1

Värdegrund och ideologi
Hälsopartiet grundar sig på respekt för alla människors lika och unika värde och på insikten att ett
idealiskt samhälle endast kan uppnås genom att stödja livets naturliga samspel; allt från naturens
mikroorganismer till fria människors samverkan på varu-, tjänste-, arbetsmarknaden och inom
familjen.
Detta leder till insikten att det är människorna som utgör staten. Staten skall därför tjäna den
enskilda människan och inte tvärtom.

Sveriges osunda tillstånd
Dagens samhälle uppvisar många osunda tillstånd i form av ökad korruption, rättsröta,
resursslöseri, förgiftning av atmosfär, vattendrag och mark, samt ett försämrat folkhälsotillstånd
med en överbelastad, ofta ineffektiv sjukvård, en försämrad skola, samt bristande omvårdnad av
våra äldre.
För att få ordning på Sveriges osunda tillstånd skall hälsoaspekten prioriteras inom samtliga
politiska beslut. Därför presenterar Hälsopartiet följande heltäckande åtgärdsprogram.

Finansiering av reformförslagen
Extra finansieringsutrymme skapas genom borttagen EU-avgift, avskaffande av landstingen,
borttagna fallskärmar inom offentlig förvaltning, halvering av antalet riksdagsledamöter och
minskade riksdagslöner, reglering av de privata bankerna via riksbanken så att nya skapade
pengar tillfaller de svenska skattebetalarna istället för de privata bankerna, samt stora dynamiska
effekter från många av reformerna.
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Fördjupat partiprogram
OBS: Punkterna nedan överensstämmer för närvarande inte med de i det kortfattade
partiprogrammet pga pågående revidering av detta fördjupade partiprogram. Vi ber om
överseende med detta.
Stärk demokratin
1.

I dag är det nästan alltid de kandidater som partierna sätter upp på sin eller sina valsedlar som
erhåller platserna i riksdag, kommun- eller landstingsfullmäktige. En person som står nedanför
dessa kandidater måste vara förkryssad av minst 5% av partiets röster i en valkrets för att väljas
i stället. Detta inträffar därför sällan. Hälsopartiet verkar för att införa fullständiga personval
genom att alla personröster skall räknas. Med detta förslag flyttas makten över vilka som skall
styra vårt land från partierna till folket.
Det kommer då att bli lättare att välja en person till riksdagen eller hemkommunen (landstingen
vill vi avskaffa) som t.ex. engagerat sig i en viktig lokal fråga och därför blivit populär i sin
valkrets och får antingen kryss eller sitt namn påskrivet på valsedeln. För att ytterligare
vitalisera demokratin verkar Hälsopartiet dessutom för en avskaffad småpartispärr till
kommunfullmäktige och en sänkt eller avskaffad småpartispärr till riksdagen. En
snabbutredning skall komma med förslag på lämplig nivå (Sverige har idag 4%, Finland 3%
och Holland ingen spärr alls).

2.

Hälsopartiet vill återinföra närvaroplikt i riksdagen för samtliga riksdagsledamöter genom att ta
bort det s.k. kvittningssystemet, som missbrukas systematiskt av våra folkvalda för att de ska
slippa rösta och redovisa sin uppfattning i kontroversiella frågor.
Hälsopartiet föreslår också en halvering av antalet riksdagsledamöter till 175 st. 349 ledamöter
är fullständigt onödigt i ett modernt informationssamhälle. Ett lägre antal är bra för
statsbudgeten och ökar det individuella ansvaret. Det blir också lättare att urskilja ledamöternas
ställningstaganden. http://jinge.se/mediekritik/ipred-lagen.htm

3.

-

Riksdagslönerna 2014 är 59.800 kr i månaden, ibland kompletterad med lön från det egna
partiet. Därtill kommer en generös fallskärm, lång semester och lågt arbetstidskrav; ca 3
riksdagssammanträden per vecka. Sammantaget har detta blivit ett attraktivt lyxuppdrag.
Hälsopartiet anser att drivkraften till riksdagsuppdraget måste vara ideell och inte hög lön, och
att löneklyftorna i samhället måste minskas, med våra egna folkvalda som goda föredömen.
Vid enkammarriksdagens införande 1867 fick ledamöterna ingen lön alls.
Hälsopartiet kräver därför:
Sänk betydligt månadslönerna (var 2014 för riksdagsmän 59.800 kr, talmän och statsminister
156 000 kr, de tre vice talmännen ca. 90 000 kr och alla ministrar som samtidigt sitter i
riksdagen ca 85 000 kr plus hälften av den lön och kostnadsersättning som tillfaller
riksdagsledamot). Vi föreslår vidare att ledamöter med högskoleexamen och minst 5 års
sammanlagd heltidsersatt verksamhet inom deras utbildningsområde fram till sista september
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under valår till Riksdagens arvodesnämnd kan ansöka om ytterligare 5 000 kr i bruttolön.
Därmed prioriteras individuell kompetens. Därefter skall samtliga löner följa inflationen
uttryckt som andel av det årliga prisbasbeloppet enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken.
http://valtioneuvosto.fi/hallitus/palkkiot/sv.jsp
-

Avskaffa fallskärmarna som betalas ut till alla ledamöter då de slutar. De är minst 80% av
årslönen, dvs. var år 2014 574.000 kr. Ledamöterna behåller därmed en god lön, fria resor,
ersättning för boende i Stockholm och traktamenten för alla övriga, och riksdagspension efter
65, det är mer än väl. Därtill kommer extra arvode till de med högsta kompetens och extra
arbetsinsats som vi föreslår skall vara oförändrade och är på ca 11 000 kr per månad till de 15
utskottsordförandena. Utskotten är motorn i riksdagen. De normala arvodena på några hundra
kronor per sammanträde som tillfaller ledamöter i insynsråd och kommittéer föreslås också
oförändrade. Det förekommer inga andra riksdags- eller ministerersättningar. Se även näst sista
och sista stycket under punkt 4.

-

I dag bestämmer riksdagsledamöterna sina egna löner genom Riksdagens arvodesnämnd. För
att undvika risken för lagändring och en återgång till skyhöga löner måste nämndens 3
ledamöter fortsättningsvis tillsättas av en nybildad författningsdomstol enligt nästa punkt,
istället för riksdagsstyrelsen så att nämnden blir självständig och oberoende gentemot
riksdagen.

4.

