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Hej!
Mitt namn är Bosse Jonsson och jag har lessnat rejält på samhällsutvecklingen. Så pass
mycket att jag nu grundat mitt enmansparti Enade Sverige. Jag har sedan några dagar tillbaka skickat in anmälan till Valmyndigheten för att delta i kommande val 2022. Riksdagsvalet, Regionfullmäktige (Stockholm), Kommunalvalet (Haninge) samt Europaparlamentsvalet. Jag har ett eget partiprogram som jag kommer verka för och detta manifest är baserad på
min analys av samtiden i Sverige. Jag har några huvudfrågor jag kommer presentera nedan,
övriga sakfrågor kan ni finna på min hemsida.






Lämna EU & självständighet -dvs göra en Swexit och se till att Sverige kan stå på egna
ben.
Penningreform & immigrationsreform -reform av banksystemet och stoppad massinvandring.
Polisreform -decentralisera polisväsendet och finnas till hands för folket mer lokalt.
Försvarsmaktsreform -enbart en försvarsmakt inte krigsmakt.
Tjänstemannaansvar och försiktighetsprincipen -behövs nu och för all framtid.

Lite kort om mig:
Kommer ursprungligen från Rättvik. Bosatt i Västerhaninge. Uppväxt i en småföretagarfamilj. Ingen är perfekt men jag ser mig själv som en väldigt empatisk och altruistiskt lagd
person. Även som en positiv mångsysslare med världsvana. Jag har som arbetat med lite av
varje inom säkerhet, försäljning, tillverkning och service både i Sverige och utomlands. Jag
blir illa berörd när jag hör om att barn far illa. Likaså när jag ser hur våra äldre blir behandlade. Jag kommer verka för att straffa dom som straffas bör. Jag vill se ett Sverige som tar
hand om sitt folk där barnen får en trygg uppväxt och de äldre får en värdig ålderdom med
sin familj. Jag vill se ett Sverige där mamma och pappa kan välja om dom vill hemskola sina
barn med motkravet att barnen följer tempot i sedvanliga skolan. Det finns så himla många
saker man kan fixa med några enkla lagändringar.
Kontakta mig via e-post, telefon eller Facebook:

bosse@enadesverige.se
079-3007968
www.facebook.com/enadesverige
Med vänlig hälsning
Bosse Jonsson, grundare & ensam representant för Enade Sverige.

