhistoriska arvet
Allt stöd till samtida kulturyttringar ska avskaffas. Ingen offentlig styrning av det samtida
kulturlivet
Utförsäljning av Sveriges Television, Sveriges Radio, samt Utbildningsradion.
Statskontrollerade nyhetsmedier ska ej tillåtas, med undantag av statens direkta behov av
att informera om dess verksamhet
Public Service-media kan drivas vidare som enskilda föreningar och finansieras med
medlemsavgifter
Presstödet ska avskaffas
Företag som ger till ideell verksamhet ska få göra avdrag för detta mot vinst i företaget
Nätneutralitet
Det ska vara brottsligt för journalister att ljuga
Systemet med ansvariga utgivare ska avskaffas. Varje journalist skall själv ansvara för sin
publikation
En aktör på mediamarknaden får äga endast ett medium
Schibsted, Bonnier och Stenbeck ska exproprieras för att bryta upp oligopolet på
mediamarknaden
Modernistisk arkitektur ska förbjudas
Modernistisk, nonfigurativ konst ska förbjudas i det offentliga rummet, på allmän
plats och i offentliga byggnader
Byggnader som reses i framtiden, ska vara estetiskt tilltalande och ritade efter det gyllene
snittet
Modernistiska byggnader som rivs, ska ersättas av estetiskt tilltalande hus ritade efter det
gyllene snittet, företrädesvis av det hus som stod innan det nya huset byggdes
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NATURVÅRD OCH MILJÖ
Bevara de orörda älvarna
Bevara Nationalparkerna och bevara i möjligaste mån, känsliga biologiska och geologiska
miljöer
Koldioxidskatten ska avskaffas och kampen mot koldioxiden avvecklas.Koldioxid är en
förutsättning för liv på jorden. Fokus på verkliga miljöproblem
Satsning på att förhindra läckage av tungmetaller och andra gifter ut i mark och vatten,
som exempelvis kadmium, bly och dioxiner
Teorin om människans påverkan på klimatet - en obevisad teori
Tillåt glödlampor och förbjud lågenergilampor. Dessa innehåller giftig kvicksilverånga och
ger minimal utstrålning av värme. Traditionella glödlampor har fördelen att utstråla mycket
värme, vilket sänker uppvärmningskostnaderna
Flygplansbesprutning av luftrummet ska förbjudas
Genmanipulerade grödor ska förbjudas
Trådlösa nätverk ska bytas ut mot trådbundna fibernät. Förbud mot WiFi i skolor och
förskolor, samt vårdinrättningar
Orsakerna till bi- fågel- och fiskdöd ska undersökas förutsättningslöst
Trådlösa elmätare ska avskaffas
Plågsamma djurförsök ska förbjudas
Cyborgs (”Hubbots” - en hybrid av människa och maskin) ska förbjudas. Kombinationen av
Artificiell Intelligens (AI) och biologiska varelser måste stoppas
Gemensamma, livsnödvändiga tillgångar, såsom luft, vatten et cetera, ska skyddas från
utförsäljning till privata intressen
Bekämpning av nedskräpningen och förgiftningen av naturen. Rädda Östersjön!
Mobiltelefoner ska enbart arbeta med skalärvågor utanför biologiskt relevanta frekvenser
En utredning av så kallade chemtrails ska tillsättas, som genomförs av oberoende
forskare.
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SKATTER
Införande av takskatt – kommunal inkomstskatt med skatteavdrag om fem prisbasbelopp.
Skattetaket är 20 procent av beskattningsbar inkomst efter skatteavdraget
Värnskatten ska avskaffas
Fastighetsavgiften ska avskaffas
Ingen skatt på inkomst av kapital för privatpersoner
Grundavdrag i självdeklarationen motsvarande fyra prisbasbelopp (177.200 kr år 2016)
Skattebefria ålders- sjuk- och förtidspensionärer med särskilt låg pension
Skatterna på bensin och diesel, samt skatten på elektricitet ska avskaffas
Skattebetalaren ska inte ha bevisbörda gentemot Skatteverket. Rättssäkerheten skall
tillgodoses även i skattemål
Skatteverket kan verkställa indrivning först efter lagakraftvunnen dom i Skattedomstol
Skattefria inkomster upp till 10 000 kronor, för att arbeta för annan person, utan att behöva
deklarera för dessa inkomster
Sänkt bolagsskatt till 20 procent
Sänkt kapitalinkomstskatt till 15 - 20 procent
Ränteavdraget på krediter ska stegvis fasas ut
Skatteutjämningssystemet mellan kommuner och landsting ska avskaffas. Staten skall
undantagsvis stödja kommuner och landstingskommuner - eller motsvarande - med
finansiellt stöd
Företag som ger till ideell verksamhet ska få göra avdrag för detta mot vinst i företaget
Alkoholskatterna ska sänkas
Personaloptioner i onoterade bolag ska beskattas som kapital i stället för lön
Alla kommuner ska införa en kommunintern bank. Kommunerna ska ha egna banker för
att ordna med egna, räntefria lån
Moms avskaffas helt efter förstatligande av samtliga pengar
F-skattsedeln ska avskaffas
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RÄTTSSÄKERHET och INTEGRITET
FRA-lagen skyddar inte svenska medborgare - inte i Sverige och inte svenska soldater i
