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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, 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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Kortfattat partiprogram  
 
 
Stärk demokratin 

1. Inför personval där alla röster räknas, avskaffa småpartispärren till 
kommunfullmäktige och sänk småpartispärren till riksdagen.  
 

2. Återinför en fungerande närvaroplikt i riksdagen.  
 
3. Halvera antalet riksdagsledamöter från 349 till 175 st. Sänk lönerna och avskaffa 

fallskärmarna för riksdagsledamöterna.  
 
4. Inför en författningsdomstol för att värna medborgarnas rättigheter och motverka 

politiker- och myndighetsmissbruk.      
 

5. Inför beslutande folkomröstningar i viktiga frågor enligt schweizisk modell.  Internet 
används här för såväl opinionsbildning/namninsamling samt röstning. 
 

6. Återställ grundlagen så att makten tas tillbaka från EU till riksdagen. 
 
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. Samtliga partibidrag skall redovisas offentligt.  
 

9. Låt Sveriges domare och högre ämbetsmän tillsättas av rekryteringsnämnder under 
kontroll av en ny författningsdomstol, som också övervakar lönebildningen.  
 

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

Internet och media 

11. Inför ett fritt, ocensurerat internet utan myndighetsinblandning, med undantag för 
kränkande material som nätmobbning, barnporr och narcissism. 

 
12. Tillåt fildelning för privat bruk.   

https://www.youtube.com/watch?v=qu0h9lZFebQ
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13. Skärp straffen för publicering av kränkande material på internet, men lagfäst rätten till 

myndighetskritik på internet. 
 
14. Inför kännbara straff för osaklighet och partiskhet inom public service . 

 

Miljö och hälsa:  

15. Förbjud flygplansbesprutning i svenskt luftrum med hänvisning till 
försiktighetsprincipen. Utse luftfartsverket och försvaret till kontrollorgan. 
https://www.youtube.com/watch?v=YaHbzt8e8xg 
  

16. Undersök orsakerna till bi-, fågel- och fiskdöd. Fördjupa befintliga studier om 
påverkan från elektromagnetisk strålning.  
 

17. Miljöbalkens försiktighetsprincip skall tillämpas i alla miljö- och hälsofrågor utan 
dispens. Tillsyn och straff skall skärpas.  
 

18. Byt ut trådlösa nätverk till trådbundna fibernät på skolor, daghem, äldreboenden och 
sjukhus, med hänvisning till försiktighetsprincipen. 
http://blogg.passagen./murjek/entry/bioinitiativrapporten_som_eu_parlamentet_h%C3
%A4nvisar. 

 
19. Avskaffa trådlösa elmätare med timvis mätning av elförbrukning för enskilda individer 

som uttryckligen begär detta, för utbyte till månadsvis eller kvartalsvis mätning.  
 
20. Förbjud plågsamma djurförsök utan dispens.  
 
21.  Avskaffa Sveriges minkfarmar och utöka djurskyddet för rätt till utrymme och miljö 

för djurens naturliga beteende.  
 
22. Stärk strandskyddet för att öka allmänhetens tillgång till stränder.  
 
23. Förbjud handel med utsläppsrätter. 
 
24. Skärp straffen i miljöbrottslagstiftningen för miljöbrott och öka framförallt tillsynen 

och påföljderna för nedskräpning på allmän plats och framförande av fordon med 
otillräcklig ljuddämpning inom tätbebyggt område.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=YaHbzt8e8xg
http://blogg.passagen.se/murjek/entry/bioinitiativrapporten_som_eu_parlamentet_h%C3%A4nvisar
http://blogg.passagen.se/murjek/entry/bioinitiativrapporten_som_eu_parlamentet_h%C3%A4nvisar
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25. Skärp kraven i livsmedels- och produktansvarslagen så att innehållsförteckning på 
förpackningar och i marknadsföring av processade livsmedel förses med varningstext 
om eventuella skaderisker, 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:   

26. Nej till GMO! Förbjud genmanipulerade livsmedel och utveckla ett giftritt jordbruk.  
https://www.youtube.com/watch?v=aiYcFM-GQ-Q. Miljöpartiets svek i GMO-frågan:  
http://www.kostdemokrati.se/midi/2015/03/21/miljopartiet-sager-ja-till-gmo/ 
 

27. Stoppa slamspridning på åkrarna från svenska reningsverk innehållande kemiska gifter 
och tungmetaller. http://www.renakerrenmat./.  
 