Inför en oberoende och självständig författningsdomstol (kallas också för konstitutionsdomstol)
som yttersta instans, till medborgarnas skydd mot politikers och myndigheters maktmissbruk.
Något sådant saknas idag. Men låt oss redan från början ta lärdom av bristen i systemet hos de
länder som redan har detta så som t.ex. USA och Tyskland, i form av korruption och
regeringsinflytande. I USA har t.ex. den federala högsta domstolen inte i ett enda fall
ogiltigförklarat lagar som antagits av kongressen och senaten. Därför måste ledamöterna väljas
direkt av folket i samband med riksdagsvalen i form av personval, med namnförslagen på
valsedeln framtagna av folket på ett öppet internetforum. Författningsdomstolens
huvuduppgifter:

-

Ogiltigförklara beslut fattade av riksdag, regering, domstolar och övriga
myndigheter som inte följer grundlagen och andra författningar.

-

Ogiltigförklara lagar och förordningar som strider mot grundlagen. För detta krävs ett slopande
av det så kallade uppenbarhetsrekvisitet i grundlagen. När vår grundlag gjordes om år 1974, såg
riksdagsmajoriteten till att göra den meningslös. Viktigast var att införa det så kallade
uppenbarhetsrekvisitet. Det innebär att domstolar kan ogiltigförklara lagar och förordningar,
som strider mot grundlagen, bara om felet är uppenbart. Man inser lätt att något som hundratals
riksdagsledamöter och ett dussin ministrar ansett riktigt, inte kan vara uppenbart fel. Det har
gett regeringarna fritt fram att bryta mot grundlagen vilket också skett, och ingen instans finns
för att tillrättalägga lagbrotten. Över 100 000 klagomål står därför i kö hos Europadomstolen
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(augusti 2014) för att få upprättelse.
-

Utan delegering utgöra statens representant vid lönesättningen av alla chefsdomare och högre
ämbetsmän som inte omfattas av punkt 3 i detta partiprogram, för att undvika oskäligt hög
lönesättning.

-

Domstolen eller en av domstolen tillsatt lönenämnd skall sätta normlöner och normpensioner
för hela det övriga statliga tjänstemannakollektivet och vara en överklagande instans vid
tjänstetillsättningar.

5.

Inför beslutande folkomröstningar i alla viktiga frågor med Schweiz som förebild: Dels om alla
grundlagsändringar och dels då minst 100 000 personer via namnunderskrifter inklusive
internetröstning via bank id, antingen motsatt sig en av riksdagen antagen lag, eller tagit
initiativ i en fråga (medborgarinitiativ). Internetröstningen skall vara öppen för att utesluta
valfusk, d.v.s. alla kan se hur alla röstat.

6.

Återställ grundlagen så att makten tas tillbaka från EU till riksdagen. Ta bort de tusentals nya
EG- och EU-lagar som införts som svensk lag ända sedan 1993 som urholkat demokratin. Dit
hör bl.a. FRA-lagen. Bara sedan 2006 har ca 170 st lagändringar urholkat
offentlighetsprincipen* vilka måste återställas. *Medborgarnas tillgång till myndigheternas
beslut och handlingar (handlingsoffentligheten som funnits i Sverige sedan 1766) samt
närvarorätt vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden
(förhandlingsoffentligheten).

7.

Kommuner, domstolar och politiska partier skall registreras som juridiska personer med
organisationsnummer och säte och samtliga partibidrag skall redovisas offentligt. Valsedeln
skall redovisa vilken juridisk person man röstar på.

8.

Inrätta krav på extern revisor för alla statliga och kommunala verksamheter, domstolar, banker
och politiska partier. Detta plus återinfört tjänstemannaansvar kan förhoppningsvis få ner till ett
minimum det omfattande svindleriet av skattebetalarnas pengar pga ogrundade beslut, som
avslöjas i denna film: https://www.youtube.com/watch?v=vdi-Lg9pwkY

9.

Låt Sveriges generaldirektörer, landshövdingar och andra högre ämbetsmän tillsättas av en
rekryteringsnämnd tillsatt av riksdagen under den nya författningsdomstolen. I dag tillsätts
många av dessa poster av regeringen på förslag av t.ex. statsministern. Detta riskerar att
vänskapsband istället för meriter i en rättvis urvalsprocess avgör vem som får dessa
ansvarsfulla uppdrag.

10. Riksdagsledamöter skall i enskilda frågor, vilka inte är klart uttalade i partiprogrammet, kunna
gå emot partiledningen utan bestraffning eller påtryckning.
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https://www.youtube.com/watch?v=qu0h9lZFebQ

Internet och media
11. Inför ett fritt, ocensurerat internet utan myndighetsinblandning, med undantag
för kränkande material.
12. Tillåt fildelning för privat bruk utan inskränkningar.
13. Skärp straffen för publicering av personligt kränkande material på internet. Grundlagens
bestämmelser kring tryckfrihet och yttrandefrihet skall utökas och specificeras så att den
omfattar också publicering på internet och att samhällskritik och kritik mot myndighet alltid
skall tillåtas.
14. Skärp straffen på programutgivare som enligt Granskningsnämnden för radio och TV bryter
mot värdegrunden om saklighet och opartiskhet vid public service- sändningar i radio och TV.
Inför därvid en preliminär granskningsplikt för nämndordföranden inom 24 timmar för att
förhindra ytterligare sändningar med liknande förseelser. Rättad sändning skall produceras och
visas i sin helhet. Straffskalan skall bygga på det av Hälsopartiets initiativ införda individuella
tjänstemannaansvaret och vara extra kännbart för förvanskning av minoritetsåsikter.

