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Förord
Enade Sverige - är ett initiativ som skiljer sig avsevärt från alla andra vanliga politiska rörelser
och partier. Jag och många med mig är så himla trött på att se överstatligheten och egennyttiga
politiker som enbart tjänar sina egna intressen. Samtiden är allt annat än ljus om man ser till
samhällsutvecklingen i Sverige. Enligt mig har Sverige redan kollapsat mer eller mindre och
detta har lett mig fram till att starta detta initiativ.
// Bosse Jonsson, grundare av Enade Sverige
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Kärnfrågor
1. Lämna FN, WHO, EU & bli ett självständigt Sverige - dvs. göra en Swexit och se till att
Sverige kan stå på egna ben.
2. Penningreform & immigrationsreform - reform av banksystemet, minimerad invandring och
maximerad återvandring.
3. Polisreform - decentralisera polisväsendet och finnas till hands för folket mer lokalt.
4. Försvarsmaktsreform - enbart en försvarsmakt inte krigsmakt.
5. Tjänstemannaansvar och försiktighetsprincipen - behövs nu och för all framtid.
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Vi vill lämna FN, WHO och EU för att öka självständigheten

Vi kommer på alla möjliga sätt verka för ett utträde ur EU. När vi väl når riksdagen kommer vi
lägga förslag om en folkomröstning för att lämna EU. Med egen majoritet eller tillräckligt stor
majoritet för att lämna EU skulle man så också verka för att skriva om grundlagen för att förhindra
Sverige från att i framtiden åter gå med i liknande förbindelser med EU.
Ett EU utträde stoppar inte Sverige från att samarbeta och göra affärer med andra länder - snarare
tvärtom vi kan göra mer som vi vill som ett fritt självständigt land. När Sverige slutligen blir fri från
EU´s tentakler och när röken har lagt sig börjar så det stora arbetet med att få ordning på
självförsörjningen. Folket skulle ha en stor bidragande roll i prioriteringen av vad som skall
åtgärdas först i detta scenario.
Vi vill att Sverige skall sikta på att bli så självständigt som möjligt när det gäller allt från ekologiskt
jordbruk och livsmedelsproduktion till drivmedel och högteknologi. Med det menas att alla
basvaror ska tillverkas inom landet. Sverige måste ha ett jordbruk som räcker till befolkningen,
Sverige måste ha industriell kunskap inom alla områden. I dagsläget har många industrier flyttat ut.
Dom ska lockas tillbaka genom minskad byråkrati, dramatiskt förenklade skatteregler och
skatterabatter för nyetableringar/återetableringar.
En del i att lyckas med detta kommer också vara att införa mer självhushåll och hemkunskap i
skolan samt bygga upp en modern folkligt förankrad försvarsmakt med fokus på att skydda vårt
svenska territorium. Vi kommer verka för att decentralisera makten från Bryssel och Stockholm ut
till kommunerna. Med kommunalt självstyre stimuleras fler folkomröstningar i frågor som folket
vill besluta om och invånarna kommer bli mer engagerade rent politiskt. Detta kommer då ske i
envars egen hemkommun - kommunen tillåts bli formad lokalt. Målbilden är att inget ska göras
eller bekostas utan att medborgarna är delaktiga i besluten. Det görs genom att decentralisera det
mesta. Att flytta besluten nära medborgarna så de kan säga sitt i olika frågor genom förslagsvis
direktdemokrati ordnat hemifrån via internet.
2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Sverige skall bli helt självförsörjande på mat

Alla gamla jordbruk som EU-eländet sett till att få lov att stänga ner skall åter tas i bruk. Stora areal
bördig mark runtom i landet skall åter få liv i en rejäl satsning på att bygga ut ekologiskt
växeljordbruk så jordarna får vila/återhämta sig emellanåt för att få jorden så näringsrik och
mineralrik som möjligt.
Vi vill som bekant också göra Sverige till en GMO-fri zon. Svenska folket - gammal som ung
förtjänar att få äta äkta varor som är lokalproducerad anser vi! Vidare vill vi utöka butikernas
sortiment på vildfångad fisk enligt ett hållbart manér. Vi har många fina matfiskar i våra svenska
vatten.