28. Allt avfall skall tillbaka till jorden på ett miljömässigt och sanitärt hållbart sätt.  
http://www.renakerrenmat.  http://husagare.avloppsguiden./vakuumtoalett.html 

 
29. Ersätt samtliga konventionella reningsverk med ekologiskt hållbara mikrobiologiska 

processanläggningar.   
 
30. 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. 
 

31. Förbjud konventionella vattentoaletter, trekammarbrunnar och infiltrationsbäddar vid 
nybyggnation, för ersättning med ekologiskt hållbara reningsprocesser. 

 
32. Påskynda och underlätta omställningen till ett nationellt omfattande ekologiskt 

jordbruk genom att skattebefria svenska ekologiska jordbruk och ekologisk 
djurhållning under en övergångsperiod. 

 
33. Förändra skogsvårdslagen med totalförbud för all kalhyggesavverkning och införande 

av ett regelverk för selektiv avverkning.     
 

Energiproduktion   

34. Satsa på förnyelsebara energikällor inklusive sol, vind, våg, vätgas, kall fusion och s.k. 
fri- eller nollpunktsenergi, samt Wankel-, Sterling- , magnet- och elmotorer för att på 

https://www.youtube.com/watch?v=aiYcFM-GQ-Q
http://www.kostdemokrati.se/midi/2015/03/21/miljopartiet-sager-ja-till-gmo/
http://www.renakerrenmat.se/
http://www.renakerrenmat.se/
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sikt kunna ersätta kärnkraft och minska förbränningen av fossila bränslen. 
 

35. Använd känd reduktionsteknik i en transsubstantiell process för att neutralisera utbränt 
kärnavfall, istället för kostsam, omständlig och osäker förvaring i bergrum. 
 

Individanpassad skola  

36. Inför privat vårdnadsbidrag för föräldrar som vårdar ett till treåringar i hemmet.  
 

37. Inför mer idrott, ekologisk mat och ämnet ”social kompetens” i skolan för att minska 
mobbning, öka trivsel och studieresultat 
 

38. Inför en skolform som lär ut självständigt tänkande och kreativt skapande. Förebilder 
att inspireras av: 

www.tekos.org   www.skolvision.     http://www.care.org/work/education/girls-education      
http://ami-global.org/       http://sv.wikipedia.org/wiki/Waldorfpedagogik 
www.hearthmath.org             http://www.universalheart./ 
 

. 
39.  Tillåt hemundervisning 

 
40.  Inför ett nytt skolämne, ”social kompetens” där eleven tränas i empati och bra 

beteende såsom t.ex. förlåtelse.    
 

41. Låt eleverna bli mer delaktiga i skolans utformning och drift. 
 
42. Besparingar i form av minskad vandalisering och delaktighet från eleverna sida skall 

kunna komma eleverna tillgodo för önskade ändamål. 
 
 

Hälsa, vård, omsorg, natur- och livsmedel 
” Låt maten vara din medicin och låt medicinen vara din mat”    Hippokrates                                                                             

43.  Integrera alternativmedicin inom sjukvården för ökad kvalitet, patientsäkerhet, 
valfrihet och eget ansvar.  
 

44. Inför personligt skatteavdrag för egenvård, sk.”Botavdrag”. 
 
45. Samtliga svenska skolor, daghem, sjukhus, åldrings- och servicehem skall servera 

ekologisk mat uppgående till minst 50 % av utbudet, med målsättning att uppnå minst 
90 % inom fem år. En varierad och näringsriktig mat skall helst tillagas på plats för att 
näringsinnehåll och smak skall upprätthållas.  
 

http://www.tekos.org/
http://www.skolvision.se/
http://www.care.org/work/education/girls-education
http://ami-global.org/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Waldorfpedagogik
http://www.hearthmath.org/
http://www.universalheart./
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46. Momsbefria fysisk träning, dans, kroppsbehandling, alternativmedicin och ekologisk 
mat, 

 
47. Tillåt fri försäljning av naturmedel och kosttillskott. 
 
48. Tillåt information om hälsoeffekter av naturmedel  

 
49. 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.    
 

50. Minst 50 % av forskningsanslagen till det medicinska området skall anslås till 
naturmedicinsk forskning och inkludera naturmedicin inom cancerforskning   
 

51. Avskaffa det dyra och komplicerade registreringskravet på naturmediciner och låt 
istället produktansvarslagen skydda den enskilde konsumenten. 
 

52. Läkemedelsverket skall i sin verksamhet prioritera läkemedelsforskning, tillverkning 
och försäljning av läkemedel som botar sjukdomar med ett minimum av allvarliga 
biverkningar. 

 
53. Begränsa den obligatoriska användningen av vaccin i Sverige och forska på 

verkningsgrad och biverkan från vacciner, samt lagfäst föräldrarnas bestämmanderätt 
om deras barn skall vaccineras eller inte.  