Miljö
15. Stoppa chemtrails! Med hänvisning till Miljöbalkens försiktighetsprincip kräver Hälsopartiet
att den så gott som dagliga flygplansbesprutning som sker över svenskt luftrum, sk.
”chemtrails”, omgående upphör och att dess miljö- och hälsomässiga konsekvenser utreds och
redovisas till det svenska folket. https://www.youtube.com/watch?v=YaHbzt8e8xg
16. Miljöbalkens försiktighetsprincip stadgar att ”så fort det finns risk för skada på människors
hälsa eller miljö skall åtgärder vidtas för att förebygga, hindra eller motverka detta.” Eftersom
försiktighetsprincipen sällan åtföljs så måste den göras tvingande genom straffpåföljder,
individuellt via återinfört tjänstemannaansvar och på myndighetsnivå genom bl.a.
vitesutdömande av nya författningsdomstolen.
17. Byt omedelbart ut alla trådlösa nätverk till trådbundna fibernät på skolor, daghem,
äldreboenden och sjukhus, med hänvisning till försiktighetsprincipen. Över 1500 vetenskapliga
studier som behandlats av EU-parlamentet (Bioinitiativrapporten) har fastställt att
mikrovågsstrålning ger skadliga hälsoeffekter. Det borde räcka!
http://blogg.passagen.se/murjek/entry/bioinitiativrapporten_som_eu_parlamentet_h%C3%A4n
visar.
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18. Timvis mätning av elförbrukning kräver installation av radiosändare i hushållen som skapar sk.
smutsig el i ledningarna vilket kan drastiskt försämra hälsan hos den snabbt växande gruppen
elöverkänsliga i samhället. Hälsopartiet kräver en uttrycklig rätt inskriven i ellagen (1997:857)
för alla hushåll att behålla månadsvis elmätning och ett avskaffande av timvis mätning.
19. Totalförbjud plågsamma djurförsök utan dispens och inför majoritetsrepresentation av
djurrättsorganisationer i de djuretiska nämnderna. Med tillverkning av naturliga hygien-,
skönhets- och medicinprodukter försvinner testbehovet. Dessutom finns det många ofarliga
laboratorietester som alternativ. Målsättningen är ett så djurvänligt samhälle att de djuretiska
nämnderna inte längre behövs och kan avskaffas.
20. Avskaffa Sveriges minkfarmar så som flera Europeiska länder redan gjort, och
utöka djurskyddet för rätt till utrymme och miljö för djurens naturliga beteende.
21. Stärk strandskyddet vid strandnära byggnationer enligt miljöbalkens 17 kapitel för att öka
allmänhetens tillgång till stränder. Strandskyddssträckorna försvinner allt oftare genom
dispenser från kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder. Vänskapskorruption har
misstänkts ligga bakom i ett par uppmärksammade fall. Åtstramningen skall ske genom att i
lagtexten stryka möjligheten för regeringen att delegera dispensgivningsrätten från länsstyrelse
till kommun och genom att stryka möjlighet till dispens för ”åtgärder som kan bidra till lokal
och regional utveckling”, som vi menar är ett alltför ospecifikt skäl för att få dispens. Om inte
dessa åtgärder räcker för att få till stånd en kraftig minskad dispensgivning måste lagtexten ses
över ännu en gång.
22. Avskaffa CO2-skatten och handeln med utsläppsrätter, som tillåter oförminskade utsläpp av de
rika storföretagen. Skärp istället straffen för miljöbrott. Miljömässigt bästa
tillverkningsprocesser måste prioriteras och stödjas, då minskar de skadliga utsläppen.
23. Skärp straffen i miljöbrottslagstiftningen och öka tillsynen av att den följs, inkluderat
framförande av fordon utan tillräcklig ljuddämpning, och gör om den tandlösa
nedskräpningslagen från 2011 i grunden:
- Specificera att den också omfattar husdjurs avföring och cigarettfimpar. Cigarettfimpar är
undantaget i lagen trots att det är det absolut vanligaste skräpet som slängs på marken, närmare
bestämt ca. 1 miljard fimpar per år.
- Även ringa nedskräpning skall ge böter.
- Civildepartementet måste ge polismyndigheterna i direktiv att patrullera på offentliga platser
med nedskräpningsproblem eftersom endast ett tiotal personer per år lagförs för brott mot
nedskräpningslagen.
http://www.svt.se/nyheter/vanligaste-skrapet-undantaget-i-nya-nedskrapningslagen
24. Skärp kraven i livsmedelslagen och om det behövs även produktansvarslagen så att
marknadsföring och förpackningar med processade livsmedel skall innehålla varningstext om
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eventuella skadeeffekter, precis som vid försäljning av tobak.

