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Program  
Folkhemmet Sverige  

Preliminär utgåva (2017-10-23) som 

kommer att kompletteras efterhand. 

 

 

 

Sverige - ett land att älska och vårda! 

 

Det nya folkhemmet 
(kort version) 

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. 

Partiet Folkhemmet Sverige vill återskapa denna bild, men en bild där så många skavanker 

som möjligt slipats bort – ett folkhem där man bryter ryggen av dagens växande organiserade 

brottslighet, korruption, rasism, kvinnofridskränkningar, privatisering av viktiga samhälleliga 

funktioner, utländskt beroende och skapar ett nytt folkhemsbegrepp med ett nytt och ännu 

bättre innehåll. 

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 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. 
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Allas lika värde och rätt 

Folkhemmet Sverige vill forma ett samhälle grundat på uppfattningen om alla medborgares 

lika värde och lika rätt. Alla medborgare ska ges möjlighet att utvecklas till fria och jämlika 

människor i ett solidariskt och demokratiskt samhälle, som ger varje individ resurser att råda 

över sitt eget liv och forma sin tillvaro efter egna önskningar, inom ramen för vad som är 

samhällets gemensamma mål för alla medborgares bästa. Denna frihet ska gälla alla 

medborgare. Jämlikhet är frihetens förutsättning.  

Ett tvärpolitiskt parti 
Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti och arbetar för ett samhälle utan klasskillnader, 

ett samhälle utan rasism, fördomar och diskriminering. Detta goda samhälle byggs i solidarisk 

samverkan, med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla ska ha samma rätt och samma möjlighet 

att påverka, alla ska ha samma skyldighet att ta ansvar. 

Folkhemmet Sverige arbetar för en verklig demokrati, där medborgarna bestämmer vilka 

principer som ska styra samhällsutvecklingen och hur uppgifter och ansvar ska fördelas 

mellan det gemensamma och det enskilda. 

Nationellt oberoende – alliansfrihet och neutralitet 

Folkhemmet Sverige vill stärka vårt nationella oberoende och fullföljer den fredsbevarande 

traditionen om militär alliansfrihet i fred och neutralitet i krig och vi kräver att denna 

alliansfrihet och neutralitet ska vara absolut och inte bara en läpparnas bekännelse. 

NATO ska snarast lämna landet och Värdlandsavtalet och övriga avtal som binder oss till 

NATO ska sägas upp. 

Ett starkt försvar 

För att gör denna strävan mot nationellt oberoende trovärdig, verkar vi för att Sverige bygger 

ett försvar, militärt och civilt, som är så starkt och uthålligt, att varje potentiell angripare 

avhåller sig från att anfalla. Detta kräver också en dramatisk ökning av vår försörjningsgrad. 

För att uppnå full självförsörjning på alla livsnödvändiga varor är vår politik att hela landet 

ska brukas och vi menar att förutsättningen för detta är livskraftiga ekologiska familjejord-

bruk i hela landet – vilket även skulle ge fler jobb och tillgång till näringsrik mat utan gifter. 

Landsbygd och stad 

Vårt mål är att landsbygden ska befolkas, hela landet ska brukas och att det ska vara lika 

naturligt att man väljer ett liv i landsort och landsbygd och finna sitt livsuppehälle där, som att 

välja ett liv i de större städerna. Vi har också ett program för att göra miljön också i de största 

städerna mer naturlig, välkomnande och produktiv. Både stad och land ska byggas så, att de 

underlättar integrering av människor som idag står utanför den allmänna gemenskapen. 

Utträde ur EU 

Ovanstående målsättningar förutsätter att vi bryter med EU-projektet, för att självständigt 

kunna bestämma landets framtid. Detta kommer inte att ske utan våndor, men är absolut 

nödvändigt. 
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Bankreform 

Folkhemmet Sverige vill också bryta det nationella och internationella bankkapitalets makt 

över ekonomin, genom att bankerna förhindras att skapa pengar via krediter och att staten tar 

över denna roll. På så sätt behöver staten inte låna pengar av bankerna till sin budget, kan 

omedelbart avskriva statsskulden och tillhörande räntebetalningar och får därigenom kraftigt 

ökat budgetutrymme, utan att höja skatterna. Ett statligt nät av lokala statliga banker byggs 

upp över hela landet, vilka ska sköta den lokala och regionala låneverksamheten liksom övrig 

bankservice till allmänheten, inklusive kontanthantering.  

Stopp för privatisering 

Privatiseringstrenden är över, om Folkhemmet Sverige får bestämma. 

Några exempel på åtgärder: 

Järnvägarna, både banorna och trafiken, ska skötas av staten. Omfattande upprustning av 

järnvägsnät och vägnät kommer att igångsättas.  

Skolan ska förstatligas och kvaliteten på utbildningen på alla nivåer ska höjas. Läraryrket ska 

göras attraktivt och arbetsmiljön och resurserna i själva verksamheten ska kraftigt förbättras. 

Läkemedelsindustrins styrning av vården ska brytas och de så kallade alternativa behandlings-

metoderna ska integreras i vården.  Livsmedelsverket fråntas rätten att utfärda kostråd, men 

ska fortsätta att kontrollera livsmedelssäkerheten. Skolmedicinen, vars nuvarande 

behandlingsmetoder i många stycken bygger på avsaknad av vetenskap, ska baseras på en 

solid vetenskaplig grund.  

Minerallagen ska omarbetas. Politiken ska vara att våra naturtillgångar behålls inom landet  

 

Gruvindustrin ska förstatligas. Miljööversynen av gruvverksamhet ska skärpas. Samernas 

inflytande över hur villkoren för deras traditionella betesmarker utformas ska stärkas, liksom 

villkoren för bedrivande av rennäringen i stort. Jakt- och fiskesamers traditionella rättigheter 

ska återställas. 

Pensionerna 

Folkhemmet Sverige kommer att lägga ett förslag på en skattefri enhetspension – lika för alla 

oavsett livsinkomst. Det kommer att ge även dem som idag räknas som fattigpensionärer en 

ålderdom med viss guldkant. Det kan bli aktuellt med övergångsregler för immigranter. 

Miljön 

Riksdagspartierna påstår alla, att den klimatförändring i form av global uppvärmning, som de 

alla anser är skapad av mänsklig aktivitet, är det största miljöhotet. 

Folkhemmet Sverige håller inte med, utan anser att förgiftningen av vår mat och våra 

jordbruksmarker, tillsammans med hotet från genmanipulering (GMO), är de mest akuta 

riskerna.  
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Att uppvärmningen skulle vara i huvudsak orsakad av människan är omstritt bland 

klimatforskare. Det hindrar dock inte, att man på ett framsynt sätt ska stimulera övergången 

till hållbara och förnyelsebara energikällor. Och vi tar det säkra före det osäkra: 

 

Folkhemmet Sveriges jordbruksprogram är tillsammans med satsningen på vägar, 

järnvägar, fiber och fartygstrafik det program av alla svenska partiprogram, som genom sin 

utformning ger den överlägset största minskningen av miljöpåverkan. 

Kulturen 

Kulturen, som är så viktig för landets sammanhållning och självuppfattning, måste få rejäla 

tillskott av resurser, särskilt på landsorten. Den folkliga kulturen ska särskilt uppmuntras. 

Folkrörelser, ideella föreningar, bildningsorganisationer, miljörörelser, konsument-

organisationer och kooperativa föreningar ska få förbättrade ekonomiska villkor från staten 

och kommersiella intressen i denna typ av organisationer ska på detta sätt minskas. 

Yttrande- och tryckfrihet 

Yttrandefrihets- och tryckfrihetsfrågor ska ägnas särskild uppmärksamhet. Det finns en trend 

ute i världen (också i Sverige) att begränsa dessa friheter, särskilt på internet. Politiker och 

andra makthavare, som har så svaga argument för sin verksamhet, att de söker begränsa 

yttrande- och tryckfriheten, är ett hot mot demokratin. 

Lagföljande och antikorruption 

Mycket av den korruption som finns inom myndigheter är så kallad vänskapskorruption. 

Möjligheten att få myndigheter att alltid följa lag försvann 1975 då det personliga 

tjänstemannaansvaret tog bort från Brottsbalken. Vi vill genom att återinföra ett personligt 

tjänstemannaansvar att även tjänstemän och politiker som bryter mot våra lagar ska veta att 

det blir konsekvenser då man bryter mot administrativ lag och grundlag. 
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Vilka riktar vi oss till? 

 

Folkhemmet Sverige är ett nybildat tvärpolitiskt parti, som vill samla alla dem som 

 sett välfärden urholkas.  

 sett antalet fattigpensionärer öka för var dag.  

 sett deklarationen om alliansfrihet och neutralitet bytas ut mot krigspropaganda, 

värdlandsavtal och NATO-anpassning.  

 sett vårt eget försvar monteras ned under senaste åren.  

 sett Sveriges bönder i rasande takt drivas mot konkurs och nedläggning i EU-

anslutningens spår, där Arla underlåtit att värdera den svenska djurvälfärden vilket gör 

att svenska bönder går under. 

 sett privatiseringar inom transportsektor, skola, vård och omsorg påverkat 

verksamheterna.  

 sett bostadspolitiken kraschlanda.  

 sett kriminella gäng ta över gator och hela bostadsområden.  

 sett myndigheternas strävan att tysta kritiska röster i press och på internet.  

 sett oreglerad massinvandring bryta sönder samhällsstrukturer. 

 sett våra mineraltillgångar ges bort till utländska bolag.  

 sett kultur- och minoritetsfrågor lämnas i skamvrån. 

 sett att vården befinner sig i fritt fall och istället för vård får man plats i vårdköer för 

att sedan enbart erbjudas ”skolmedicin” (som har monopol inom landstingen). 

 sett att alltför många lärare, poliser och medarbetare inom vården går på knäna då de 

tvingas arbeta under svåra arbetsmiljöförhållanden. 

 sett att rättsväsendet (polis – domstolar – lagar – kriminalvård) fungerar dåligt överlag 

 sett att Livsmedelsverkets extrema kostråd om högkolhydratkost trefaldigat personer 

med sockersjuka och fördubblat fetma på bara 20 år vilket lägger grunden för cancer, 

hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, 

cirkulationssjukdomar och depression. Alla dessa inflammationssjukdomar leder till 

ökade kostnader för kostorsakade sjukdomar. 

Våra ståndpunkter i dessa frågor finner du i nedanstående program. De kommer att 

ytterligare utvecklas och konkretiseras under resans gång – fram till riksdagsvalet 

9 september 2018. 
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Det nya Folkhemmet 

(utökad version) 

 
    En politik för omstart och återuppbyggnad av Sverige 
 

A. Vår utrikespolitik 

 Nationellt oberoende 

 Alliansfrihet och neutralitet 

 Utträde ur EU 

 Sveriges försvar  

 Internationella insatser 

B. Vår Inrikespolitik 

 Ny grundlag 

 Nytt penningsystem - den ekonomiska grunden 

 Korruptionen – en cancer i samhället 

 Nej till privatiseringar och nyliberalism 

 En ny politik för både landsort och stad 

 Infrastrukturen – staten tar ansvaret 

 Invandringen – orsaker och åtgärder 

 Polisen och rättsväsendet – återerövra landet genom att följa lag 

 Vården och omsorgen – med hälsofrihet 

 Nytt pensionssystem – generöst och lika för alla! 

 Skolan – förstatligande och satsningar 

 Miljöfrågor 

 Ny minerallag – håll kvar det svenska ägandet! 

 Yttrande – och tryckfrihet 

 Kulturpolitik 
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A. Utrikespolitiken 

Vårt nationella oberoende 

 

De internationella storföretagen strävar efter att bryta sönder nationsgränserna. Det är också 

den politik som EU företräder. EU-kommissionen och särskilt de mest tongivande medlems-

länderna Tyskland och Frankrike vill omvandla EU till en federal statsbildning, ett Europas 

Förenta Stater, med en gemensam regering, gemensam arme, gemensam budget, gemen-

samma lagar och en gemensam utrikespolitik. 

 

Folkhemmet Sverige motsätter sig detta. 