 
54. Ta bort förbuden i patientsäkerhetslagen för behandling av cancersjukdom och 

behandling av barn under 8 år med alternativmedicinska metoder.   
 

55. Vårdsökande skall få välja mellan skolmedicinsk och komplementärmedicinsk 
behandling på lika villkor. 
 

56. Avskaffa elchocksbehandlingar, minimera tvångsvård av barn och ge föräldrarna bättre 
ekonomiskt stöd för vård av sjuka barn i hemmet. 
   

57. Läkemedelsverket skall i första hand rekommendera kostförändring innan 
medicinering vid beteendestörningar p g a det tydliga forskningsunderlaget som talar 
för kostens stora påverkan på beteendet.    
 

58. Skapa en mer human och tryggare åldringsvård; Ge våra pensionärer större valfrihet att 
välja var de vill bo med rätt till lokalt tillagad ekologisk, näringsriktig mat och 
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utomhusvistelse varje dag. Ekonomiskt stöd inrättas för anhöriga som vårdar sina 
åldringar i hemmet, vilket är mycket billigare för samhället. 

 

Ekonomi 

Över 90 % av alla ekonomiska medel i Sverige utgörs i dag av digitala siffror och 
kontanthanteringen minskar för varje år. Merparten av ”nya skapade pengar”, skapas av bankerna 
i det ögonblick de ger ut lån. Detta förfarande har lett till en enorm valuta- och vinstansamling hos 
det privata bankväsendet. Detta orättvisa banksystem är idag en stor orsak till Sveriges och övriga 
länders enorma utlandsskulder. Hälsopartiets politik går därför ut på att ”nya skapade pengar” 
skall stärka Sveriges ekonomi genom följande förslag:   

59. Riksbanken övertar bankernas rätt att öka penningmängden, dvs genom långivning. 
När de nya lånen amorteras kommer de skattebetalarna tillgodo och används framför 
allt till att betala av statsskulden och därmed reducera statens räntekostnader.  
 

60. Inför 100 % kostnadstäckning för utgivande av lån från de privata bankerna; med egna 
realtillgångar, sedlar och mynt och lån från Riksbanken. Därmed blir det endast 
Riksbanken som tillåts att skapa ”nya pengar” som lånas till de privata bankerna för att 
sedan tillfalla de svenska skattebetalarna. Riksbanken får härmed en ny roll som 
regleringsbank för övervakning och långivning till bankerna och får därmed kontroll 
och tillgång till skapandet av ”nya pengar”.  

 
61. Inför också 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 andra aktörer. 
 

62. Stoppa utfasningen av kontanta pengar genom att samtliga näringsverksamheter blir 
skyldiga att hantera både kontanter och kort. 
 

63.  Hela Sveriges guld- och valutareserv skall tas hem till svenskt territorium.    
  

64. Hälsopartiet kräver att Sverige som medlemsland i Världsbanken, beordrar en opartisk 
revision av Världsbankens verksamhet, p g a  att misstankar om korruption har 
uppdagats. Källa: Karen Hudes fd anställd på Världsbanken i USA. 
 

Ny sysselsättnings- och näringspolitik 

65.  Inför lärlingsplatser för unga med minimilön enligt tysk modell.  
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66.  Inför minimilöner inom alla yrkeskategorier med möjlighet att själv påverka och 
omförhandla det individuella löneavtalet.  

 
67. Slopa de sk. 3:12 reglerna som tvingar småföretagare att betala mycket högre 

skatt än storföretagen.    
 
68. Halvera permanent socialavgifterna för hela näringslivet. Reformen genomförs stegvis 

under förslagsvis 4 år, där första steget är en halvering av arbetsgivaravgifterna för 
nyanställda hos småföretag (max. 10 anställda).  

 
69. Reformera Energimyndigheten med nya regler som möjliggör 100 % igt stöd för icke 

konventionella lovande uppfinningar genom slopande av kravet på 50 % finansiering 
från extern part.  

 
70. Ändra patentlagen så att en patentansökan inte får avslås för att en eller flera av dess 

funktioner strider mot eller inte kan förklaras av redan kända naturlagar.  
 

 
Skattepolitik 

71. Höj den skattefria inkomsten (grundavdraget) till 120 000 k per år för att stimulera 
arbetslösa, ungdomar, långtidssjukskrivna m.fl. till egen försörjning och möjliggöra för 
den enskilda individen att ta eget ansvar för sin försörjning. Reformen är så kraftfull att 
den stimulerar arbetslösa, ungdomar, långtidssjukskrivna m.fl. till eget företagande på 
liknande sätt som starta eget-bidrag och minskar därmed samhällets kostnader för 
arbetsmarknadsåtgärder.  