Jord-, skogsbruk och fiske
Hälsopartiet har som mål att göra Sverige till ett föregångsland inom ekologisk hållbar
utveckling genom följande åtgärder:
25. Syftet med GMO-grödor är att de skall tåla mer bekämpningsmedel, vilket gör dem giftigare att
äta. Hälsopartiet kräver därför att Sverige blir en GMO-fri zon.
https://www.youtube.com/watch?v=aiYcFM-GQ-Q
26. Stoppa slamspridning på åkrarna från svenska reningsverk innehållande kemiska gifter och
tungmetaller. För info se: http://www.renakerrenmat.se/. Sådant slam minskar i omfattning
allteftersom reningsverken omvandlas till processanläggningar enligt följande stycken.
27. Allt avfall skall på sikt tillbaka till jorden på ett miljömässigt och sanitärt hållbart sätt. Sjöarna
och haven får inte fortsätta att vara soptippar. Starta upp en omställning från vattentoaletter till
vakuumtoaletter http://www.renakerrenmat.se/ eller på landsbygden torrdass och för urin,
fekalier, malt köksavfall, malda blöjor och bindor gjorda av nedbrytbara material till närmaste
processanläggning där man utvinner Biogas och Biogödsel.
http://husagare.avloppsguiden.se/vakuumtoalett.html
28. Ersätt konventionella reningsverk med ekologiskt hållbara mikrobiologiska
processanläggningar. I processanläggningen bryter vi ner alla kemiska jordbrukskemikalier och
alla medicinrester med utvalda mikroorganismer innan Biogödseln läggs ut på odlingsjordarna.
Även hormonmediciner förvandlas till nyttiga ämnen av bakterierna. All djurgödsel behöver
lagstadgas att passera genom samma processanläggning för att bryta ner de syntetiska
kemikalier som djuren får i sig. (Kemikalierester läggs högst anmärkningsvärt idag ut på
odlingsjordarna utan kontroll via djurens gödsel.) Alla reningsverk skall omvandlas till eller
ersättas med dessa processanläggningar. All giftig slamproduktion kommer därmed att
upphöra.
29. Skapa biologiskt hållbara processer för omvandling av avfall till biogas och biogödsel. Dessa
metoder kommer att öka matjordslagret och minska algblomningen i våra vattendrag, speciellt
med tanke på Östersjön. Algblomningarna kommer att minska och växthusgaserna kommer att
minska med ca 8 miljoner ton per år bara i Sverige och ca 5 miljarder ton globalt i världen. När
alla toaletter ersatts så kan vi gå in och rena hela Östersjön, Mälaren och andra nedsmutsade
vattendrag med mikroorganismerna, så som man gjorde med ett innanhav i Japan respektive
med Titicacasjön i Sydamerika. Det kommer att leda till att det blir riskfriare att bada och att
äta fångad fisk därifrån. Sopförbränning av köksavfall kan också upphöra. Allt
kompostmaterial kan köras genom processanläggningen vilket också minskar växthusgaser och
uppvärmning. Inte nog med det, konstgödsel behöver inte längre användas och då återskapas
balansen och hälsan hos växterna. Då försvinner också behovet av giftbesprutningar och det
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leder till att det konstlade behovet av GMO upphör. Vi kan alltså ta bort marknaden för de
största mängderna av kemikalierna på jorden utan att förbjuda – bara genom att återskapa
biologiskt riktiga processer när vi omvandlar avfall – till biogas + biogödsel – för odling av vår
mat. Denna metod kommer att öka matjordslagret igen efter att ha minskat med 1 cm/år sedan
30-40-talet.
30. Förbjud konventionella vattentoaletter, trekammarbrunnar och infiltrationsbäddar vid
nybyggnation, för ersättning med ekologiskt hållbara reningsprocesser. Förbudet mot
trekammarbrunnar och infiltrationsbäddar i fjällvärlden och skogslandskap skall gälla även
befintliga installationer, för vilka ett nationellt omställningsbidrag skall införas. Dessa är ett
hån mot miljön och grundvattnets kvalité. Problemet försvinner permanent genom
avfallsprojektet i föregående punkt.
31. Påskynda omställningen till ett ekologiskt jordbruk genom att skattebefria alla svenska
ekologiska jordbruk och ekologiska djurhållare till dess att deras andel av den inhemska
årsproduktionen i deras respektive bransch (vegetabilieproduktion, mejeriproduktion respektive
ägg & köttproduktion) uppgår till 80% för att därefter gradvis återbeskattas. Reformen betalas
med slopandet av EU-avgiften då Sverige lämnar EU. Fiskerinäringen blir ekologisk
lagstiftningsvägen för allt fiske på svenskt territorialvatten genom förbud mot a) små maskor i
nät och trål som fångar småfisk som är nödvändig för tillväxten, b) kustnära trålfiske, c) ”dra
upp och släng tillbaka” fisk.
Genom framtida EU-utträde kan EU:s jordbruksstöd snabbt fasas ut, eftersom jord- och
skogsbruket genom minskat blankettkrångel och skattefrihet återfår sin vinst från
produktförsäljning i stället för bidrag. Denna ökade konkurrens ger positiva bieffekter som
minskad överproduktion och kassering av denna mat, korrekt prisbildning och höjd
kvalitetsutveckling. Stöd kvarstår eller införs för omställning till bl.a. ekologiskt jord- och
fiskbruk, skapande av våtmarker och självförsörjande jordbruk med gårdsbutiker. Sistnämnda
stöd bidrar till att göra Sverige till ett mer självförsörjande, oberoende och miljömässigt
hållbarare land.
32. Skogsvårdslagen är i själva verket en skogsförstörelselag som främjar rovdrift med kalhyggen
och kraftig minskning av skyddsvärda naturvärden som följd. Hälsopartiet kräver flera
ändringar av skogsvårdslagen, bl.a. totalförbud av all kalhyggesavverkning, stor som liten.
Detta uppnås genom krav på ett ständigt minsta skogsbestånd, definierat som minst 80 träd per
tunnland bördig skogsmark (5 000 m2) med en minsta diameter på 60 cm, 1 meter ovan mark.
Detta motsvarar ett träd var 8:e meter. Det finns sedan flera decennier tillbaka högeffektiva små
avverkningsfordon för sådan selektiv avverkning. Miljö- och jordbruksutskottet ges i uppdrag
att fastställa detaljföreskrifter för bestämmande av bördig skogsmark och arealgränsdragning
med praktiska exempel för internetpublicering åt skogsägare.
Energiproduktion
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33. Även under normal drift avges radioaktivitet från de svenska kärnkraftverken till havet och
luften som ackumulerats i den marina miljön runt Sverige. Och slutförvaringsfrågan är inte löst
tillfredsställande. Därför måste satsningen på förnyelsebara energikällor kraftfullt intensifieras
inklusive sol, vind, våg, vätgas, kall fusion och s.k. fri- eller nollpunktsenergi, samt Wankel-,
Sterling- , magnet- och elmotorer för att på sikt kunna ersätta kärnkraft och minska
förbränningen av fossila bränslen.
34. Använd känd reduktionsteknik i en transsubstantiell process för att neutralisera utbränt
kärnavfall, istället för kostsam, omständlig och osäker förvaring i bergrum.

Individanpassad skola
35. Hälsopartiet vill stödja skolformer som lär ut kritiskt tänkande och som inte är kollektivistisk
utan som istället tar tillvara på varje elevs förutsättningar och intressen. Vi vill framför allt
starta upp försöksskolor med den ryske visionären Mikhail Shetinins skola som förebild där
eleverna lär varandra. Se mer här: www.tekos.org.
36. Inför ett nytt ämne i läroplanen för samtliga svenska skolor: ”Social kompetens” (förmågan att
kommunicera) för att minska mobbning och utanförskap samt för att öka studieresultaten.
Exempel på skolarbete och hemarbete är att göra någon glad och att diskutera personens
reaktion i grupp. Lärarutbildningen skall inkludera detta ämne för samtliga lärare.
37. Hälsopartiet vill tillåta hemundervisning som ett alternativ.
38. Låt eleverna bli mer delaktiga i skolans utformning och drift i t ex färgsättning, måltider och
underhåll och låt ev. överskott för ex vis minskad vandalisering gå till skolresa eller andra
önskemål.
39. Besparingar i form av minskad vandalisering och delaktighet från elevernas sida skall kunna
komma eleverna tillgodo för önskade ändamål.

Vård, omsorg och kost
”Låt maten vara din medicin och låt medicinen vara din mat”

Hippokrates

40. Avskaffa landstingen och landstingsfullmäktige. Sjukvårdsnämnderna skall i stället arbeta ett
per län under Riksdagens socialutskott och länstrafikfrågor skall behandlas av
kommunförbundet i samråd med regeringen. Primärkommunerna skall få upphandla en
betydlig del av vårdavtalen för bästa närsjukvård med stort inslag av komplementärmedicinska
utövare i deras befintliga lokaler runt om i kommunerna.
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41. Minst 50 % av statliga forskningsanslag till det medicinska området skall anslås till
naturmedicinsk forskning.under överseende av LIM, Läkarföreningen för Integrativ Medicin.
42. En stor del av våra vanligaste naturmedel och de mest verksamma kosttillskotten och många
naturliga kosmetikaprodukter inklusive massageolja har tvingats bort från marknaden under de
senaste åren vilket begränsat utbudet och mångfalden. Detta har skett genom
•
•

•
•

Förbud mot att kosttillskott innehåller vitaminer och mineraler utöver vissa fastlagda
gränsvärden, vilket riskerar att göra medlen verkningslösa.
Generellt förbud mot att informera om medlens positiva hälsoeffekter om de inte
registreras som naturläkemedel, en process som endast multinationella läkemedelsbolag
har råd med.
Dyra registreringskrav och för all kosmetika även kostsamma tester av produkternas
hållbarhetstider av utomstående analysföretag.
Specifika förbud mot verksamma naturmediciner och kosttillskott eller ämnen i dessa,
som t.ex. Hunsa-aprikoskärnor och kolloidalt silver. Ett annat exempel är att majoriteten
av verksamma homeopatmedel är idag förbjudna i Sverige..