 

En levande demokrati kräver att vi värnar om vår rätt att själva välja politisk ledning, stifta 

våra egna lagar, utforma vår egen budget som säkrar våra välfärdssystem och där vi också 

själva kan utforma vårt förhållande till främmande makter. Redan nu har makten efter hand 

kommit att centraliserats till EU och vår egen riksdag och regering blir mer och mer bunden 

av beslut från byråkratin och politikerna i EU. 

 

Folkhemmet Sverige anser därför att det enda sättet att värna om vår beslutanderätt och vårt 

nationella oberoende är att så snart som möjligt lämna EU (Swexit). 

 

Nationellt självbestämmande kräver också ett starkt nationellt försvar som avskräcker 

potentiella fiender, liksom en livsmedelsproduktion och en självförsörjningsgrad som gör det 

möjligt att utstå ett långvarigt krig. 

 

Nationellt självbestämmande kräver också en författningsdomstol som underlättar för 

domstolar och myndigheter att följa lag. 

 

Alliansfrihet och neutralitet 

 

Det uttryck som svenska politiker brukat använda för att förklara den svenska utrikespolitiken 

lyder: Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet under krig.  

 

Neutralitetspolitiken har hållit oss utanför två världskrig, men Sverige är inte längre vare sig 

alliansfritt eller neutralt. Som medlemmar av EU ingår vi i ett maktpolitiskt paktsystem som 

ger oss enbart begränsad utrikespolitisk rörelsefrihet. I början av år 2000, skrevs neutraliteten 

helt bort ur den svenska doktrinen. Sedan dess har både Alliansregeringen och Den rödgröna 

regeringen tagit stora steg för att också kunna skriva bort också alliansfriheten. 

Under 2016 skrev man på Värdlandsavtalet med NATO, som ger NATO rätt att upprätta 

baser i Sverige. Nato behöver inte ange hur man utrustar basen, om där till exempel finns 

kärnvapen eller inte.  
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Genom slopandet av värnpliktsförsvaret har Sverige ställts utan verkligt eget försvar.  

 

Utrikespolitiskt har Sverige utkristalliserat sig som en mycket aggressiv företrädare för 

NATO:s politik av inringning av Ryssland. Man samarbetar med Nato i stora anfallsövningar 

mot den ryska gränsen och regeringen och pappersmedia för samtidigt en kampanj mot 

påstådd rysk aggressivitet.  

De flesta svenska medborgare säger fortfarande nej till Natomedlemskap, men i dag är 

Sverige i allt utom det formella, anslutet till alliansen. Natos stridsflygplan far över Norrlands 

inland i bombövningar, tyska och amerikanska fallskärmssoldater tränar invasion på Gotland 

och svenska officerare är observatörer vid Natos staber. Specialförbanden genomför hemliga 

operationer tillsammans med den amerikanske presidentens dödspatruller, och vi tillhör de 

mest villiga i de koalitioner av villiga, som USA och stormakterna i EU samlar för sina 

preventiva krigsaktioner.  

Folkhemmet Sverige delar inte denna politik. Vi anser att de NATO-vänliga partierna i 

riksdagen (dit vi räknar moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna, centerpartiet och i 

praktiken också socialdemokraterna och miljöpartiet) i allt väsentligt har övergett politiken av 

alliansfrihet. 

 

Folkhemmet Sverige tar frågan om alliansfrihet och neutralitet på stort allvar och vill 

upprätta vänliga och fredliga kontakter med alla stater i vårt närområde, inklusive Ryssland. 

Alliansfriheten måste bli en verklig alliansfrihet och inte som tidigare en läpparnas 

bekännelse. 

Folkhemmet Sverige kräver: 

 Riv upp Värdlandsavtalet. 

 Inga utländska baser eller utländska trupper på svensk mark. 

 Säg upp Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och 

Partnerskap för fred (PFF). 

 Nej till NATO och andra militärallianser. 

 Nej till att Sverige krigar utomlands. 

 

Utträde ur EU 

 

Det koloniala arvet 

Man har lanserat EU som ett ”fredsprojekt”. De koloniala ambitionerna finns dock i högsta 

grad kvar och EU framstår alltmer som ett projekt för dominans och krig. Dessa ambitioner 

kanaliseras via NATO och därigenom har EU-länderna blivit en del av de amerikanska 

krigsinsatserna i bland annat Afghanistan, Jugoslavien, Libyen, och Syrien. 
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”De fyra friheterna” 
EU sägs stå för en rörlig inre marknad med fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och 

personer. I botten finns den nyliberala ideologi, som numera omfattas av alla de svenska 

riksdagspartierna. I ljuset av denna ideologi har stat efter stat ute i världen brutits ned och 

lämnat de multinationella monopolen fria att exploatera länderna och folken. EU vill gå 

samma väg och skapa överstatliga institutioner, som kan bryta ned nationellt motstånd mot 

monopolens frihet på samma sätt som skett i Sydamerika, Östeuropa och som nu sker med 

krigsmakt och stöd till terrororganisationer som IS, i Mellanöstern.  

 

Metoden är att skapa kaos, ett kaos som får befolkningarna att acceptera åtgärder som bryter 

ned sociala välfärdssystem, på ett sätt som folk annars inte skulle gå med på. Kaoset i mellan-

östern har ur globalisternas synpunkt också fört med sig, att flyktingströmmarna från krigen 

skapat ett kaos i Europa och detta kaos urholkar nu välfärdssystemen i de europeiska staterna, 

skapar grogrund för rasism och populism och hotar yttrandefriheten, där flera stater nu sagt 

sig vilja gå in och reglera vad som får framföras som fakta på sociala medier. 

EU- medlemskapet är en dyr affär för Sverige 

2017 ska Sverige betala 29,6 miljarder kronor i avgift till EU och få tillbaka drygt 

11 miljarder. Den 15 december 2016 sa riksdagen ja till regeringens budgetförslag för 2017. 

EU- utträde (Swexit) är förutsättning för nationellt oberoende 

EU utvecklas alltmer mot överstatlighet och inskränker i växande grad vår självbestämmande. 

Våra möjligheter att självständigt utforma vår politik inom i stort sett alla områden har 

kraftigt beskurits. Riksdagen har lagt oss under EU-kommissionens klack och arbetar 

dessutom intensivt på att inlemma oss i NATO. För att försvåra utträde ur EU, beslutade 

riksdagen den 2 juni 2010, att Sveriges medlemskap i EU skulle skrivas in i grundlagen. 

 

Den enda möjliga vägen till att åter bli en i egentlig mening suverän nation, är att säga upp 

EU-medlemskapet, ta bort kopplingarna till NATO och föra en strikt politik av 

”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. 
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Sveriges försvar 

 

”Varje land har en armé - sin egen eller någon annans” 

Sveriges försvar monterades ned av Alliansregeringen. Det svenska neutralitetsförsvaret 

försvann och insatsstyrkor för Natos krig kom i dess ställe. Plötsligt var det försvar som inom 

78 timmar kunde mobilisera över 600 000 man försvunnet. Värnplikten var avskaffad, de 

flesta förbanden upplösta, förråden ute i skogarna jämnade med marken, och vapen, 

pansarvagnar och persedlar skickade till skroten. 

År 2009, när det gamla territorialförsvaret var avvecklat och inte mycket mer än hemvärnet, 

JAS Gripen och specialförband för utlandstjänst återstod, utfäste sig Sverige ensidigt att 

komma Nato- och EU-länderna i närområdet till undsättning vid en militär konflikt med 

Ryssland. Det kallades "solidaritetsförklaring". 

Folkhemmet Sverige vill göra rent hus med detta. Nationell suveränitet, alliansfrihet och 

neutralitet kräver att vi har ett så starkt och uthålligt försvar att en eventuell angripare avstår 

att utmana det. 

Det militära försvaret 

Det militära försvaret kan indelas i tre olika lager: 

 Ett skalförsvar  

 Ett konventionellt fördröjningsförsvar  

 Ett gerilla- och sabotageförsvar.  

Tillsammans ska de bilda ett segt, uthålligt och avskräckande försvar, som har som mål att i 

det långa loppet besegra varje angripare. Sveriges försvar ska åter bli ett allmänt värnplikts-

försvar, dit både män och kvinnor inkallas. 

Civilförsvaret 

Civilförsvaret har liksom det militära försvaret vanskötts och måste kraftigt förstärkas. 

 Förbättrat personskydd för civilbefolkningen (skyddsrum, utrustning, utbildning, 

psykologiskt försvar, m.m.) 

 

 Matproduktion över hela landet, vilket kommer att kräva en ny jordbruks- och lands-

bygdspolitik. Om delar av landet ockuperas, måste ändå livsmedelsförsörjningen fungera. 

Idag får vi svälta efter tre dagar om importen av livsmedel blockeras (vilket är enkelt 
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gjort). 

 

 Återuppbyggnad av mobbförråd och beredskapslager, som kontinuerligt uppfräschas. Det 

som plockas ut och ersätts, används i katastrofhjälp. 

 

 Energiproduktion som gör att vitala funktioner fungerar också i krigstid. Distribution och 

produktion av energi, till exempel el, måste särskilt säkras. Beredskapslagring av olja i 

bergrum återupptas och utvecklas. Dessa lager måste göras oåtkomliga för fienden. Andra 

drivmedel måste också tas fram och inköp av hybridbilar ska premieras (som kan köra 

upptill fem mil på el och som laddas via vanligt eluttag). Småskalig lokal elproduktion ska 

stöttas i stället för att förbjudas. Små kraftverksdammar med fisktrappa parallellt ökar 

också grundvattennivån överallt i landet och vår vattenförsörjning säkras. 

 

 Säkerhet i digitala nätverk och skydd mot fientlig sabotageverksamhet ges hög prioritet. 

 

 Kommunikationer byggs ut och säkras. Inlandsbanan iståndsätts och förses med alternativ 

till eldrift. Även stambanan ska moderniseras. Detta får också stor betydelse i fredstid, i 

vår ambition att bygga upp HELA landet. 

 

 Försvarsbudgeten utökas från dagens drygt en procent i första hand till minst det dubbla 

(tills behovet är täckt). Försvaret kommer under fredstid att också arbeta med den inre 

tryggheten och säkerheten. 

 

Militär personal erhåller kompletterande polisutbildning och kommer under fredstid att 

ansvara för gränsbevakning och utgöra en nationell polisstyrka som förstärker den 

kommunala (som mer fokuserar på vardagsbrottslighet och patrullering). Den nationella 

polisen har ansvar för bevakning av större evenemang (statsbesök, idrottsevenemang, 

demonstrationer etc.) och har ett uttalat ansvar att bekämpa bland annat ekonomisk, IT-

relaterad och organiserad brottslighet. 

 

Militär utrustning ska om möjligt även användas civilt och polisiärt, som t.ex. patrullbåtar 

som tullen och gränspolisen kan nyttja under fredstid, helikoptrar som polis och ambulans 

kan nyttja (som i ett skarp läge snabbt kan bestyckas med tung beväpning). Det innebär att 

vi under fredstid använder våra resurser till att upprätta lag och ordning inom landet – och 

som i ett skarpt läge snabbt ställer om till försvarsmakt. Det ger kostnadseffektivitet och ett 

tryggare samhälle både i fredstid och i kristid, vilket är en konkurrensfördel vid företags-

etablering (ger fler jobb i Sverige). Få företag, företagare och forskare med familj vill 

etablera sig i otrygga länder där organiserad brottslighet och korruption får härja fritt. 

 

Brottsligheten i dagens Sverige uppskattas till en kostnad som motsvarar tio procent av 

BNP (ungefär lika mycket som hälso- och sjukvården kostar) och Folkhemmet Sverige 

menar att med rätt typ av åtgärdsprogram kan denna kostnad halveras genom att halvera 

kriminaliteten – vilket kan ske på ett humant och kostnadseffektivt sätt. 

 

Att öka tryggheten sparar stora pengar på samma gång som livskvaliteten ökar för med-
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borgarna – inte minst för de immigranter som idag lever i utsatta områden som dagens 

rättsväsende inte klarar att hantera. 

 

Ökad trygghet innebär att vi skapar förutsättningar för ökad turism och för att näringslivet 

ska frodas. Det ska vara tryggt att leva i Sverige och att bedriva verksamhet i Sverige. 

 

Att alla företag, stora som små, får en likvärdig beskattning är viktigt för småföretagen. 