 
 

Invandrarpolitik    

72. Kvotera invandringen inom Europas länder med avseende på BNP och 
befolkningsmängd. 
 

73. Vi måste fortsätta ta emot svårt sargade människor på flykt från krig svält, tortyr och 
våldtäkter. Samtidigt måste statsbudgeten vara i balans så att det finns ekonomisk 
möjlighet till en god flyktingmottagning även på lång sikt, vilket medföra att ekonomi 
och flyktingmottagning måste anpassas till varandra. Hälsopartiets lösning går ut på att 
hjälpa mångdubbelt fler flyktingar än i dag till samma kostnad och samtidigt börja 
bygga bort världens flyktingströmmar tillsammans med EU:s medlemsländer.  
 
Sverige bör också stärka det nordiska samarbetet för gemensamma U-landsprojekt där 
det skapas ekologiska, självförsörjande lokalsamhällen mot att dessa regeringar 
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förbinder sig att stödja dessa projekt inom demokratiutveckling, utbildning och stärkt 
infrastruktur.  
 
Den sammanlagda kostnaden för U-hjälp och flyktingmottagning bör i statsbudgeten 
vara 2% av föregående års BNP. Ambassadernas löner får ej så som uppdagats tas från 
detta anslag. 
     

74. 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.  
 

75. Samtliga flyktingar skall inom 3 månader från tidpunkten för asylansökan erbjudas 
arbete eller sysselsättning som ger socialt utbyte för bättre integrering i det svenska 
samhället.  

 
76. Utöka skatteavdraget i deklarationen till 100% av bidragen till 

välgörenhetsorganisationer, även till utlandsbaserade välgörenhetsorganisationer och 
skolor i u-länderna. 

 

Kommunikation 
  

77.  Öka utbyggnaden av kollektivtrafiken och stimulera kollektivresandet genom 
subventionering och gratis resor för alla ungdomar under 18 år, likvärdigt för hela 
Sverige.  
 

78. Bygg ut det markbundna bredbandsnätet och minska ner det trådlösa nätet. 
 
 
Reformera rättsväsendet 
 

79. Införliva den enskildes rättigheter enligt Lissabonfördragets artiklar med svensk lag. 
 

80. Skärp tjänstemannaansvaret med kännbara straff vid för felaktig tjänsteutövning. 
 

81. Förbjud ”fallskärmsavtal” inom statliga och kommunala verksamheter.    
 

82. Politiska partier skall registreras som rättssubjekt med orgnr. och säte och samtliga 
partibidrag skall redovisas offentligt. Därmed görs de straffrättsligt ansvariga. 
 

83. Utdöm kännbara straff till samtliga medverkande i mord, även om det inte går att 
bevisa vem som varit direkt skyldig till mordet. I dag riskerar samtliga att frikännas. 
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(Lindomefallet) 
 

84. Utdöm straff för alla våldtäkter där det bevisats att kvinnan motsatt sig sexuellt 
umgänge och ompröva tidigare rättsfall retroaktivt där våldtäktsmännen friats p g a att 
våldtäktsoffret inte gjort ”tillräckligt motstånd”. 
 

85. Återetablera nedlagda poliskontor med öppettider varje vardag. Låt kontorister ta hand 
om skrivbordsarbetet och inför fler kvarterspoliser. 
 

86. 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.  

 
87. Stärk vittnes- och brottsofferskyddet. Efter polisanmälan om misshandel skall ingen 

kvinna behöva leva i skräck för risken för besök från misshandlande män.   
 
88. 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  

89. Utöka möjligheten till rehabilitering och utbildning för interner på landets fängelser 
genom att öka samverkan med ideella organisationer såsom ex vis KRIS (Kriminellas 
Revansch i Samhället).  
 
 

Utrikespolitik 

90. Inled förhandlingar om svenskt specialavtal med EU och förbered EU-utträde om 
Hälsopartiets reformprogram ej kan godkännas av EU.  
 

91. Återupprätta den svenska neutraliteten och förbjud NATO-övningar på svenskt 
territorium. 

 
 
Försvar 
 

92. Stärk det frivilliga försvaret med utökad yrkesarme, stärkt hemvärn och ökad 
teknologi. 
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93. Utlandsuppdrag skall kräva minst 2/3 riksdagsmajoritet och vara frivilligt för 
krigsplacerade värnpliktiga.  
                                                     
 
 Detta dokument uppdaterades senast 2015-05-20 