Afghanistan. Avskaffa FRA-lagen
Uppspårning av olaglig internetanvändning får inte bedrivas av privata aktörer, utan av
staten
Teledatalagringslagen – Förutsätter att alla medborgare är potentiella förbrytare. Lagen
hotar medborgarnas integritet
ACTA – Offentliggör förhandlingarna
Ämbetsmanna- och tjänstemannaansvar ska införas
Obligatorisk lagring av blod från nyfödda ska förbjudas och befintliga banker ska förstöras
Familjens rättssäkerhet ska försvaras. Tvångsomhändertagande av barn genom stat och
kommun ska avskaffas. I akuta fall ska myndigheter placera en övervakare hos familjen
Förbjud ansiktstäckande slöjor i skolor, förskolor och i andra sammanhang där det är
avgörande att kunna fastställa identiteten, samt för offentliga tjänstemän

32

Partiprogram

FÖRFATTNINGEN
Maktbalans med strikt åtskillnad mellan den lagstiftande församlingen (Riksdagen), den
verkställande makten (Regeringen), den dömande makten (Domstolarna) och den
penningutgivande makten (Riksbanken). Alla pengar ges ut av Riksbanken.
Sverige – en folklig demokrati
Inrättande av författningsdomstol
Decentralisera Skatteväsendet. Varje kommun skall ha en egen skattemyndighet för att
säkerställa kommunalt självbestämmande gentemot staten. Staten ska inte ha kontroll
över kommunernas skatteintäkter. Kommunerna ska själva förfoga över skatteintäkterna,
vilket är en förutsättning för det kommunala självstyret.
Dubbelbeskattning, av exempelvis bolagsvinst/aktieutdelning ska förbjudas, även
omsättningsskatt beräknad på bränsleskatt. Omsättningsskatterna ska avskaffas och
förbjudas
Beslutande folkomröstningar skall införas efter schweizisk modell
Majoritetsval i enmandatsvalkretsar och direktval av offentliga ämbetsinnehavare på alla
nivåer. Kandidater ska utses i öppna primärval. Närdemokrati är ledstjärnan.
Förbud mot att myndigheter bedriver opinionsbildning
Landstingen ska avskaffas
Skattebetalaren ska inte inte ha bevisbörda gentemot Skatteverket. Skatteverket måste för
att få verkställa ett skattekrav hos kronofogden, ha fått en lagakraftvunnen dom som
bekräftar kravet
Skattetillägget ska avskaffas helt och hållet
Endast svenska medborgare och EU-medborgare som varit mantalsskrivna i Sverige i
minst fem år, ska ha rösträtt till allmänna val även till kommunala val
Valkungadöme: Direktval av statschef – Kung eller Drottning (Författningsändring efter
folkomröstningsbeslut). En av folket direktvald statschef med mandat av det samma, att
delta i Utrikes- Försvars- och Säkerhetspolitik. Statschefen ska också deltaga i
Regeringssammanträdena.
Konungariket Sverige – En oavhängig stat som inte ska underkastas politiska beslut från
utlandet, beslut som undandras medborgerligt inflytande.
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FÖRFATTNINGEN
Politiska partier och enskilda politiska kandidater på motsvarande riksnivå och regionala
förbund måste redovisa bidrag högre än fem basbelopp från enskilda personer, företag,
organisationer och stiftelser. För lokala partiföreningar ska ett basbelopp gälla.
Dubbel straffsats för offentlig ämbetsman eller offentlig tjänsteman som begår brott mot
medborgare i samband med ämbetsutövning eller tjänsteutövning
Statschefen, Statsministern eller annat Statsråd ska ej inneha förtroendeuppdrag inom
politiska partier
Statsministern eller annat Statsråd får ej påverka riksdagsledamots röst
Sveriges statschef skall vara född i Sverige, vara svensk medborgare, vara ostraffad och
ha fyllt 40 år vid tillträdandet
Ledamot av Sveriges Regering skall vara född i Sverige eller levt i Sverige minst femton
år, vara svensk medborgare, vara ostraffad och ha fyllt 18 år vid tillträdandet
Ledamot av Sveriges Riksdag skall vara svensk medborgare och fylla 18 år senast
valdagen
Nej till storregioner – större och färre landsting gör inte stordriften bättre som verksamhetsform. Det finns inga belägg för att stordrift effektiviserar offentliga verksamheter. Nej till
pyramidformade maktstrukturer. Ju plattare organisation, desto bättre
Ledamot i Sveriges Riksdag måste vara bosatt inom den valkrets, av vilken denne blivit
vald
Treåriga mandatperioder i stället för fyraåriga. Detta för att sätta akut press på de valda,
att åstadkomma det de lovade väljarna före valet
Återinför tjänstemannaansvaret. Ämbetsman eller offentlig tjänsteman som under
tjänsteutövning gör sig skyldig till domstolstrots, ska dömas till livslångt skadestånd
Offentliga tjänstemän ska inte vara valbara till uppdrag i folkvalda församlingar, såsom
Riksdags- Kommunal- och Landstingsval
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FÖRFATTNINGEN
Individuell lönesättning för domare skall förbjudas, då risk finns för prestationslönesättning.