Alla företag får en arbetsgivaravgiftnedsättning för de tio längst anställda för att säkra 

uppbyggnaden av småföretag.  

Internationella insatser 
 

Folkhemmet Sverige förväntar sig att Sveriges politik av alliansfrihet och neutralitet, liksom 

vårt nationella oberoende, ska respekteras av främmande makter. Ingen utländsk militär trupp 

får därför finnas på svenska mark.  

På samma sätt ska vi naturligtvis respektera andra staters nationella oberoende och därför får 

ingen svensk trupp finnas på utländsk mark. Operationer som de i Jugoslavien, Afghanistan, 

Libyen, Irak och Syrien kan inte innefatta svenskt deltagande. 

Däremot ska Sverige naturligtvis delta i humanitära insatser och katastrofhjälp. 
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B. Inrikespolitiken 

 

Uppdaterad grundlag – vår juridiska bas 

 

Folkhemmet Sverige öppnar nu för en diskussion om en uppdatering av Sveriges grundlag 

för att stärka folkets inflytande både vid val och däremellan (dvs. stärka demokratin). 

Sverige behöver ett nytt ramverk för politiskt beslutsfattande med ett system byggt på en 

djupare och friare demokrati, ett större inslag av maktdelning, ett starkare rättssamhälle, 

tydliga gränser för statens verksamhet samt ett större inslag av personlig ansvarighet för 

tjänstemän och i det politiska ledarskapet. 

Det är dags att på allvar försöka åtgärda det faktum att Sverige har gått in i en åter-

vändsgränd. Politikerna förbrukar enorma resurser, utan att problemområdena i samhället 

som skola, försvar, rättsväsende, integration med mera nämnvärt förbättras – snarare tvärtom 

- då de flesta utvecklingskurvor pekar nedåt. Det som krävs nu är en fördjupad demokrati med 

nya spelregler för politiken som dels kan ge fler genomtänkta beslut och dels en större 

personligt ansvarig hos politikerna. Läget är allvarligt, men inte hopplöst. Det är hög tid att 

påbörja resan mot en mer genomgripande svensk reform. 

Underlag för diskussionen om en uppdatering av konstitutionen kommer att vara boken 

”Omstart Sverige: ett nytt ramverk för den svenska samhällsutvecklingen” (författare Leif V 

Erixell, Nordberghs förlag, ISBN: 978-91-981548-3-2). Boken som är skriven på ett populär-

vetenskapligt sätt med förklaringar, finns att köpa på Internet hos Adlibris eller Bokus. 

Den nuvarande grundlagen är ett lappverk och måste ersättas för att säkra folkets inflytande. 

En väl fungerande grundlag är en av demokratins hörnstenar som Sverige inte kan vara utan. 

Något som redan nu bör åtgärdas är en kupp från den EU-positiva riksdagen, där en 

paragraf om svenskt medlemskap i EU har grundlagsfästs och som därmed försvårar 

det utträde ur EU, som Folkhemmet Sverige förespråkar. 

Sveriges medlemskap i EU grundlagsfästs 

Utan någon som helt debatt i media tog riksdagen den 2 juni 2010 ett första beslut om vad 

som justitiedepartementet beskriver som omfattande förändringar i Sveriges grundlag, eller 

regeringsformen. I en rapport som utvärderar 15 års medlemskap i EU konstaterar Studie-

förbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) att den svenska grundlagen, regeringsformen, är 

missvisande när det gäller relationen till EU. 
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Enligt regeringsformen kan riksdagen överlåta beslutanderätt till EU under förutsättning att 

det ”inte rör principerna om statsskicket”. Hur dessa ord rätt ska uttolkas ges det inget besked 

om. Samtidigt står det i regeringsformen att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” 

och att ”Riksdagen är folkets främsta företrädare”. 

 

Men enligt SNS-rapporten påverkar medlemskapet i EU det svenska statsskicket i betydligt 

större utsträckning än vad som framgår av regeringsformen (RF). 

 

Allt sedan Sverige blev medlem i EU 1995 har det skett en marginalisering av riksdagen och 

en uttunning av folkstyret och sakernas tillstånd har förvärrats för varje fördragsändring som 

har gjorts sedan dess – Amsterdamfördraget, Nicefördraget och Lissabonfördraget. 

 

Med Lissabonfördraget överordnas EU-rätten formellt Sveriges grundlagar. Den 

tidigare domstolsprincipen att unionens lagar har ett uttalat företräde framför nationella lagar 

fördragsfästs. Visserligen har den artikel om EU:s rättsliga företräde som fanns i det ur-

sprungliga konstitutionsförslaget tagits bort, men ersatts med en särskild förklaring om att det 

redan är etablerad domstolspraxis: ”Konferensen erinrar om att fördragen och den rätt som 

antas av unionen på grundval av fördragen i enlighet med EU-domstolens fasta rättspraxis har 

företräde framför medlemsstaternas rätt på de villkor som fastställs i nämnda rättspraxis.” 

 

En ändring av EU-paragrafen i regeringsformen (RF 10:5) beslutades av en enhällig riksdag i 

början av juni 2010. Den nya lydelsen är: ”Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige 

delar även inom ramen för Förenta Nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i 

internationellt samarbete”. Regeringen motiverar denna nya paragraf med att ”EU-medlem-

skapet tydligt bör framgå av regeringsformen. Att Sverige är medlem i EU bör därför anges 

redan 1 kap. RF om statsskickets grunder”. 

 

Med denna nya paragraf blir Sveriges EU-medlemskap och Lissabonfördraget grundlags-

skyddat. Den måste så snart möjligt tas bort, så att den inte blir ett hinder för det utträde ur 

EU som Folkhemmet Sverige anser helt nödvändigt. 
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Nytt penningsystem - den ekonomiska grunden 

 

Bankreform 

En omdaning av det ekonomiska systemet så att bankerna fråntas makten att skapa pengar och 

den rätten överförs till staten, står mycket högt på Folkhemmet Sveriges agenda och är en 

förutsättning för att vårt program fullt ut ska kunna genomföras utan skattehöjningar. Då 

slipper staten låna pengar från de kommersiella bankerna och dra på sig statsskuld och 

skattevägen göda bankerna genom att betala dryga räntor på denna skuld. 

Detta kommer att dramatiskt öka statens budget. Här finns oerhört mycket pengar att tjäna. De 

fyra största bankerna redovisar varje år vinster på cirka 100 miljarder tillsammans. Mycket av 

detta kan efter en bankreform gå in i statens budget utan skattehöjning. Därtill kommer att 

staten slipper räntor till bankerna på cirka 25 miljarder.  

Staten måste agera 

I en marknadsekonomi behövs betalningsmedel, men man behöver inte låta kommersiella 

banker ha makten över dessa betalningsmedel. Staten bör bygga upp ett eget nätverk av 

statliga banker över hela landet, även på mindre orter, som nu ofta fått bankerna på orten 

indragna. De lokala och regionala statliga bankerna kan sköta all bankverksamhet och 

bankservice till allmänhet och företag ute i landet och ska till skillnad från vad de 

kommersiella bankerna gör idag också hantera kontanter. 

 

Statliga projekt 

 

Staten kommer då att kunna starta lokala och regionala utvecklingsprojekt enligt invånarnas 

önskemål och betala projekten löpande allt eftersom de utförs, genom att skapa de nödvändiga 

betalningsmedlen. Detta kan göras utan att skattehöjningar och är heller inte inflations-

drivande. 

 

Lokala och regionala projekt ökar också möjligheterna för en vitalisering av den lokala och 

regionala demokratin. Vår målsättning är att projekten ska framtas i tvärpolitiska föreningar 

och församlingar över partigränserna. Människor på en ort har alla intresse av att orten 

utvecklas, oavsett partipolitisk tillhörighet. Projekten blir också en kraftig stimulans till den 

ekonomiska utvecklingen på de olika orterna, liksom till arbetsliv och föreningsliv. 

 

Staten själv ska naturligtvis på samma sätt igångsätta stora projekt som är av intresse för hela 

landet. Det kan gälla fiber, järnväg och vägar, skola, miljösatsningar och turismsatsningar 

med mera. Så kan till exempel staten starta ett projekt som gör att vandringsfisk kan ta sig 

förbi alla kraftstationer i alla utbyggda älvar där detta ännu inte gjorts möjligt. Det skulle ge 

en kraftig positiv impuls till fisketurismen i hela landet och ge utkomstmöjligheter som 

underlättar det stora projektet att befolka hela landet. Samtidigt kan både stat och enskilda 
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bygga ut mikrokraftverk även i små vattendrag vilket gör att elförsörjningen säkras i hela 

landet. 

 

Så bygger vi landet 

När staten tar över makten av penningskapandet och det nyliberala privatiseringsvansinnet 

upphör, blir det slut på raseringen av välfärd, vägnät och järnväg, skola, sjukvård och omsorg 

och på att pensionärer hålls på svältnivå.  

I projekt efter projekt, som till exempel byggandet av nya hyresrätter, uppbyggnad av ett 

starkt värnpliktsförsvar som avskräcker varje angripare, landsbygdsprojekt som räddar jord-

bruket och gör det möjligt att få sin utkomst via sunda ekologiska familjejordbruk så att hela 

landet kan brukas, kan vi åter bygga ett Sverige som gör oss stolta och som blir till en förebild 

för hela världen. Vi klarade vår livsmedelsförsörjning fram till 1970 med hjälp av små 

familjejordbruk. Nu 50 år senare ger de stora jordbruken i Sverige oss bara en 50 %-ig 

självförsörjningsgrad. 

Det finns pengar att tjäna 

Det finns också möjlighet att få större utrymme i budgeten till andra satsningar i real-

ekonomin. Mycket pengar finns att tjäna på att ta bort helt improduktiva och till och med 

skadliga utgifter.  

Sverige betalar år 2017 cirka 20 miljarder netto till EU. Ett utträde tar bort denna brand-

skattning, samtidigt som vårt oberoende och våra demokratiska möjligheter stärks. Riksdags-

partiernas sanktionerade politik av krigsäventyr tär också kraftigt på budgeten. Sveriges del-

tagande i kriget i Afghanistan, under Natobefäl, har hittills kosta 27 miljarder. Kostnaden för 

deltagandet i krigen i Libyen, Syrien, Irak och Mali är inte redovisad. 

 

[Jämför denna kostnad med de 4,5 miljarder kronor per år det skulle kosta att lyfta Sveriges 

235 000 fattigpensionärer över EU:s fattigdomsgräns – vilket i snitt skulle öka pensionen med 

1 700 kronor per månad. Därtill gjorde vi enligt en utredning som regeringen initierade 2015 

ingen nytta alls i Afghanistan – tvärtom så ökade vi kaoset i landet.] 

Dagens system är undermåligt 

Att genomföra dessa reformer och insatser, skulle med nuvarande system dramatisk öka 

statens skulder och kräva politiskt ogenomförbara skattehöjningar. Med nuvarande 

ekonomiska system kan helt enkelt dessa nödvändiga reformer inte genomföras. 

Att staten tar makten över penningskapandet är en helt nödvändig åtgärd om man vill 

återskapa det Sverige som sålts ut till privata intressen. 
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Korruptionen – en cancer i samhället 

 

Korruption kan vara av flera olika slag. 

1. Mutor. Det är den typ av korruption som man i första hand kommer att tänka på. 

2. Trolöshet mot huvudman. Detta innebär att någon missbrukar en förtroendeställning 

och att detta missbruk innebär skada för huvudmannen. 

3. Vänskapskorruption, eller svågerpolitik som den ofta kallas, är nog den vanligaste 

formen av korruption och genomsyrar hela samhället. 

4. Bonussystem, orimliga löner, avgångvederlag på flera miljoner och andra fördelar är 

en avancerad form av svågerpolitik, där ledande personer i förvaltningar och styrelser i 

både offentlig och privat verksamhet håller varandra om ryggen i sitt gemensamma 

intresse av att berika sig. Bonussystemen, avgångsvederlagen och höga löner som 

dessa chefer ogenerat bjuder varandra på, strider mot rättskänslan hos allmänheten och 

är nog den typ av korruption som vållat de största rubrikerna. 