Exempelvis så per automatik blir maten på våra äldreboenden och i skolorna mycket bättre efter
denna reform har satts i verket.
2020-07-14 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Penningreform

Vi menar att det allmänna alltså folket skall ha kontrollen och insynen över vår svenska valuta,
därför kommer vi verka för en rejäl penningreform av det nuvarande privatägda banksystemet - vi
vill inte ha ett skuldbaserat banksystem. Givetvis ska Sverige bevara kontanterna då vi anser det
vara av fundamental betydelse för folket att ha kontanter vid betalning av varor och tjänster. Vi vill
inte se ett Sverige med enbart elektroniska pengar - då sitter folket verkligen i knät på storbankerna.
Vi tar avstånd från hur pengar skapas idag och av vem. Vi anser det vara bedrägligt att privata
intressen tillåts skapa nya pengar alltså vårt allmänna betalningsmedel(pengar=skuldhandlingar med
en påliggande ränta - som skapar behovet av oändligt antal nya människor i rollen som skuldslavar)
i samband med utlåning.
Exakt hur det nya banksystemet kommer se ut återstår att se - men det skulle kunna vara enligt
följande kravspecifikation:
• Icke skuldbaserat banksystem
• Transparent och gynna alla lika och inte kontrolleras av privatägda storbanker.
För övrigt:
Sverige kommer inte betala ut någon form av bidrag till icke-medborgare - vår egen svenska
befolkning måste ha förtur och få de bidrag man har rätt till. Det är slut på att sitta hemma och leva
på bidrag något som har tillåtits av tidigare regimer oavsett röd eller blå regering. Våra äldre som
arbetat ett helt liv måste få mer resurser och valmöjligheter vad det gäller boende och vård.
2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Immigrationsreform

Den av politiker och massmedia infekterade invandringsfrågan är i själva verket en nedtystad
bankfråga då det nuvarande banksystemet hela tiden kräver nya människor som skuldsätter sig. Vi
anser att Sverige är djupt insyltad i destabiliseringen av Mellanöstern. Banker och svenska
vapentillverkare har gjort grova pengar på just svensktillverkade vapensystem som skapar stort
mänskligt lidande och förstörd infrastruktur - detta leder till människor på flykt - människor som på
olika sätt väljer att ta sig till just Sverige - Där väntar så det hungriga privata banksystemet som
behöver nya skuldbärare för att systemet inte skall krascha.
Därför vill vi att Sverige avbryter all vapenexport och därmed också avbryter destabilisering i
krigsdrabbade länder samt enbart tillåta politisk asyl i Sverige. Vi anser vidare att Sverige måste
stoppa den massinvandring vi har - detta för att svälta det nuvarande privatägda banksystemet då vi
redan är i skuldmättnad med högst privatskuldsättning per capita i världen. När det privata
banksystemet har ersatts med ett nationellt transparent ärligt och folkligt kontrollerat banksystem så
får folket själva fatta beslut i frågan om invandringen genom en nationell folkomröstning.
Grundtanken är att folket skall ha makten över det allmänna betalningsmedlet och att Sverige
tillåter fri rörlighet mellan länder så länge man har råd att försörja sitt eget uppehälle med enda
undantaget alltså politisk asyl där man noga går igenom varje enskilt fall. Vidare så vill vi att
processen för att bli svensk medborgare skall ses som en provanställning under 5 års tid. "Enligt
uppgifter på Migrationsverkets hemsida kan det vid ansökan om medborgarskap i vissa fall ta upp
till cirka 23 månader innan man får beslut, medan det i vissa fall bara tar en månad. Hur lång tid det
tar i ditt fall beror på hur ditt fall ser ut. Ju mer komplicerade omständigheter, desto längre
handläggningstid".
Detta system är ologiskt och orättvist. Vi kommer verka för att varje enskild måste handläggas i
minst 5 års tid, och om man inte har begått brott och om man lärt sig svenska flytande samt svurit
en trohetsed så får man privilegiet att bli svensk medborgare. Samma 5års period gäller för alla icke
medborgare som vill bli svenska medborgare även dom med beviljad politisk asyl. Vi är övertygade
att om man får kämpa lite för att bli medborgare så kommer man försvara sitt nya hemland mer och
uppskatta allt det innebär. Vi anser detta vara det enda rätta. Personer från de nordiska länderna
behöver inga särskilda tillstånd att få bo och arbeta i Sverige. Personer från EU-länder har halverad
handläggningstid.