Domstolsprocesser riskerar då att hastas igenom, med allvarlig risk för att rättssäkerheten
åsidosätts
Domare och rådmän på alla nivåer och över hela riket, ska väljas av folket
Den verkställande makten – Regeringen – ska inte ha rätt att benåda dömda brottslingar
Öppen e-Förvaltning, med redovisning av intäkter och utgifter i realtid, för stat, kommuner
och landsting via internet
Hemliga omröstningar Sveriges Riksdag ska förbjudas. Väljarna ska alltid kunna veta hur
deras företrädare röstar i alla frågor
Mångkulturalismen är kollektivistisk, individförnekande och fungerar inte, varför den ska
strykas ur Sveriges Grundlag
Regeringsformen Kap 11, § 13, st 2: ”När synnerliga skäl föreligger, får Regeringen
förordna att vidare åtgärd för att utreda eller lagföra brottslig gärning ej skall äga
rum.” Denna grundlagsdel ska avskaffas!
Konstitutionsutskottet (KU), samt Justitiekanslerämbetet (JK) ska avskaffas
En rättsvägsgaranti ska införas, det vill säga, att alla har rätt att få sin sak prövad av en
oberoende domstol
Samtliga statsråd skall ha fackkompetens
Straffimmunitet för Statschef, Statsråd, Riksdagsledamöter samt för diplomatisk personal,
ska avskaffas. All straffimmunitet ska avskaffas.
Tillämpning av Sharialagstiftning ska förbjudas i Sverige
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FÖRVALTNING
Decentralisera Skatteväsendet. Varje kommun skall ha en egen skattemyndighet för att
säkerställa kommunalt självbestämmande gentemot staten. Staten ska inte förfoga över
kommunala skatter. Kommunerna ska själva förfoga över skatteintäkterna, vilket är en
förutsättning för det kommunala självstyret.
En radikal reducering av antalet myndigheter i Sverige
Förbud mot att myndigheter bedriver opinionsbildning
Ämbetsmanna- och Tjänstemannaansvar ska införas fullt ut.
Förbjud ansiktstäckande slöjor i skolor, förskolor och i andra sammanhang där det är
avgörande att kunna fastställa identiteten, samt för offentliga tjänstemän
Dubbelt straff för offentlig ämbetsman eller tjänsteman som begår brott mot medborgare i
samband med ämbetsutövning eller tjänsteutövning
Öppen e-Förvaltning på internet, med redovisning av skatteintäkter och offentliga utgifter i
realtid, för stat, kommuner och landsting
Avskaffa det statliga interndebiteringssystemet - hyresuttag mellan statens fastighetsverk
och myndigheter
Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska avskaffas beträffande verksamheter inom vård,
skola och omsorgssektorn och andra områden, där verksamheten utförs av privata
företag. Den ska ersättas med fri etableringsrätt för privata företag att utföra tjänster under
statligt, kommunalt och landstingskommunalt huvudmannaskap
Den fackliga aktivitetsnivån för statsanställda ska begränsas till två procent av det totala
antalet årsarbetstimmar. Detta gäller facklig verksamhet under arbetstid. Verksamhet
utöver två procent, får ske på fritid och bekostas med fackliga medel.
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KOMMUNIKATIONS- och TRAFIKPOLITIK
Befintlig Infrastruktur ska genomgå ett regelbundet och tillfredsställande underhåll, innan
ytterligare utvidgning av exempelvis järnväg, motorväg eller annan anläggning sker
Internet ska vara fritt och oberoende. Inga restriktioner av det fria ordet
Trängselavgifterna ska avskaffas, inga nya trängselavgifter i andra svenska städer/tätorter
Samtliga fartkameror ska avskaffas
Järnvägstrafiken ska återförstatligas då den visat sig olämplig att utsättas för konkurrens
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FÖRMYNDARSTATENS AVSKAFFANDE
Systembolagets monopol ska avskaffas
Gårdsförsäljning av alkohol ska tillåtas
Obegränsad privatimport av alkohol ska tillåtas. Förbudet mot vidareförsäljning bibehålles
Hembränning av alkohol för eget bruk efter godkänd brandsyn, ska tillåtas
Statens spelmonopol ska avskaffas
Kvoterad föräldraledighet ska inte tillåtas
Alkoholskatterna ska sänkas
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