5. Rädsla för att avvika från de formella och informella regler som gäller inom verk-

samheten. Rädsla för att bli utstött ur gruppen, rädsla för att bli betraktad som illojal, 

rädsla för att förstöra sin karriär, förlora sitt jobb eller sin legitimation. Detta gör att 

man istället offrar patienters, medborgares eller landets bästa. Det kallas för mobbning 

i andra länder. 

Jävsförhållanden och obekväma allianser till ekonomiska intressen är ett stort problem inom 

sjukvård, län och landsting. Läkarnas fortbildning sköts till stor del av läkemedelsindustrin. 

Inom nutritionen ser det ut på liknade sätt. Anslag till forskning, professorstjänster och rena 

pengamutor hör till vanligheten. 

 

Några exempel: 

Landstinget Västernorrland lät HR-chefen gå efter bara ett år. Avgångsavtalet gömde den 

nuvarande regiondirektören i sin hemliga låda i två år.” 

Skandalen i Fastighetsverket: 

TV4:s Kalla fakta avslöjade att en tidigare fastighetschef i myndigheten misstänks ha hyrt ut 

hus som tillhört Fastighetsverket till släkt och vänner. Dessutom ska han ha renoverat sina 

privata fritidshus med skattepengar genom att blåsa upp fakturor med miljonbelopp från ett 

byggföretag där hans fru jobbade.  

 

Inte heller hjälporganisationerna går fria: 

Hoppets stjärnas administrative chef och styrelseordförande David Roos har fått sparken. 
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Han har en fallskärm som ger honom 18 månadslöner – över 1,1 miljoner kronor. David Roos 

hade på sin deltidstjänst som administrativ chef tjänat 771 930 kronor per år! 

 

Politikerna går före och blir lobbyister över en natt. Att på kort tid gå från tunga politiska 

poster till uppdrag i näringslivet har blivit en vanlig syn i den svenska politiken och Sverige 

har bland annat kritiserats av OECD för bristen på regleringar som kan motverka korruption. 

Det gäller tydligen att hålla sig väl med särintressen för att ha en säkrad karriär efter den 

politiska. 

 

Bankledningarna vill också ha en släng av sleven: Nordeas vd Casper von Koskull, som tog 

över ledarskapet i slutet av 2015, tjänade bäst av bankcheferna i fjol. Drygt 20 miljoner 

kronor kunde han inkassera, varav tolv är själva lönen och åtta är bonusen. 

 

Läkemedelsindustrin månar verkligen om de sina: Mer än motsvarande en halv miljard 

kronor i form av lön och bonusar av skilda slag. Så mycket fick David Brennan för sina sex år 

som högsta chef för Astra Zeneca. Ersättningen som kom samtidigt som läkemedelsjätten 

levererade sparpaket på löpande band och inte minst minskade antalet anställda. 

De höga lönerna till de högsta cheferna, påstås bero på att de har förmåga till ledarskap utöver 

det vanliga och att de skulle försvinna till utlandet, om lönerna sattes lägre. Detta är en myt. 

Faktiskt gör dessa chefer sina största kap, när de skött sig så dåligt att de avskedas och deras 

fallskärm utlöses. Bäst tjänar de, om de lyckats visa sin oduglighet på kort tid. Vissa verkar ha 

satt det i system och går till nästa företag, blir avskedad och får en ny fin fallskärm. Och 

sedan bär det iväg till nästa företag och nästa och nästa … Detta gäller inte minst 

sjukhusdirektörer som lämnar över en gyllene stafettpinne till nästa karriärist på tur.  

Folkhemmet Sverige menar, att bonussystemen ska bort och att avgångsvederlag som inte 

liknar den övriga arbetsmarknadens villkor ska förbjudas inom den offentliga sfären. 

Det är också vår uppfattning, att man även inom den privata 

sfären bör utföra en liknande sanering. Det är ett renlighetskrav. 

Det personliga tjänstemannaansvaret bör snarast återinföras, vilket ingår 

i vårt förslag på uppdatering av konstitutionen. 
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Nej till privatiseringar och nyliberalism 

 

Nyliberalismen 

Nyliberalt tänkande sätter ramarna för politiken i Sverige idag. 

Vilka idéer handlar det om, vilka tjänar på dem och vilka är förlorarna?  

Låt oss först se efter vad nyliberalismen påstås vara. Svenska akademiens ordbok definierar 

den som: ”En åskådning som i huvudsak går ut på att staten bör begränsa sina ingripanden i 

samhället och näringslivet till ett minimum.” Det är en otillräcklig och delvis förljugen bild. 

Nyliberalismen började som ett litet embryo på Chicagos universitet med filosofen/ekonomen 

Friedrich von Hayek och hans studenter, däribland Milton Friedman. Gruppen fick sedan 

namnet ”Chicagoskolan”. Friedman fick nobelpris för sina bisarra idéer. 

Metoden är kaos 

Den centrala idén sägs vara frihandel och en fri marknad och att staten, särskilt välfärdsstaten, 

måste skäras ned. Det var en ideologisk slöja som lades ut. Nyliberalismen är de multination-

ella monopolföretagens dimridåer för att rasera nationerna och öppna dem för ytterligare 

intrång och förslavande. För att kunna montera ned välfärden behöver de skapa kaos, så att 

folk blir mottagliga för deras propaganda.  

Det har de lyckats väl med. I Mellanöstern har Libyen, Irak och till en del Syrien demolerats. 

Planen var att också ta Iran, men Rysslands inträde i Syrienkriget, på begäran av landets 

regering, har satt käppar i hjulet. Europa destabiliserar man genom att pusha på den flykting-

våg man skapar med krigen i Mellanöstern. Det nyliberala EU-projektet är sedan tidigare ett 

hot mot de europeiska nationernas självständighet. Flyktingvågen är tänkt att ge den sista 

knuffen. Politikerna är sedan länge med på tåget. 

 

Privatiseringar och outsourcing 

Privatiseringarna slår hårt inom alla områden – vården, skolan, transportväsendet, matförsörj-

ningen med flera. Vi har alla kunnat se hur tågtrafiken blir allt mer opålitlig och hur under-

hållet eftersätts.  

Privatiseringarna tar sig allt mer bisarra former. I dagarna (juli 2017) outsourcas Vattenfalls 

kontor i Jokkmokk, Vattenfall Accounting, där ett 40-tal anställda arbetar med fakturahanter-

ing har funnits sedan 2007. En rad vattenfallstjänster tas nu över av de två multinationella 

företagen Accenture och Capgemini. För Jokkmokk innebär det att 32 arbetstillfällen out-

sourcas till Indien och totalt berörs 500 medarbetare i Tyskland, Sverige och Nederländerna.  

 

Än värre är skandalen inom Transportstyrelsen. Transportstyrelsen valde att lägga ut IT-

driften på anbud för att slippa betala skatt och svenska löner (!) och IBM vann upphandlingen. 

IBM valde att placera verksamheten i Östeuropa, vilket innebar att utländska anställda utan 

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.621397/ibm-tog-transportstyrelsens-miljardkontrakt?queryText=ibm%20transportstyrelsen
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.621397/ibm-tog-transportstyrelsens-miljardkontrakt?queryText=ibm%20transportstyrelsen
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adekvat säkerhetsklassning fick åtkomst till Transportstyrelsens känsliga data. Lagrad inform-

ation hos Transportstyrelsen har på detta sätt öppnats för personer verksamma på företag i an-

dra länder, utan svensk säkerhetskontroll. Detta för att spara några kronor på ett konto – utan 

hänsyn till vare sig lag eller helheten och det faktum att Sverige utarmas på jobb och pengar. 

En av Transportstyrelsens IT-ansvariga säger i ett förhör att de gav bort "nycklarna till kunga-

riket". Vi har fått en svensk motsvarighet till Watergate, ett Transportgate! Myndigheternas 

laglöshet måste snarast få ett slut! 

Transportstyrelsen ”outsourcar” alltså tekniskt kunnande, jobb, skatteintäkter och säkerhet – 

för att i sin egen budget spara några kronor. Detta är ett bevis på en ofattbar laglöshet och 

inkompetens inom våra myndigheter och en fullständig brist på helhetstänkande – som måste 

åtgärdas. 

 

Allt pekar på att även polismyndigheten och även regeringskansliet har outsourcat känslig 

information som inte krypterats på rätt sätt. Om våra myndigheter outsourcar tekniskt 

avancerade uppgifter så bryter man mot lag och samtidigt minskar Sveriges tekniska 

kunnande och man blir beroende av andra länder som får access till känslig information. 

Frågan är vem som ska betala de skatter som betalar för dessa myndigheter när jobben 

outsourcas och myndighet bryter mot lag? 

 

Dagens myndighetstjänstepersoner är inte kompetenta nog för att se helheten och de drar sig 

tydligen inte heller för att bryta mot lagen (för att det är bekvämt, korrupt eller av okunnighet) 

och för att de kortsiktigt sparar några kronor i sin egen budget. 

 

Vi har således ett laglöshets- och inkompetensproblem inom våra myndigheter som 

Folkhemmet Sverige tänker ta itu med. Det gäller även t.ex. Livsmedelsverket, 

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket vars utövning inte sker på ett professionellt, sakligt och 

opartiskt sätt. 

 

Livsmedelsverkets kostråd har inneburit att personer med sockersjuka har trefaldigats och 

fetma fördubblats på bara 20 år (hur har dagens politiker missat detta?). Det finns idag mer än 

en miljon patienter med sockersjuka och prediabetes i Sverige. Socialstyrelsen har adopterat 

de kostråd som ger sockersjuka och fetma och rekommenderar patienter med sockersjuka att 

äta en extrem högkolhydratkost med 50 – 60 av all energi (E%) i form av kolhydrater som 

kräver maximal medicinering vars biverkningar leder in patienterna i det så kallade ”natural-

förloppet” som innebär kontinuerlig försämring som kräver allt större vårdresurser och som 

till slut leder till förtidig död (felbehandlad sockersjuka är en dödlig sjukdom). Det beräknas 

att omkring 10 % av alla sjukvårdskostnader går till vården av patienter med sockersjuka. 

Sammanfattningsvis ger Livsmedelsverket och Socialstyrelsen ut kostråd som orsakar att 

personer får sockersjuka och vårdens behandlingskoncept förvärrar sjukdomsförloppet – i 

strid mot sann vetenskap och sann beprövad erfarenhet. Genom detta agerande bryter både 

myndigheter och vården mot lagen – men det struntar de också i (vilket de kommer undan 

med då det personliga tjänstemannaansvaret saknas och rättsväsendet inte heller fungerar som 

det ska). 
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Genom att ta striden mot sockersjuka så tar Folkhemmet Sverige också upp kampen mot 

fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, 

depression, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra 

kostorsakade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant. 

 

EU 

EU ett illustrativt exempel på nyliberal politik. 

Istället för en förminskad statsapparat har vi fått en enorm byråkratisk, federal överbyggnad 

vars uppgift syns vara att med oändliga pålagor och föreskrifter gradvis minska medborgarnas 

demokratiska möjligheter och rasera nationsgränserna för att gynna monopolens framfart. 

Den fria rörligheten av tjänster och arbetskraft tvingar fackföreningarna på defensiven och 

sänker lönerna. 

Som ett näraliggande exempel på monopolens framfart kan man se på det tidigare svenska 

andelsföretaget, nu danskägda företaget, Arla, som med politikernas goda minne håller på att 

krossa de svenska mjölkbönderna – vilket även negativt påverkar den svenska 

köttproduktionen. 

Andra exempel är de handelsavtal som förhandlats fram men ännu inte antagits: TTIP och 

CETA. Dessa hotar att översvämma EU med amerikansk skräpmat, full av antibiotika, gifter 

och GMO och där multinationella storföretag ges rätten att stämma stater som motsätter sig. 

Att bryta denna trend blir inte lätt. Alla svenska riksdagspartier är sålda på det nyliberala 

tänkandet. De kallar det marknadsanpassning, Att utveckla ett effektivt nationellt försvar, en 

hög självförsörjningsgrad och en levande landsbygd kräver att vi gör upp med nyliberalt 

tänkande och att vi lämnar EU. Socialdemokraterna, miljöpartiet och allianspartierna har 

medvetet försvårat ett utträde ur EU, genom att skriva in medlemskapet i grundlagen, men 

med Folkhemmet Sverige i ledningen ändrar vi på detta. 