Så länge det får säljas obegränsat med cigaretter och alkohol, skall det vara tillåtet att sälja
obegränsat med naturläkemedel och kosttillskott. Avför därför alla naturläkemedel och
kosmetika från Läkemedelsverket och alla kosttillskott från Livsmedelsverket. Lagen om
produktansvar, livsmedelslagen och marknadsföringslagen reglerar i tillräcklig utsträckning
dessa produkter. Läkemedelsverket skall enbart reglera syntetisk medicin med dokumenterade
biverkningar. dukter.
43. Staten skall prioritera medicinsk forskning för utveckling av läkemedel som botar sjukdomar
utan allvarliga biverkningar, samt även via läkemedelsverket tillverka och saluföra sådana
läkemedel eftersom den vinstdrivande läkemedelsindustrin missgynnar sådana till förmån för
endast symtomlindrande preparat som håller den sjuke kvar i ett ofta livslångt
medicinberoende.
44. Begränsa användningen av vaccin i Sverige och forska på verkningsgrad och biverkan från
vacciner, samt låt föräldrarna bestämma om deras barn skall vaccineras eller inte.
http://newsvoice.se/2014/08/29/ny-svensk-dokumentar-om-dr-andrew-wakefield-som-fann-enkoppling-mellan-trippelvaccin-och-autism/
45. Ta bort förbuden i patientsäkerhetslagen för komplementärmedicinska terapeuter att behandla
smittsamma sjukdomar, cancer, att använda sprutor, och att behandla barn under 8 år.
Motivering: Den offentliga vården orsakar tusentals dödsfall årligen pga felbehandlingar enligt
sjukvårdens egna uppgifter och åter tusentals får ingen fungerande hjälp pga den stadigt ökande
antibiotikaresistensen och brist på behandlingsalternativ. Därför måste den ofarliga
komplementärmedicinsektorn, fri från allvarliga biverkningar och helt utan kända dödsfall,
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kraftigt stimuleras.
46. Vårdsökande skall få välja mellan komplementärmedicinsk- och skolmedicinsk behandling på
lika villkor. Detta skall uppnås genom att sjukvårdsnämnderna i varje landsting enligt nya
direktiv dels måste lämna anbud på ett brett spektrum av komplementärmedicinska
behandlingsformer för träffande av offentligt finansierade vårdavtal, och dels måste upplåta och
vid behov uppföra inom sjukhusområdena lokaler för sådan verksamhet. Återge legitimerade
läkare friheten att skriva ut andra preparat på recept än de som är upptagna i FASS, en frihet
som alltid gällt i t.ex. Frankrike, Tyskland och England. All komplementärmedicinsk vård på
remiss av läkare och alla preparat ordinerade av läkare skall omfattas av högkostnadsskydden.
Det är den svenska sjukhusvården som är skadlig, med ca 3000 undvikbara dödsfall per år
enligt socialstyrelsen, och med biverkningar från i stort sett varenda medicin, medan den
komplementära vården är så gott som biverkningsfri och med normalt noll dödsfall per år.
47. Inför skatteavdrag för egenvård, sk. botavdrag.
48. Minimera tvångsvård av barn, genom att stryka § 6 i lagen (1991:52) om vård av unga som
tillåter omedelbar tvångsvård utan domstolsbeslut, och § 2 som tillåter tvångsvård p g a
bristande hemförhållanden, och specificera i § 3 som tillåter tvångsvård p g a barnets eget
beteende att det ej får förekomma tvångsmässiga omhändertaganden i längre tid än max en
timme pga. beteende för stunden, t.ex. på sjukhus.
49. Läkemedelsverket skall utfärda en kostrekommendation att tillämpa före medicinering vid
beteendestörningar pga det kraftiga forskningsunderlaget som talar för detta. Dit hör
bokstavsdiagnoser, autism, ADHD, schizofreni, asperger. Rekommendationen skall bestå av att
ta bort gluten, laktos, kasein, socker och soja före medicinering enligt ”Nätverket för friskare
barn”. Se tex: http://www.barnmedautism.se/lankar/svenska/
50. Återinför momsfrihet på alla kroppsbehandlingar. Idag gäller den endast legitimerad personal
vilket snedvrider konkurrensen.
51. Skapa en mer human och tryggare åldringsvård. Ekonomiskt stöd inrättas för anhöriga som
vårdar sina åldringar i hemmet, vilket är mycket billigare för samhället. Ge maka/make/sambo
som också har vårdbehov rätt att bo i samma rum eller avdelning som sin livspartner. Erbjud
dem komplementärmedicin, ge dem lokalt tillagad ekologisk mat och om patientens vårdbehov
tillåter, utomhusvistelse varje dag.
52. Momsbefria alla ekologiska livsmedel. De kommer från näringsrika och mindre giftiga jordar
och har därför bättre näringsinnehåll, godare smak och mindre giftinnehåll vilket borgar för
bättre folkhälsa och renare miljö. Målsättningen är att återigen göra alla livsmedel ekologiska,
som de var 1994.
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53. Samtliga svenska skolor, daghem och sjukhus skall servera ekologisk mat uppgående till minst
50 % av utbudet, med målsättning att uppnå minst 90 % inom fem år.