 

En Swexit innebär att vi kan umgås med omvärlden på det sätt vi själva bestämmer, hävda 

vår nationella suveränitet, hävda en verklig neutralitet och alliansfrihet, bygga vårt försvar 

och vår självförsörjning, bygga en levande landsbygd och människovänliga städer – kort 

sagt: återuppbygga landet och återerövra vår demokrati! 

Folkhemmet Sverige! 
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En ny politik för landsort och stad 

Jordbruket – hela landet ska brukas 

Om vi vill hävda vårt nationella oberoende måste vi ha en hög självförsörjningsgrad både vad 

gäller matproduktion och energiproduktion och den måste vara säkrad och kunna fortsätta till 

och med under en belägring eller ockupation. År 1917 fick Sverige svälta när Tyskland hot-

ade med att torpedera fartyg på väg till Sverige och idag lever vi lika farligt. Det räcker med 

ett hot, så svälter Sverige inom ett par dagar då mer än hälften av alla livsmedel importeras. 

Om de bördigaste delarna av landet ockuperas av främmande makt, måste försörjningen i 

övriga delar av landet ändå fungera, så att vårt motstånd förblir obrutet. För att vi ska uppnå 

detta, måste hela landet brukas. 

Riksdagspartiernas förslag 

Svenska staten utreder nu hur landsorten ska räddas. Den lösning partierna enats om heter 

bidrag och stöd i alla upptänkliga former. Men landsorten ska inte fortleva på bidrag. Vi 

behöver rättvisa, frihet och självbestämmande.  

Än värre är den långsiktiga förändring man föreslår. Vid en första anblick ser vi många 

positiva formuleringar och fina ord om hållbarhet, miljömål, ökad självförsörjningsgrad och 

minskat regelkrångel. Så långt är allt väl. Men dokumentet innehåller också en tydlig och 

skrämmande plan för att kunna sälja ut vår viktigaste naturresurs – åkermarken.  

 

En trojansk häst 

Likt en trojansk häst har den lömska planen bäddats in i positiva ord om konkurrenskraft. 

Under punkten ”strukturutveckling” vill regeringen ändra på jordförvärvslagen, så att aktie-

bolag lättare ska kunna köpa upp jordbruksmark. Det betyder att priset på åkermark kommer 

att öka i en allt snabbare takt. Bondens viktigaste resurs, jordbruksmarken, blir snart så dyr att 

vanliga bönder inte har en chans att köpa den.  

Om planen genomförs så kommer det att vara dödsstöten för det småskaliga och hållbara 

jordbruket som ända in på 1970-talet stod för den största delen av vår matförsörjning. 

Tyvärr verkar en sådan utveckling vara en medveten strategi, eftersom utredningen också 

föreslår en översyn av arrendelagstiftningen. De få bönder som kommer att finnas kvar blir i 

bästa fall ett slags” drängar” åt stora markägande aktiebolag – som arrendatorer på sina forna 

gårdar eller anställda lantarbetare. Med denna plan, som stöds av regeringen, Vänsterpartiet 

och de fyra allianspartierna, tycks feodalsamhället vara på väg tillbaka! 

Folkhemmet Sveriges politik är den rakt motsatta! 
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Den resursstarka landsbygden 

På landsorten finns all malm, all skog, all vattenkraft, all vindkraft. Här finns alla sädesfält, all 

djuruppfödning, alla potatisåkrar, alla grönsaksodlingar. Här finns naturen, som många vill bo 

i, många vill turista i och många vill tjäna pengar på. Vissa landsändar, som Norrland, har i 

långliga tider från statsmakten behandlats som kolonier och gör så fortsatt. Detta måste få ett 

slut. 

Moderna byar.  

Egnahem.  

På landsbygden pågår nu en kapitalförstöring av stora mått, när fullvärdiga bostäder står och 

ruttnar ned. Statligt belånade egnahem med några hektar åkermark och ett antal hektar skog 

ska av staten kunna hyras av alla som är intresserade av småbruk och odling. Staten köper in 

marken och hyr ut den. Brukarna äger brukningsrätten enligt uppställda villkor så länge dessa 

uppfylls och brukningsrätten ska också kunna gå i arv.  

Byarna måste byggas upp kring sådana små familjejordbruk. Uppbyggnad av en god infra-

struktur både vad gäller vägar och snabba internetuppkopplingar, ger det möjlighet för små-

bruken att bygga upp kompletterande verksamheter, som tillsammans med jordbruket ger en 

fullgod försörjning.  

Detta blir en del i Folkhemmet Sveriges plan på att hela landet ska brukas och en avgörande 

länk i målsättningen att värna vårt nationella oberoende. 

Staten bör också bygga mönstersamhällen på landsbygden med gemensamma resurser i form 

av samlingslokaler, skolor, förskolor, vårdcentraler, statliga lånekontor, äldrevård, idrotts-

anläggningar, butikslokaler, posthantering, fritidsanläggningar med mera och som länkar de 

omliggande familjejordbruken till sig, till exempel genom via inköp av den lokala mat-

produktionen och anlitande av andra resurser familjejordbruken enskilt eller tillsammans 

bygger upp. Detta kan naturligtvis göras i de samhällen som redan tidigare utgjort viktiga 

lokala centra, men där strukturerna efterhand brutits ned i takt med den rådande ur-

baniseringen. 

Men det som brutits ned kan återuppbyggas. Det är detta Folkhemmet Sverige handlar om. 

Lokalt inflytande 

Dessa mönstersamhällen ska utformas i samråd med den lokala befolkningen och där lokala 

partipolitiskt oberoende intresseföreningar får en avgörande roll. När förslagen är utformade 

och beslutade, ska genomförandet så långt möjligt läggas ut på lokala entreprenörer. Arbetet 

betalas av staten som löpande skapar de medel som behövs. De erfarenheter man gör i början 

av denna återuppbyggnad ska naturligtvis utvärderas och göras tillgängliga i hela landet. 

Eftersom förhållandena i vårt långa land varierar kraftigt, kommer också lösningarna att 

behöva varieras. 

Meningsfull integration 

Detta ger också möjligheter att skapa en meningsfull integration av de nya medborgare som 

fått uppehållstillstånd. Vi har via invandringen fått in många driftiga människor i rätt ålder, 

som säkert mycket hellre skulle ta en sådan chans, än de alternativ som hittills erbjudits. 
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Också stadsodlarna kommer att söka sig ut på landet. Befintliga småbrukare kan organiseras 

och väl avlönas som praktiska instruktörer på särskilda gymnasieskolor, spridda över hela 

landet, för hur man på traditionellt vis sköter ett småbruk, där växtproduktion och animalie-

produktion kombineras. Till dessa skolor ska även vuxna kunna söka. 

Anskaffningen av maskiner, nödvändiga för att driva ett sådant småbruk, ska kunna ges 

ytterst förmånliga lån, under förutsättning att man uppfyller villkoren för brukandet. 

 

Bredbandsbyar 

Bredbandsbyar på en livsmedelsproducerande och höggradigt självförsörjande landsbygd gör 

att man vid sidan av ett småbruk också kan driva andra typer av företag på ett modernt sätt. 

Företag på landsort och landsbygd ska också ges förmånliga villkor. 

Skattelättnader och ett kraftigt förenklat regelverk (t.ex. vad gäller offentlig upphandling där 

närproducerat och ekologiskt ska premieras) ska inrättas för framför allt småjordbruk. 

Verksamheten ska förenklas för små näringsidkare som caféer, vandrarhem och liknande. 

Samgående av småbrukare kring olika gemensamma projekt, som lokala slakterier och 

charkuterier, ska uppmuntras med mycket gynnsamma villkor. 

 

Lokal markpolitik.  

Den som köper skog och mark ska också vara skriven i kommunen. Sveaskog kan säljas ut i 

småbitar, så att skogen får lokala rötter. Generösa arealer skyddad gemensamhetsskog kan 

avsättas för framtiden. Stora arealer för detta ändamål kan lösas in från de lågtaxerande skogs-

bolagen. 

Den nya jordförvärvslag som föreslagits av riksdagspartierna tycks passa som hand i handske 

för de stora godsen. De tränger nu ut arrendatorerna genom ockerarrenden och bildar aktie-

bolag som tar över och lägger upp driften i industriell riktning. Den typ av jordbruk som idag 

tillämpas på godsen är alltigenom förkastlig, med hög mekanisering och hög oljeförbrukning, 

omfattande användning av konstgödsel, som tillsammans med det ymniga användandet av 

växtgifter och insektsmedel lämnar efter sig stora skador på miljö, djur och människor och 

gör markerna sterila.  

Jordbruk som satsar på ekologisk produktion och animalieproduktion baserad 

på gräsbetesdrift ska gynnas jämfört med de med konventionell produktion. 

Offentlig mat (till skolor, sjukhus och omsorgen) ska i första hand inhandlas lokalt i form av 

ekologiskt odlad spannmål - och kött och mejerivaror från gräsbetande kor. Då får vi på 

köpet en bra miljövård, en bra djurvård och en förbättrad folkhälsa. 

Användandet av växtgifter och rötslam på åkermark ska förbjudas. 

Åkermark ör bland den viktigaste naturresurs vi har och bebyggelse ska i görligaste mån ske 

så att vi inte förlorar åkerareal och så att vi inte splittrar sammanhängande jordbruksmark. 
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Återbäring.  

De kommuner vars natur skövlats i jakten på råvaror – med älvar förstörda av vattenkraft-

utbyggnad och skogar sönderskurna av vindkraft, med monokulturella och artfientliga skogs-

plantager, med gruvprojekt som skadat grundvatten, miljö och lokala näringar – ska ha en 

rimlig vinståterbäring och företagsskatt betald på orten. Detta görs med gott resultat i Norge. 

Fonder reserverade för återställning, för att möjliggöra fiskens vandring och reproduktion i 

reglerade vattendrag, för återställning av gruvverksamhet med mera, ska byggas upp och 

medlen ska kunna hanteras lokalt. Gruvverksamheten ska liksom vattenkraften förstatligas. 

Men låt den enskilde bygga sitt eget mikrokraftverk. 

 

Myndighetsflytt. 

En omfattande utflyttning av tunga statliga myndigheter skulle garantera ökad vidsynthet, 

stärka lokalsamhället och ge kraft åt tynande småstäder. 

 

Huvudkontor och företagens beskattning 

Huvudkontoren för de största företagen ligger nu oftast i de stora städerna och företagen 

beskattas där, trots att de kan ha sin huvudsakliga verksamhet på landsorten. Dessa företag 

ska beskattas där de har den huvudsakliga praktiska verksamheten. 

 

Billigare transporter 

Sverige är ett avlångt land med stora avstånd på landsbygden och det är inte rimligt att 

transporter beskattas mycket högre än vad som investeras i infrastrukturen. Det innebär att 

landsbygden straffbeskattas med extra skatter som går till allmänna offentliga utgifter. 

 

Transporter ska inte beskattas högre än de direkta kostnaderna för infrastruktur vilket avsevärt 

skulle sänka transportkostnaderna på landsbygden. Premiering av hybridbilar (med minst fem 

mils eldrift) kommer att ytterligare sänka kostnaderna, minska vårt oljeberoende och vara bra 

för miljön. Vid en bränsleblockad skulle samhället fortfarande fungera – också utan gengas. 

 

Ett mänskligare och tryggare samhälle 

Landsbygden är grunden till allt liv. Att kunna välja ett liv på landsbygden/landsorten ska 

vara minst lika attraktivt, möjligt och självklart som att välja ett liv i storstäderna. Hela landet 

tjänar på det. En mer utspridd befolkning ger en minskning av de många problem som är 

särskilt besvärande i dagens stadsmiljöer, som missbruk, våld och annan brottslighet och vi 

får ett mänskligare och tryggare samhälle. 
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Rekonstruktion av storstäder.  

Integrationszoner  

Sovstädernas och förorternas stereotypa och ovärdiga människoförvaring måste förändras. Låt 

stad möta land i integrationszoner med odling, djurhållning, vård, skola och omsorg och all 

tänkbar service. Integrationszonerna ska vara bredbandsbyar med lokaltrafik kring staden. De 

blir då buffertzoner med arbete, handel och boende och blir integrerade med staden.  