Penningpolitik
Över 90 % av alla pengar i världen består i dag av digitala siffror. Merparten av dessa pengar
skapas ur tomma intet av världens banker i det ögonblick de ger ut lån, vilket leder till en
enorm valuta- och vinstansamling hos det privata bankväsendet. Bankerna får låna ut minst
10 gånger mer pengar än de har täckning för och då skapas ”nya pengar” som inte funnits
tidigare, vilka tillfaller privata banker istället för staten. Detta orättvisa banksystem är idag en
stor orsak till Sveriges och övriga länders enorma utlandsskulder. Hälsopartiet kräver därför
en bankreform enligt punkterna nedan. För mer information om banksystemet, se länkarna:
https://www.youtube.com/watch?v=EIVafzfUSr4#t=98
http://www.positivapengar.se/
Riksbanken övertar bankernas rätt att öka penningmängden av svenska kronor, dvs att skapa
nya pengar vid utlåning. När de nya lånen amorteras kommer de skattebetalarna tillgodo och
används framför allt till att betala statsskulden och för att få ner statens räntekostnader.
54. Inför 100 % kapitaltäckning för lån från de privata bankerna. De skall inte få ha mer utlåning
än vad som balanseras av inlåning från kunder, sedlar och mynt, ädelmetaller, bokfört restvärde
av fastigheter, ägda aktier till nominellt värde och inlåning från Riksbanken. Därmed tvingas
bankerna upphöra med att låna ut pengar som inte existerar och endast Riksbanken tillåts att
skapa dessa nya pengar, även digitala, som lånas till bankerna. I tider då bankerna har så god
soliditet genom tex. hög inlåning att de kan återbetala lån till riksbanken och ändå klara detta
kapitaltäckningskrav så tillfaller amorteringen den svenska statsbudgeten istället för att berika
de privata bankerna som idag.
Genom detta strängare kapitaltäckningskrav jämfört med idag så ökar bankernas lånebehov av
Riksbanken markant vilket ökar Riksbankens räntevinster vilket också förbättrar statsbudgeten.
Riksbanken får en ny roll som regleringsbank för lån till bankerna och kontrollerar därmed
skapandet av ”nya pengar” för skattebetalarnas räkning. Riksdagens kontroll och insyn över
Riksbankens arbete skall öka genom ändring i Riksbankslagen.
55. Inför en bankdelning så att bankerna i fortsättningen endast får ägna sig åt in- och utlåning och
inte värdepappershandel, för att lättare kontrollera bankernas verksamhet med in- och utlåning.
Värdepappershandel får skötas av befintliga eller nyavstyckade finansinstitut. All handel från
svenska aktörer med rent spekulativa värdepapper såsom derivatkontrakt, måste förbjudas helt.
Derivatkontrakterna är ett luftslott vars värde i världens bankers böcker 2008 uppgick till 28
gånger mer än hela världens BNP*, i dag ännu mer. Det finns ingen möjlig mängd pengar som
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kan ge täckning åt detta. *: Källa: tidskriften Ny Solidaritet, årg. 34, nr. 3, EAP, tryck: STC
Vällingby 2008.
56. Stoppa utfasningen av kontanta pengar genom att lagstadga att samtliga näringsidkare skall
vara skyldiga att hantera både kontanter och kort. Ett kontantlöst samhälle är farligt. Det skulle
ge nya möjligheter för såväl myndigheter som banker att utöva ytterligare kontroll på
medborgarna. Och det skulle ge ännu mer vinster åt bankerna som då kan skapa ännu mer
digitala pengar ur tomma intet. För vad händer när alla dina pengar sitter på ett plastkort
ägt av banken? När du får en skuld, tänk om banken i en framtid kan frysa dina tillgångar tills
skulden är betald? Hur ska du kunna handla din mat om du inte kan använda ditt kort?
Om ovanstående reformer försvåras eller förhindras pga motstånd från de internationella
finansaktörerna måste riksdagen skapa en ny valuta; riksdaler & shilling, som skall vara
fristående från det internationella banksystemet och utges av Riksbanken. Sveriges guldreserv
skall i så fall byggas upp för maximal säkerhet och tilltro till valutan.
57. Sveriges guldreserv skall tas hem till Sverige. Syftet med den är ju nationell säkerhet.
58. Hälsopartiet kräver en opartisk revision av Världsbanken för att få rätsida på den misstänkta
korruption som uppdagats. https://www.youtube.com/watch?v=UQ2DwnxNOlM och
https://www.youtube.com/watch?v=fKjpb6SiyGM

Sysselsättnings- och näringspolitik
59. Inför lärlingsplatser för unga med minimilön enligt tysk modell. Ersättningen är där ca. 900
Euro (2014) = ca 8 000 kr per månad de första 2 åren efter skolan. Detta omöjliggörs idag i
Sverige pga att arbetsgivarna tvingas tillämpa kollektivavtalens ingångslöner på mer än det
dubbla. Därför finns det ont om unga på Sveriges arbetsplatser som i stället tvingas leva hemma
hos föräldrarna utan inkomst, eller hanka sig fram med socialbidrag (ekonomiskt bistånd).
60. Inför minimilöner inom alla yrkeskategorier med möjlighet att själv påverka och omförhandla
det individuella löneavtalet.
61. Slopa alla sk. 3:12 reglerna som innebär att småföretagare beskattas med en betydligt högre
skattesats än stora företag. Reglerna återfinns numera i 56:e och 57:e kapitlet i
inkomstskattelagen.
62. Halvera arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna till Europanivå, runt 17%. Om 44% av alla
Sveriges 1 miljon företag därigenom anställer i genomsnitt bara en person extra, så är
Hälsopartiets arbetslöshet på 440 000 utraderad. Reformen kan därmed bli självfinansierad
genom att statens utgifter för arbetslöshetsersättning och ekonomiskt bistånd (fd. socialbidrag)
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till dessa upphör och deras momsinbetalningar på deras konsumtionsökning ökar och
arbetsgivaravgifter och bolagsskatter från företagen som anställer dem ökar för just denna
grupp.
63. Reformera Energimyndigheten med nya regler som möjliggör 100 % stöd för ickekonventionella lovande uppfinningar genom slopande av kravet på 50 % finansiering från
extern part.
64. Reformera patentlagen:
Mängder av icke-konventionella uppfinningar världen över som kunnat innebära kvantsprång
till en bättre värld har köpts upp och lagts ner av storbolag som sett dem som ett hot. Sverige
skall här visa vägen genom följande ändringar i patentlagen.
a)

Då patent köps upp skall patenträtten återgå till den ursprungliga patenträttsinnehavaren utan
kostnad, om denne efter 3 år så begär, om den nya patenträttsinnehavaren då ännu inte lanserat
produkten eller en annan patenterad produkt som fyller en likvärdig funktion, på den öppna
marknaden.
b) Kan det antas att en sådan annan patenterad produkt kostar mer i något försäljningsled eller om
det i fråga om produkter för energibesparing/energialstring/energiomvandling/, att den ger
sämre verkningsgrad eller längre återbetalningstid för köparen än vad en produkt enligt det
uppköpta patentet skulle medföra, så måste patenträtten återgå till den ursprungliga
patenträttsinnehavaren enligt föregående stycke.
c) En patentansökan får inte avslås för att en eller flera av dess funktioner strider mot eller inte
kan förklaras av redan kända naturlagar.

Skattepolitik
65. Bara högavlönade betalar idag statsskatt, 5-15 % men de lågavlönade måste använda alla sina
inkomster för konsumtion och betalar alltså relativt mer i konsumtionsskatter. Höj därför den
skattefria inkomsten (grundavdraget) under en fyraårsperiod till totalt 120 000 kr per år som är
en vanlig nivå i Europa. Avskaffa samtidigt alla bidrag till yrkesverksamma med en årsinkomst
på minst denna nivå, 120 000 kr (ekonomiskt bistånd, sjukersättning, föräldraersättning,
bostadsbidrag m.m.) Därmed minskar byråkratin och arbetslösa, ungdomar, långtidssjukskrivna
m.fl. stimuleras till egen försörjning. Reformen är så kraftfull att den stimulerar arbetslösa,
ungdomar, långtidssjukskrivna m.fl. till eget företagande på liknande sätt som starta egetbidrag, men bättre pga att skattefriheten blir permanent till skillnad från starta eget-bidraget.
Samtidigt minskar samhällets kostnader för arbetsmarknadsåtgärder.

Invandring och bistånd
Invandring
Sverige måste fortsätta ta emot svårt sargade människor på flykt från krig svält, tortyr och våldtäkt.
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Samtidigt måste statsbudgeten vara i balans så att det finns ekonomisk möjlighet till en god
flyktingmottagning även på lång sikt. Hälsopartiet föreslår därför följande åtgärder
67. Samtliga flyktingar skall inom 6 månader från ankomsten till Sverige erbjudas arbete eller
annan meningsfull sysselsättning för god integration i det svenska samhället.
68. Inför godkänt språktest som ett av kriterierna för att flyktinginvandrare till Sverige skall få
permanent uppehållstillstånd, och för att arbetskraftsinvandrare skall få svenskt
medborgarskap, för bättre integration i det svenska samhället.
Bistånd
69. Sverige måste ta initiativ till att ersätta dagens kortsiktiga u-landsbistånd som ofta tillfaller
krigsherrar och regimer med långsiktig på-platsen-hjälp. Som första steg bör Sverige ta initiativ
i Nordiska rådets och Nordiska ministerrådet att tillsammans med de övriga nordiska
länderna bygga upp ekologiska, självförsörjande, demokratiskapande lokalsamhällen i
svältområden eller i t.ex. gränstrakterna i grannländerna till konflikthärdar med stor emigration.
Korrekt utförd trädplantering med utbildning binder markfukt, stoppar jorderosion och
ökenutbredning, ökar djurfaunan, ger bränsle, föda och produktion och försäljning av nötter,
frukter och hantverksarbeten i form av fair trade-företag för vilka fördelaktiga mikrolån vid
behov skall kunna ges. Samarbete skall ske med VI-skogen (http://www.viskogen.se/), som
framgångsrikt lyckats med detta i länderna kring Victoriasjön i Afrika.
Med modern teknik som solspisar och solugnar (http://solaroven.com/),som är helt
självförsörjande på energi och solkraft/bränslecell-anläggningar för t.ex. vattenpumpar och
avsaltningsanläggningar av havsvatten och genom att bygga upp byskolor på demokratisk
grund som skapar morgondagens entreprenörer byggs och expanderar dessa lokalsamhällen.
Kollektivt arbete är en stark tradition i de flesta U-länder. Därför förväntas många vilja delta i
att bygga t.ex. deras eget hus med marknadsmässig lön vilket i U-länder är mycket låga jämfört
med svenska löner eller entreprenadarvoden. Samtidigt erbjuds de kost och logi i t.ex. tillfällig
förläggning. Genom sådant deltagande av lokalbefolkningen redan från start erhålls
ansvarskänsla och engagemang från dem i projektet. Projektbudgeten ger då också så mycket
samhällsuppbyggnad per krona som möjligt genom de låga kostnaderna.
När en sådan by börjat fungera efter några år förväntas den expandera med inhemsk inflyttning
genom naturlig attraktionskraft. Dessutom skall då migrationsverket erbjuda flyktingar och
invandrare i Sverige från i första hand dessa områden återinflyttning åt de som så önskar.
Återinflyttningen skall baseras på skriftliga avtal med dessa regeringars länder som alltid skall
slutas innan lokalsamhällena påbörjas, där Sverige och eventuellt övriga deltagande länder
garanteras en viss inflyttning från våra länder.
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Vi är övertygade om att ingen flykting lättvindigt flyttar från sitt hemland, sin familj, släkt,
kultur, miljö, språk m.m. En nackdel med en stor invandring till Sverige och andra länder är
också att det ger signaler till de som kontrollerar avflyttningområdena att de kan jaga oönskade,
fattiga individer ut ur landet med vår hjälp, hur länge som helst.
En fortsatt okontrollerad och illa förberedd flyktinginvandring till Sverige skapar framförallt
en försämrad välfärd pga ytterligare ansträngd statsbudget och ansträngda sociala instanser.
Att få mat, husrum och utbildning på sin egen kontinent kostar bara en bråkdel av
motsvarande hjälp i ett i-land som Sverige. Hälsopartiets reform
•
•
•
•

Hjälper 10-tals upp till 100-tals nödlidande på plats till samma kostnad som för en enda
flykting i Sverige.
Befriar oss från segregationsproblem som följer med alternativet invandring till Sverige.
Hjälper till att bygga upp välståndet i u-länderna på ett hållbart sätt.
Ökar samhörigheten mellan i- och u-länder och ansvarskänslan för en fredlig värld, så att
flyktingströmmarna minskar och upphör.
Kostnaden för flyktingmottagning bör vara 1 % av föregående års BNP och kostnaden för
denna nya u-hjälpen likaså 1 %, totalt 2 %. Ambassadernas lönekostnader får ej så som
avslöjats i media under 2014 belasta dessa anslag.

70. Utöka skatteavdraget i deklarationen för bidrag till välgörenhetsorganisationer till 100 % från
första kronan, till alla välgörenhetsorganisationer, även de med säte utomlands, inklusive
fadderverksamhet och skolor i u-länderna.

Kommunikation
71. Öka utbyggnaden av kollektivtrafiken och stimulera kollektivresandet genom ökad
subventioneringsgrad och gratis resor för alla ungdomar under 18 år, likvärdigt för hela
Sverige.
72. Bygg ut det markbundna bredbandsnätet och fasa ut det trådlösa nätet.