 

Ett nytt slags bostadsprogram 

I dessa integrationszoner kan också ett nytt slag bostadsprogram introduceras. Programmet 

ska fungera som produktion och utbildning samtidigt. Precis som i de moderna bredbands-

byarna på landsbygden, ska den lokala befolkningen engageras i utformningen och själva 

uppbyggnaden utföras av lokala firmor, som med kunnig personal leder utbyggnaden och 

samtidigt med statliga medel och på statlig beställning utbildar arbetslösa vuxna och 

ungdomar i byggprocessen i ett rullande schema.  

De bostäder som produceras ska hålla hög kvalitet, men ändå kunna hyras till låga hyror, tack 

vare den statliga finansieringen. Bostäderna ska vara hyresrätter och ska inte kunna om-

vandlas till bostadsrätter. 

 

Folkhemmet Sverige avser att bygga en halv miljon bra och billiga hyresrätter som även ska 

rymma särskilt boende där äldre till en låg kostnad ska kunna få den service man behöver på 

äldre dagar (som t.ex. bra närvård, möjlighet till umgänge/aktiviteter och näringsrik god mat). 

 

På detta sätt blir både människor, boende, handel, utbildning och arbete integrerade och här 

kan också många av de immigranter som fått uppehållstillstånd på ett meningsfullt och 

naturligt sätt integreras i samhället genom att delta i utbildningen och arbetet. 
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Infrastrukturen – en hävstång i omdaningen 

Järnvägarna 

Den nyliberala privatiseringsvågen som sköljt över landet har överallt på sin väg brutit ned 

samhällsstrukturen. Detta märks särskilt väl vad gäller transportsystemen. Trafiken i det 

tidigare sammanhållna järnvägsnätet har styckats upp mellan privata operatörer, som inte har 

någon annan primärskyldighet än att producera vinst åt sina ägare.  

Merparten av det svenska järnvägsnätet är underdimensionerat för dagens trafikvolym. 

Mycket litet av nybyggnation görs. Inte ens underhållet av det befintliga nätet fungerar längre 

och det är bara en tidsfråga innan större störningar eller olyckor kommer att inträffa. Gammal 

fackkunskap går förlorad.  

Vi har idag Europas mest avreglerade järnväg. Den är uppstyckad, upphandlad och såld. På 

tio år har antalet inställda avgångar ökat med 130 procent och vart fjärde tåg kommer för sent. 

Man häpnar över hur enkelt Sverige har fallit för vinstintresset. 

Folkhemmet Sverige anser att både trafiken och underhållet av den svenska järnvägen ska 

skötas helt av staten. Låt SJ åter bli hela folket järnväg! 

Tyvärr ser det likadant ut när det gäller andra allmänna kommunikationsmedel, som till 

exempel busstrafiken. De linjer som de privata intressenterna finner olönsamma försvinner i 

rasande takt. På samma sätt med posthanteringen. Men landsbygdens folk betalar också skatt 

och ska ha rätt till service därefter. 

Folkhemmet Sveriges program för landsort/landsbygd och stad ska bringa ordning i detta. 

En viktig bok att läsa för den som vill förstå hur privatiseringarna fått järnvägsnätet att vittra 

sönder och hur viktig kunskap om hur ansvarsfull skötsel av järnvägarna i samhället tjänst nu 

dagligen går förlorad: 

”Det stora tågrånet” av Mikael Nyberg, Karneval Förlag. 

Infrastrukturen får naturligtvis ett lyft genom uppbyggnaden av bredbandsbyarna, men då 

krävs att också postgång och paketförmedling till både privatpersoner fungerar klanderfritt. 

Även här får staten ta ledningen och rensa upp i kaoset. 

 

Fartygstransporterna 

Folkhemmet Sverige förespråkar också att godstrafiken samordnas så, att containrar enkelt 

kan lastas i särskilda hamnterminaler från järnväg och i förekommande fall också från lastbil 

till lastfartyg. Fartygstransport ä mycket energieffektiv. Detta avlastar både vägarna och 

järnvägarna och minskar underhållet och trängseln på vägar och järnvägar. Samordningen kan 

göras smidig via datorstyrning. Upprustning av hamnarna blir ett viktigt statligt projekt, som 

tack vare bankreformen kan utföras utan skattehöjning. 

 

Flygtransporterna 

Folkhemmet Sverige förespråkar också att passagerartrafiken underlättas och samordnas så 
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att flygplatser byggs med omkring 10 mils avstånd mellan dem så att flygtrafik med lagom 

stora flygplan kan underlättas. Det är mycket mer tids- och energisnålt att bygga flygplatser 

än att bygga stora vägar för mer långväga persontransporter. 

Vägtransporterna 

Folkhemmet Sverige förespråkar också att våra vägar underhålls och byggs ut för att på 

kortare avstånd säkerställa person- och lasttransporter.  
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Invandringen – orsaker och åtgärder 

 

Invandrarna kommer från en rad länder. För 2016 ser statistiken ut så här: 

Enligt en rapport från UNHCR är uppskattningsvis 70 % ekonomiska migranter till EU-

området och följaktligen 30 % flyktingar. Naturligtvis varierar det från land till land. 

 

FN definierar en flykting som en person som flyr från sitt hemland och som riskerar för-

följelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller som tillhör en viss, 

bestämd social grupp. 

Sverige har behov av arbetskraftinvandring och har en lång tradition av för landet lyckad 

arbetskraftinvandring, framför allt från Finland och Jugoslavien. 

Flyktingmottagandet är annorlunda och där måste särskilda åtgärder vidtas, både för vår 

egen och för flyktingarnas skull. De flyktingar som strömmat upp från Afrika via Libyen och 

över Medelhavet per båt till Italien, är nog till övervägande del ekonomiska emigranter, som 

lockats av rykten om ett bättre liv i Europa. 

NATO:s övergrepp på den suveräna staten Libyen öppnade vägen för detta. Här har Sverige 

bidragit. De svenska spaningsplanen som lokaliserade bombmål åt NATO:s bombplan, blev 

avgörande för att den Libyska armén blev utan luftskydd och kunde krossas. Detta gör också 

Sverige delansvarigt till den flyktingström i överlastade gummibåtar över Medelhavet, som 

skördat så många liv och som inte var möjlig, så länge nationen Libyen bestod. 

USA/NATO:s krig för att med jihadisters hjälp krossa de suveräna staterna Irak, Libyen och 

Syrien är orsaken till flyktingvågen in mot Europa från dessa länder. Jihadisterna har fungerat 

som marktrupper och USA/NATO har stått för artilleri och flyg. Sverige har inte nöjt sig med 

det kostsamma äventyret i Afghanistan (som kostat skattebetalarna mer än 27 miljarder 

kronor*), utan har fortsatt sitt krigande i Libyen, Syrien, Irak och Mali. 

*) I Sverige finns det 235 000 fattigpensionärer (enligt EU:s definition) och att lyfta dessa 

över fattigdomsgränsen skulle kosta 4,5 miljarder kronor per år och det skulle i snitt ge varje 

fattigpensionär ett pensionstillskott på 1 700 kronor per månad. Det innebär att enbart 

kostnaderna för vår krigföring i Afghanistan skulle räcka att lyfta våra fattigpensionärer 

under sex år. Det ska också tilläggas att effekten av vår medverkan i detta krig har varit ett 

stort fiasko enligt regeringens utredare Tone Tingsgård. Inga av de föregivna målen för vad 

som med hycklande eufemism kallas ”insatsen” har uppnåtts. Tvärtom är säkerhetsläget 

sämre än 2001 i samtliga 34 provinser. ”Afghanistan är idag ett förött och skändat land. Till 

detta har Sverige medverkat”, skrev Thage G Peterson och medförfattare i Svenska 

Dagbladet 12 mars 2017. 

Både alliansregeringen och den rödgröna regeringen pratar om vår moraliska skyldighet att ta 

emot än fler flyktingar, men vilka är det som saknar moral? 
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Är det inte våra regeringar, som i sin iver att vara storebror USA till lags genom att delta i de 

krig som skapar denna flyktingvåg, som saknar varje uns av moral? Att alla dessa 

angreppskrig bryter mot internationell lag verkar inte bekomma dem det minsta! 

 

Lösningen 

Syrien är på väg att vinna kriget mot NATO:s jihadistiska legosoldater (bland annat för att 

USA:s president Donald Trump har sagt att de ska sluta stödja dessa rebeller).  

 

Kina har förbundit sig att satsa miljarder på uppbyggnaden av landet och skapa en fungerande 

infrastruktur och ekonomi där. Sverige borde göra detsamma. Häri ligger vårt verkliga 

moraliska ansvar. Syrier har redan börjat återvända hem till de områden som kontrolleras av 

regeringssidan.  

Sverige måste dra tillbaka sina trupper och satsa på återuppbyggnaden av landet, istället för 

att som nu förvärra situationen genom att jaga människor bort från sina hem och sitt land. 

USA/NATO:s olagliga angreppskrig måste motarbetas på alla tänkbara sätt och de måste 

politiskt ställas vid skampålen och krigsskadestånd måste utkrävas. 

 

Att återuppbygga de raserade länderna i Mellanöstern, så att flyktingarna kan återvända 

hem, är den enda moraliska, humanistiska och långsiktigt hållbara lösningen. Om den 

politiska viljan finns, kan det ske fort. Viljan hos flyktingarna att återvända är stark. Vad de 

behöver, är något att återvända till.  

 

Samtidigt måste vi få ordning på situationen i vårt eget land.  

Vi stänger gränserna till dess vi har full kontroll på den nuvarande situationen. De som 

deltagit i IS krig och nu kommit in i Sverige ska dömas. Om de inte är svenska medborgare 

ska de utvisas och får då avtjäna straffet i det land där de har sitt medborgarskap. Detsamma 

ska gälla för de som deltagit i inbördeskriget i Ukraina. 

 

Radikaliseringen av muslimska ungdomar på flyktingförläggningarna ska med kraft avbrytas. 

De som kommer till Sverige och söker uppehållstillstånd här, måste förstå att det är svenska 

lagar som gäller i landet. Vill man vara här får man anpassa sig. 

De som kommer till Sverige och begår allvarliga brott som t.ex. våldtäkter, misshandel, 

narkotikaförsäljning, utpressning, rån, mord eller dylikt ska omedelbart utvisas och ett ev. 

fängelsestraff ska avtjänas utomlands (straffet outsourcas vilket också blir billigare). Detta 

sänder en tydlig signal om att brott lönar sig inte i Sverige. 

Fängelse förhindrar att nya brott begås, men är en dålig rehabiliteringsmetod. Därför har 

Folkhemmet Sverige utvecklat ett betydligt bättre, mer humant och även billigare alternativ. 

Mer information om detta koncept följer längre fram när partiprogrammet uppdateras och 

kompletteras (partiprogrammet är ett levande dokument fram tills valet 9 september 2018). 

 

Folkhemmet Sverige har den politiska vilja, det politiska mod, den kunskap, den erfarenhet 

och den kompetens som krävs för att genomföra programmet – om vi får väljarnas förtroende. 
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Vården och omsorgen – med hälsofrihet 

 
Alla övriga partier bortser från den väsentligaste frågan vad gäller vården och omsorgen, 

nämligen frågan hur man ska komma tillrätta med den stora ohälsa som drabbat befolkningen 

i form av övervikt, sockersjuka, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och andra kroniska 

sjukdomar. 

Landstingen befinner sig i akut ekonomisk kris, samtidigt som ledande landstingsbyråkrater 

och landstingspolitiker överöser varandra med orimligt höga löner och bonusar. Sjukhus läggs 

ned (Sollefteå) och nya skrytbyggen som Nya Karolinska med skenande byggkostnader 

kommer upp, men med färre vårdplatser än man tidigare hade. 

 

Nya Karolinska har korats till världens dyraste sjukhus (kostar tio gånger så mycket som ett 

motsvarande i Tyskland). Bara byggnaden kostar 70 miljarder kronor som hade räckt till att 

höja landets fattigpensionärer över fattigdomsgränsen under 15 år – vilket skulle inneburit att 

235 000 fattigpensionärer i snitt fått 1700 kronor mer i pension varje månad under 15 års tid. 