Rättsväsendet
73. Införliva den enskildes rättigheter enligt Lissabonfördragets artiklar med svensk lag.
74. Korruptionsskandalerna duggar tätt, ofta utan straffpåföljd, bl.a. Göteborgskorruptionen,
vapenfabrik-bygget i Syrien, Kungliga Tekniska Högskolans programvarusmuggling till Kina
för kärnvapenframställning trots rådande vapenexportembargo, Fredrik Reinfeldts svart-
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lönebetalning på 80 000 kr till ett hembiträde, Göran Perssons flyttåg av statens möblemang i
representationsbostaden Sagerska Huset för vilka han endast betalade 20 500 kr.
http://www.exponerat.net/media-valjer-vilka-skandaler-som-ska-tystas-ner/. Sedan början av
1970-talet har kraven på tjänstemännen att följa lagar och tjänstebeskrivningar gradvis minskat
så att nu runt 8 000 anmäls varje år för tjänstefel men bara en handfull blir fällda.
Hälsopartiet kräver
•
•

•

en återskärpning av strafflagstiftningen avseende tjänstemän och politiker samt
att personalansvarsnämnderna inom myndigheterna måste ta upp till prövning alla
misstankar om tjänstefel, även de som inte innebär brott mot lag utan endast tjänstedirektiv,
för eventuellt utdömande av disciplinstraff. Utan risk för bestraffning har lagarna och
myndighetsdirektiven knappast någon funktion att fylla och korruption tillåts breda ut sig
ohejdat. Hälsopartiet kräver också ett återupprättande av ämbetsmannaansvaret och
införande av ämbetsmannaexamen med tillhörande ökade beslutsbefogenheter, vilket
minskar byråkrati och hindrar att ärenden drar ut på tiden.
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/skarp-straffen-for-tjanstefel/.
http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3833305.ece

75. Förbjud ”fallskärmsavtal” inom statliga och kommunala verksamheter.
76. Politiska partier skall registreras som rättssubjekt med orgnr. och säte och samtliga partibidrag
skall redovisas offentligt. Därmed görs de straffrättsligt ansvariga.
77. Utdöm kännbara straff till samtliga medverkande i mord även om det inte går att bevisa vem
som varit direkt orsak till mordet. I dag kan då samtliga frikännas, som i det uppmärksammade
”Lindomefallet”. Detta skall även gälla redan fällda domar som skall tas upp på nytt.
78. Utdöm straff för alla våldtäkter där det bevisats att kvinnan motsatt sig sexuellt umgänge och
ompröva tidigare rättsfall retroaktivt, där våldtäcktmännen friats p g a att våldtäktsoffret inte
gjort ”tillräckligt motstånd”.
79. Återetablera nedlagda poliskontor så att det finns ett minst ett poliskontor även i
småkommuner, som är öppet varje dag. Låt kontorister ha hand om skrivbordsarbetet och inför
fler kvarterspoliser.
80. Ändra i Lagen om Vård av Ungdom LVU så att omhändertagande av barn alltid måste föregås
av domstolsbeslut. Socialsekreteraren måste presentera bevis på att detta omhändertagande är
nödvändigt för barnets hälsa.
81. Stärk vittnes- och brottsofferskyddet. Efter polisanmälan om misshandel skall ingen kvinna
behöva leva i skräck för risken för besök från misshandlande män.
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82. Skärp förbudet och övervakningen mot att förtära narkotika och alkoholhaltiga drycker på
allmän plats. Vid fylleri skall i första hand utdömas samhällstjänst med rehabiliterande
verksamhet. Samhällstjänsten föreslås bestå av rehabilitering i allmänna trädgårdar eller på
jordbruk. Vintertid föreslås snöröjning och annat rehabiliterande arbete, samt obligatoriskt
deltagande i samtalsgrupp.

Kriminalvård
83. Utöka möjligheten till rehabilitering och utbildning inom kriminalvården genom att ge KRIS
(Kriminellas Revansch i Samhället) utökade resurser för att i större utsträckning kunna verka på
samtliga fängelser med programmet ”Bättre Framtid”. Detta program togs fram i samarbete
med NBV Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet inom ramen för ett gemensamt
arbetsmarknads- och EU projekt 2002 -2006 och är väl utvärderat (ISBN: 978-91-86030-08-7) .
Utrikespolitik
84. Flertalet av Hälsopartiets reformkrav är otillåtna enligt EU:s regler vilket kräver utträde ur EU
snarast möjligt. Sverige kvarstår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och den
Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA). Om fler länder lämnar EU, som t.ex.
Storbritannien, ökar möjligheten att ersätta den gigantiska, kostsamma EU-kolossen med en
mindre Europeisk gemenskap (EG) mellan självständiga, demokratiska länder i
gränsöverskridande frågor där besluten inte som idag dikteras av maktelitens lobbyister.
85. Återupprätta den svenska neutraliteten och förbjud NATO-övningar på svenskt territorium.
86. Detta partiprogram skapar ett Sverige som är så fantastiskt att det är väl värt att försvara
militärt mot angripare. Annars riskerar vi att bli ett nytt Tibet, med en djupt andlig, fredsinnad
befolkning och rik kultur, som trots ett nästan ointagligt bergslandskap intogs av Kinesiska
trupper 1950 av den enkla anledningen att de inte hade en egen armé. Resultatet blev ohyggliga
övergrepp från ockupationsmakten i decennier ända till denna dag med oupphörliga mord och
fängslanden med tortyr och våldtäkter och ett krossande av deras rika kultur och andliga
traditioner. Hälsopartiet verkar för en återinförd allmän värnplikt, att omfatta alla män som fyllt
19 år under 3 månaders obligatorisk tjänstgöring och 6 månader för befäl. Dagpenningen kan
sänkas jämfört med ersättningen till dagens frivilliga GU där ersättningsnivån utgör lockbete.
Vapenvägrare skall tillåtas göra 3 månaders samhällstjänst utan speciell prövning. Samtliga
vapengrenar skall återuppbyggas till 1980-talets nivå.
87. Sverige måste vara mycket återhållsam med krigshandlingar i andra länder, som ett föredöme
för världsfredens skull, och inte vara tvingande för den enskilde soldaten. Därför verkar
Hälsopartiet för att utlandsuppdrag skall kräva minst 2/3 riksdagsmajoritet och vara frivilligt
för krigsplacerade värnpliktiga.
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