 

Dagens politiker prioriterar ett extremt dyrt tekniskt komplicerat sjukhus (ett ”tempel” 

tillägnat skolmedicin) med färre vårdplatser än idag (!) - framför att lyfta de som byggt landet 

över EU:s fattigdomsgräns. Pengar finns bevisligen – men de används på fel sätt.  

Men det spelar inte en avgörande roll för hur många vårdplatser man har (de kommer ändå 

inte att räcka till), om man som nu odlar sjukdomar hos befolkningen med de allmänna kost-

råd som Livsmedelsverket ger ut. Delar av befolkningen har faktiskt på egen hand kraftigt 

förbättrat sin hälsa med stöd av information som man kan få tag på via kurser, internet eller 

via böcker. De äter en kost som är låg på kolhydrater och hög på animaliskt fett.  

Denna typ av kost är sedan den 16 januari 2008 godkänd av socialstyrelsen för behandling av 

övervikt och sockersjuka. Enligt patientsäkerhetslagen skall därför också ett sådant alternativ 

erbjudas dessa patienter. Men denna information tycks inte kunnat tränga in i sjukvårdens 

”bunker”, utan vården bryter över hela landet dagligen mot patientsäkerhetslagen, genom att 

inte erbjuda detta av Socialstyrelsen godkända alternativ. 

Detta är ingen oviktig fråga. Övervikt och sockersjuka har en lång räcka av följdsjukdomar: 

hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, kroniska inflammationer och försämrad cirkulation. En 

minskning av dessa sjukdomar, framkallade att fettsnål, kolhydratrik kost, skulle dramatiskt 

minska sjukvårdens och hela samhällets kostnader, men vården styrs av läkemedelsindustrin, 

och dess försäljning av mediciner skulle i många fall bli onödig.  

Så priset för att uppehålla vinsterna hos kolhydratindustrin och läkemedelsindustrin, är en 

galopperande ohälsa hos befolkningen. Det är naturligtvis inte acceptabelt! Dock verkar det 

inte bekomma de politiker som idag leder Sverige och frågan är vad som är svårt att förstå? 
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Folkhemmet Sverige kommer därför att: 

 Ta ifrån Livsmedelsverket rätten att utfärda kostråd. De ska istället fokusera på 

livsmedelssäkerhet och stävja det fusk som förekommer inom livsmedelsbranschen. 

 Vidta nödvändiga åtgärder för att bryta läkemedelsindustrins inflytande inom våra 

myndigheter och inom vården. 

 Se till att vården följer lag. 

 Verka för att de vårdåtgärder som i dag kallas alternativ vård integreras med skol-

medicinen. Resultatet blir en integrativ vård (Integrativ Medicin) som skulle innebära 

hälsofrihet på riktigt. 

 Stoppa myndigheters och medias häxjakt på kosttillskott, vilka bevisligen är helt 

ofarliga, men ofta nödvändiga för att vi ska kunna hålla oss friska (då dagens mat är 

utarmad på de mineraler och vitaminer vi behöver). 

 Stoppa nedläggningarna av vården och bygg ut små sjukhus och vårdcentraler. 

Vanligaste vården ska finnas nära och högspecialiserad vård kan ligga längre bort. 

 Stoppa planerna på tvångsvaccineringar. Vacciner ska utredas på ett sakligt och 

opartiskt sätt och medborgarna ska erhålla saklig och korrekt information om både 

eventuella fördelar och risker med olika vacciner. 
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Nytt pensionssystem – lika för alla! 

 

Dagens pensionssystem är stötande ojämlikt. Inte nog med att det överför ojämlikheten från 

den tid då vi arbetade, till att gälla även under den tid då vi inte längre arbetar. Det är 

dessutom ett steg tillbaka när det gäller den ekonomiska jämlikheten mellan könen. 

 

Kvinnor är särskilt missgynnade av dagens pensionssystem. Dagens pensionssystem basers på 

livsinkomsten. Förutom att kvinnorna generellt sett har lägre löner än männen (även för lika 

arbete) har kvinnorna ofta arbetat deltid och varit borta vid barnafödande m.m. Det gör att 

livsinkomsten för många kvinnor blir låg. Därför är de flesta fattigpensionärer just kvinnor. 

 

Folkhemmet Sverige vill därför införa en skattefri enhetspension, lika för alla oavsett 

livsinkomst. Det kan bli aktuellt med övergångsregler för immigranter. 

De som har stora egna resurser kan naturligtvis öka på denna enhetspension med fonder, 

försäkringar och liknande, men det får man i så fall göra privat. Det behöver inte staten 

bekosta. De år då landets ekonomi går extra bra kan man tänka sig att enhetspensionen 

kompletteras med en bonus som utbetalas ett par gånger per år – så att även pensionärer får 

del av goda år. 

 

Ekonomiskt får man resurser till detta och mycket annat via det faktum att vi vill ta ifrån 

bankerna möjligheten att skapa digitala pengar och lägga denna möjlighet på staten istället. 

Då får man ett mycket större budgetutrymme, eftersom staten inte behöver sätta sig i skuld 

hos bankerna och inte behöver betala ränta på skulden till dem. Staten betalar idag ungefär 

25 miljarder i sådana räntor och beloppet växer med statsskulden. De fyra största bankerna 

redovisar cirka 100 miljarder i vinst per år. Merparten av detta kommer i stället då att hamna i 

statskassan. Till en del betalas också systemet av det faktum att staten då inte längre betalar 

höga pensioner till dem som haft en hög livsinkomst. 

Dagens pensionssystem infördes 1998. Politikerna var väl medvetna om vad de gjort. Vid ett 

tal i under ett besök i Australien och Nya Zeeland 2005, förutspådde Göran Persson att det 

kan leda till upprörda känslor när folk inser hur förändringarna slår. ”Jag är säker på att det 

vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort”, 

sade han. Ack så rätt han fick! Nu är vi där… 

Det nya pensionssystemet antogs i bred enighet mellan de borgerliga och socialdemokraterna. 

Samtidigt skrotades ATP-systemet, som gav betydligt bättre pensioner och som bestod av en 

allmän pension (folkpension) och en tilläggspension, där tillägget baserades på de 15 bästa 

åren, vilket var mer gynnsamt för framför allt kvinnorna, än dagens system. 

Det går också att två makar lägger ihop sina inkomster och betalar därmed in en pension som 

sedan delas lika. Det innebär att den som vill ta hand om sina barn kan arbeta mindre en 

period utan att pensionen urholkas. 
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Det är skamligt att riksdagspartierna på detta sätt har satt de som byggt landet bildligt talat 

på fattighuset. Folkhemmet Sveriges pensionssystem kommer att se till att lyfta de fattig-

pensionärer som nu lever på existensminimum till en nivå, där de ska ha möjlighet att få en 

välförtjänt guldkant på tillvaron efter ett långt arbetsliv. 

Skolan – förstatligande och satsningar 

Kommunaliseringen av skolan blev ett fiasko, som genomdrevs av Göran Persson (S) år 1991. 

Till och med Liberalernas Jan Björklund (skolminister i två alliansregeringar) erkänner detta. 

Skolan behöver förstatligas för att man ska kunna få till stånd en kvalitetshöjning och 

kvalitetssäkring över hela landet. 

Under kommunernas huvudmannaskap för skolan har skolbudgeterna stadigt krympt och mer 

och mer har gått till hyror av kommunernas lokaler och allt mindre har hittat in i själva verk-

samheten. 

Den nyliberala dårskapen att lägga ut en sådan kärnverksamhet som utbildningen av den 

kommande generationen på privata entreprenörer, har skapat en allt större segregering bland 

eleverna. Skolpengen som utgör grunden för den kommunala skolan och friskolorna, har inte 

dränerat verksamheten i den kommunala skolan. De kommunala politikerna har nedprioriterat 

skolorna så att man ofta inte i de olika ämnena har medel att förse varje elev med en egen 

lärobok, som de kan ta hem för läxläsning och de får inte göra egna anteckningar i böckerna. 

Lärarna får också lägga tid på att olagligt kopiera upp lösblad som eleverna kan skriva på. 

Ofta finns bara klassuppsättningar av läroböcker som delas mellan flera grupper och klasser. 

Skolverksamheten ska förstatligas och staten ska ta ett övergripande ansvar för att den 

fungerar. Det måste ske en uppryckning över hela fältet och den kommunala politiken att 

lägga ned skolor och samhällen måste få ett slut. 

Staten måste se till att skolorna har de medel som krävs, för att en sådan uppryckning ska 

kunna komma till stånd och staten måste se till att lärarna ges sådana lönemässiga, fort-

bildningsmässiga och arbetsmiljömässiga förutsättningar som till exempel ordning och reda 

under lektionstid, att läraryrket blir så eftertraktat att det lockar till sig de bästa krafterna. 

Vad gäller lärarnas löner bör staten i sin arbetsgivarroll i förhandlingarna med lärarfacken 

driva linjen, att det individuella lönesystem som infördes samtidigt med kommunaliseringen 

förkastas, eftersom det på de enskilda skolorna skapar en insmickrande mentalitet hos lärarna 

och en drift hos skolledningarna att skaffa sig följsamma favoriter. 

Innan dagens lönesystem kom till, hade lärarkåren en reglerad befordringsgång med lika lön 

för man och kvinna. På den tiden kunde lärare framföra också kritiska åsikter, utan att bli 

bestraffad med dålig löneutveckling, något som är flitigt förekommande idag. Att kunna göra 

så är helt avgörande för att demokratin i skolvärlden ska fungera och en förutsättning för att 

skolarbetet ska komma på rätt köl igen. Högskolor och universitet ska förses med tillräckliga 

resurser. Humaniora ska likställas med övriga ämnen. 
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Miljöpolitiken 

 

Allt miljöarbete i landet och i världen överskuggas nu av påståendet om att en pågående 

global uppvärmning skulle vara åstadkommen av mänsklig verksamhet. Debatten kring detta 

är i första hand inte en debatt om huruvida det pågår en global uppvärmning eller inte.  

Istider och globala uppvärmningar har avlöst varandra med stor regelbundenhet under 

planetens hela historia. Det som i första hand driver dessa cykler är solaktivitet och 

förändringar i jordaxelns lutning.  

På 1970-talet, för snart ett halvt decennium sedan, varnade forskarna för en ny istid skulle 

inträffa redan år 2000, då temperaturen sjunkit under flera decennier, på samma gång som 

halten koldioxid ökade kraftigt.  

Nu varnas istället för koldioxid, som framställs som en farlig ”växthusgas” när det i själva 

verket är en förutsättning för liv (en ”livets gas”) och i växthus vill man gärna dubbla halten 

av koldioxid för att växterna mår bra av det. Verkliga och mycket allvarliga miljöproblem 

hamnar i skuggan, vilket är intressant för storbolag inom GMO-industrin, som Monsanto. 

Teorin bakom ”klimateffekten” är ett villospår, som överskuggar verkliga miljöproblem och 

därigenom förbrukas stora resurser på något vi eventuellt inte kan påverka, eller påverka i 

ringa grad. 

Denna affärsmässiga strategi har fungerat bra. De flesta medborgare vet fortfarande inte vad 

GMO är (sannolikt ett av vår tids största hot mot våra liv och mot miljön) och ansvariga 

politiker är ett lätt byte för professionella lobbyister. Observera att Socialdemokraterna, 

Alliansen och SD inte har tagit klart avstånd från GMO. Detta utgör ett reellt hot mot demo-

kratin och självförsörjningen, då någon annan via patent skulle äga vår mat. Det är också ett 

mycket allvarligt hot mot folkhälsan. GMO har i djurförsök visat sig ge cancer och stora 

missbildningar av inre organ redan efter ett halvår. De växtgifter som ingår i användningen av 

GMO har också av WHO klassats vara troligen cancerframkallande. 

Det finns många anledningar till att ställa sig avvisande till påståendena om att mänsklig 

verksamhet är den drivande kraften bakom en generell global uppvärmning. Det 

vetenskapliga underlaget är omstritt. Fel har påvisats i de datormodeller som används och 

även rena förfalskningar av observerade data. En särskild anledning att ställa sig skeptisk till 

den klimathysteri som råder, är att påståendena kom så plötsligt och basunerades ut från 

högsta instans inom den amerikanska politiska eliten. 

 

Folkhemmet Sverige negligerar inte frågan om klimatförändring i form av uppvärmning, 

men ställer oss avvisande till om den verkligen skulle vara den största miljöfaran, utan vi 

anser att förgiftningen av vår mat och våra jordbruksmarker, tillsammans med hotet från 

genmanipulering (GMO), sannolikt är de största och mest akuta riskerna.  
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Folkhemmet Sveriges miljöprogram är överlägset 

Att uppvärmningen i huvudsak skulle vara orsakad av människan är alltså fel. Det hindrar 

dock inte, att man på ett seriöst sätt ska stimulera övergången till hållbara förnyelsebara 

energikällor. 

 

Vi befinner oss trots vår kritiska hållning ändå på säker mark i denna fråga. Om 

klimatalarmisterna skulle ha rätt, det vill säga att det mänskliga bidraget är stort och av av-

görande betydelse för klimatförändringarna, vill vi påtala att Folkhemmet Sveriges program 

är det program av alla svenska partiprogram, som genom sin utformning av jordbrukspro-

grammet och infrastukturprogrammet (transporter till lands och till sjöss) ger den största 

minskningen av miljöpåverkan. 

 

Vi förordar små och medelstora familjejordbruk och att svenskarnas mat produceras i 

Sverige och upphandlas lokalt. Ju längre norrut i landet man kommer, desto mer tvingande 

kommer en ökad djurhållning att bli. Kylan sätter gränser för vad som kan odlas. Tidigare 

betesmarker, som nu till stor del beskogats, kommer att öppnas. Det är känt att gräsmarker 

binder mer kol är skogsmarker, som i sin tur binder mer kol är åkrar. Satsningen på gräs-

betande djur är därför ett stort bidrag till ökat miljömedvetande. Gräsbetande djur ingår i det 

naturliga kolkretsloppet och djuren är i sig själva kolsänkor, eftersom de binder kol i sin 

kropp. Vagnsparken och därmed oljeanvändningen i sådana jordbruk är betydligt mindre än i 

dagens konventionella jordbruk.  

Samtidigt som landet självt den vägen producerar kött och mejeriprodukter, slipper man im-

portera köttmaten från länder med djurfabriker, där djuren stoppas fulla med antibiotika för att 

en tid överleva den artfrämmande födan av majs och soja och det dåliga djurskyddet. Majsen 

och sojan är nästan uteslutande GMO-majs och GMO-soja framdriven med gifter och 

konstgödsel och med en oljeslukande maskinpark. Genom att inte längre importera denna 

mat, bidrar vi också i praktiken till att förbättra miljön i andra länder. 

Folkhemmet Sverige förespråkar alltså en politik som motsätter sig användningen av GMO-

grödor, gifter i jordbruket och som vill minska användningen av konstgödsel, samtidigt som 

vårt förslag till jordbrukspolitik utifrån konceptet att hela landet ska brukas, effektivt 

förbättrar miljön. 

Folkhemmet Sveriges jordbruksprogram är tillsammans med satsningen på järnvägarna och 

fartygstrafiken det program av alla svenska partiprogram, som genom sin utformning ger 

den överlägset största förbättringen av vår miljö och överlevnad. 

Inget annat parti förespråkar denna självklara politik. 



37 

 

Ny minerallag – stoppa det utländska utnyttjandet! 

 

Sveriges mineralavgift är historisk låg och ur ett internationellt perspektiv har Sverige och 

Bolivia lägst mineralavgift i världen, endast 0,2 promille! Fram till 1993 hade Sverige möjlig-

het att ta ut upp till en femtioprocentig mineralavgift. I Australien ligger mineralavgiften på 

trettio procent. Man ger alltså bort mineralerna till utländska utnyttjare, som sätter upp dotter-

bolag att driva gruvorna och när fyndigheten är tömd eller när lönsamheten minskar sätter 

man dotterbolaget i konkurs och staten (folket) får sedan ta kostnaderna för uppstädningen 

som kan bli både kostsam och svår.  

 

Det rör sig alltså om ändliga resurser, som alltså bara kan utvinnas en gång och det är helt 

onödigt att utvinna sådana ändliga resurser om man inte får ett vettigt utbyte. Det handlar 

nämligen om hållbarhet - hållbara resurser de människor som bor här - både idag, om tio år, 

om 50 år eller om 500 eller 1000 år. 

 

Tiden är förbi när vi hade statliga eller långsiktiga ägare till gruvprojekten, idag köps och säljs 

projekten snabbt mellan internationella riskkapitalister. Folkhemmet Sverige avser att ändra 

på detta. Vi vill jämföra med hur kärnkraftsbolagen får betala till en fond för att städa upp då 

kärnkraften avvecklas utan att det kostar samhället i efterskott. Det ska ske på liknande sätt 

för all verksamhet som påverkar miljön på lång eller kort sikt. 

 

Dessutom bör vi i mineralsammanhang avbryta den dåliga politiken att i dessa sammanhang 

fungera som råvaruproducenter, som i snabb takt tömmer våra råvarutillgångar utan ordentlig 

satsning på förädling inom landet. 

Det har ju funnits tankar på utökad förädling tidigare, Stålverk 80 var i grunden en riktig 

ansats, men förlaget råkade hamna mitt i den tid när oljekrisens ekonomiska svallvågor 1973 

tog strypgrepp på ekonomin, och omintetgjorde planerna. 

 

Men grundtanken att mineralerna ska förädlas inom landet är riktig och förtjänar att åter-

upplivas. En förädlingsindustri skulle göra, att man samtidigt kunde minska uttaget av malm 

och ändå få lika god ekonomisk vinst för samhället. Det skulle göra att malmen räcker längre 

och om denna förädlingsindustri lades i nära anslutning till gruvorna skulle gruvsamhällenas 

överlevnad vara säkrade för lång tid framåt. 

 

Det minskade uttaget av råvara skulle också minska trycket på att nya gruvor behöver öppnas, 

varigenom man också vinner att rennäringens och turismnäringens intressen bättre skulle till-

godoses. 

 

Färre gruvor i drift skulle också minska påverkan på miljön och medföra mindre kostnader för 

återställande av de sår i naturen som gruvdriften medför. Problemet med den låga mineral-

avgiften löses enklast, genom att staten själv tar hand om all gruvdrift i landet. 
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Yttrande – och tryckfrihet 

 

Tryckfrihetsförordningen (TF) är resultatet av omfattande strider kring tryckfrihet som förts i 

Sverige under de två senaste århundradena. I andra länder är tryckfriheten mer begränsad. TF 

är därför något som Folkhemmet Sverige försvarar och om vi kommer i regeringsställning 

kommer vi att vilja fördjupa den ytterligare. 

På samma sätt förhåller det sig med yttrandefriheten. När nu krafter på olika sätt försöker 

spränga och undertrycka stater, är möjligheten att fritt yttra sig i både tal och skrift mot allt 

detta en ytterst värdefull tillgång. 

Men vårt försvar av yttrande- och tryckfriheten är inte taktiskt. Det är principiellt. 

Vi försvarar inte bara vår egen och våra meningsfränders rätt att uttrycka sig fritt i tal och 

skrift, utan vi försvarar i allra högsta grad våra meningsmotståndares rätt att göra detsamma. 

Utan att försvara också våra meningsmotståndares rättigheter, vore inte vårt försvar av 

yttrande- och tryckfrihet principiellt, utan enbart taktiskt. Det betyder till exempel att det bör 

vara brottsligt att spränga eller förhindra meningsmotståndares möten, samtidigt som vi 

kräver att de lagförs som söker spränga eller förhindra våra möten. Kravet på lag och ordning 

är ett viktigt folkligt krav. Det gäller såväl ingrepp mot till exempel narkotikalangare som 

skydd också för meningsmotståndares rätt. 

Men, det är ju det som är yttrandefrihetens kärna, att vi försvarar yttrandefriheten samtidigt 

som yttrandefriheten ger var och en rätten att kritisera innehållet i ett yttrande som gjorts 

möjligt just genom yttrandefriheten! 

Men man får inte blanda ihop vad man har juridisk rätt att göra med vad som är lämpligt att 

göra moraliskt och politiskt. Debatten har ju gått het kring konstnären Lars Wilks 

Muhammedteckningar och rondellhundar. Vi försvarar hans rätt att göra detta, men utbildning 

av den som tar anstöt av detta måste ske. 

Yttrade- och tryckfriheten är just nu under starkt angrepp från främmande krafter världen 

över. Tillgången på sociala medier har gjort att gemene man fått möjlighet att framföra och 

sprida åsikter som aldrig tidigare. Svensk tryckfrihetslagstiftning gäller även plattformar som 

Google och Facebook som inte får strypa allmänhetens röster. 

I Sverige har organisationen VoF (Vetenskap och Folkbildning) med stark koppling till 

läkemedels- och livsmedelsindustrin i flera år förföljt och trakasserat människor med 

”felaktiga” åsikter och de hänvisar till ”forskning”, inte vetenskap som till stor del är 

förfalskad. Så varnar till exempel Dr Richard Horton, som är chefredaktör för en av 

världens mest erkända medicinska tidskrifter, the Lancet, för att hälften av alla medicinska 

studier baseras på falsk forskning. Konsekvensen blir att många vacciner och läkemedel 

saknar vetenskaplig grund. Statens beredning för social och medicinsk utvärdering visade 

till exempel redan 2010 att det saknades vetenskap bakom Livsmedelsverkets kostråd som 

därför måste förkastas.
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Kulturpolitiken 

Kulturen 

Kulturen, som är så viktig för landets sammanhållning, gemensam värdegrund och själv-

uppfattning, måste få rejäla tillskott av resurser.  

Den folkliga kulturen ska särskilt uppmuntras. Folkrörelser, ideella föreningar, bildnings-

organisationer, miljörörelser, konsumentorganisationer och kooperativa föreningar ska få 

förbättrade ekonomiska villkor från staten och kommersiella intressen i denna typ av 

organisationer ska på detta sätt minskas. 

Under 1800-talet bildades nykterhetsorganisationer som ett svar på det utbredda sprit-

missbruket. En omfattande bildningsrörelse för att höja medborgarnas medvetenhet tog vid. 

Förutom nykterhetsorganisationerna blev framför allt fackföreningar, idrottsföreningar, 

bildningsförbund och kulturföreningar en del av denna rörelse. Spritmissbruk är fortfarande 

ett besvärande samhällsproblem, Efter motbokens avskaffande växte missbruket lavinartat 

och faktiskt ligger alkoholkonsumtionen i dag kring nivåer motsvarande de som var i slutet av 

1800-talet, på den gamla onda tiden. Men numera är det framförallt socialtjänsten, sjukvården 

och rättsväsendet som arbetar med alkoholproblemen och dessas konsekvenser. 

Nu har dessutom ett stort narkotikamissbruk och en omfattande illegal narkotikahandel trasat 

sönder många medborgares liv. De miljöer dessa missbruk skapar, är dessutom livsluft för en 

ökande kriminalitet. Som en del av denna kriminalitet ser vi också växande problem med 

illegal vapenhandel, smuggling, prostitution och trafficking (människohandel), som har blivit 

särskilt accentuerat i och med EU-inträdet. 

De ovan nämnda organisationer, som bildades för att höja medborgarnas medvetenhet och 

som sett behovet av en höjning av den allmänna moralen i samhället, liksom behovet av en 

gemensam värdegrund, behöver återvitaliseras och här har kulturaktiviteter en särskild 

betydelse. 

Kunskap och accepterande av en gemensam värdegrund har dessutom i dessa tider fått en 

särskild betydelse i och med den immigrationsvåg som sköljt över landet. Nya medborgare 

måste också de få kunskap om hur man som svensk medborgare förväntas uppträda. 

Folkhemmet Sverige kommer att högt prioritera åtgärder för att igångsätta och kontinuerligt 

driva en sådan utbildningsrörelse, tillsammans med alla folkliga krafter med likartad 

målsättning. 

 

 

 

Programmet kommer att uppdateras och kompletteras fram till riksdagsvalet september 2018. 