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Min invandringspolitik för Enade Sverige i punktform:
• Enade Sverige kommer verka för att stoppa alla former av bidrag till icke medborgare. Våra
egna medborgare skall ha förtur och prioriteras. Icke medborgare måste antingen ha eget
kapital för minst 2år från det att dom kommit in i landet och därefter försörja sig själv
genom arbete, eller så kommer dom bli utvisade.
• Enade Sverige kommer stoppa och vända på alla som vid gränsen ej har laglig rätt att vistas i
Sverige.
• Enda invandringen som tillåts är en väldigt liten hanterbar andel politiska asylärenden som
gås igenom gediget av flera olika oberoende personer innan godkännande.
• Sen den andra sortens möjlighet att flytta till Sverige blir om man kan påvisa dokumentation
över eget kapital som räcker för minst 2års vistelse eller studiemedel eller på annat sätt
tillräckliga medel för etablering för minst 2år framåt individuellt per person.
• Enade Sverige kommer kräva minst 5år handläggningstid för att bli svensk medborgare.
Under denna period får inga brott begås med fängelse i straffskalan. Man kan jämföra
perioden med en provanställning. Den sökande måste lära sig flytande svenska och försörja
sig själv genom arbete och eller studera. Den sökande skall svära en trohetsed till landet
Sverige och det svenska folkets kultur och traditioner där man förbinder sig att följa
Sveriges lagar och inte på något sätt skada svenska intressen.
• Enade Sverige kommer återkalla medborgarskap och utvisa individer ifråga som begått brott
med fängelse i straffskalan inom en 5års period från det att vederbörande blivit svensk
medborgare. Detta gäller även nyblivna svenska medborgare - ytterligare en 5års period
startar den dagen dom blir svensk medborgare. Om dom inte begår brott med fängelse i
straffskalan inom denna 2:a 5års period förblir dom svenska medborgare. Skulle dom begå
brott med fängelse i straffskalan under denna period så utvisas vederbörande till
ursprungslandet för att där avtjäna straffet. Skulle detta inte gå att genomföra av olika
anledningar får fängelsestraffet avtjänas i annat lands billigare fånganstalt. Kriminella ickemedborgare skall inte få lyxbehandling och belasta den svenska kriminalvården.
• Enade Sverige kommer utvisa alla icke medborgare vid första utfört brott som ger fängelse i
straffskalan. Detta leder också till ett automatiskt inreseförbud till Sverige på obestämd tid.
• Enade Sverige kommer verka för fängelsestraff för att bära ansiktsmaskering på allmän
plats. Alltså gripbart för envar för att skyndsamt lämna över vederbörande till polisman.
Därmed kommer Enade Sverige förbjuda ansiktsmaskering eller annan form av
ansiktstäckande plagg på allmän plats.
• Enade Sverige kommer stoppa all anhöriginvandring till Sverige. Dom får ta sig hit på
samma premisser som alla andra och gå igenom samma prövningar.
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• Enade Sverige kommer utvisa de individer som bevisligen kan bedömas vara
krigsförbrytare. Dessa individer kommer skickas till deras ursprungsländer där deras
hemland får avgöra deras öde. Sverige skall inte vara härbärge för dessa individer. Detta
leder också till ett automatiskt inreseförbud till Sverige på obestämd tid för respektive
individ. Svensk underrättelsetjänst med Säkerhetspolisen skall rapportera in och gripa dessa
personer för att sedan se till att dom blir utvisade till ursprungslandet.
• Enade Sverige kommer enbart godkänna ett acceptabelt lågt antal nya svenska
medborgarskap per år. Detta antal nya medborgarskap skall vara lägre än antal utvisade
personer. Detta i sin tur kan medföra längre väntetid utöver den 5åriga handläggningstiden.
Fortsatt krav på laglydighet och ej utföra brott med fängelse i straffskalan kvarstår tills dess
individen blivit svensk medborgare.
• Enade Sverige kommer verka för en ny lag där personer med dubbla medborgarskap kan få
sitt svenska medborgarskap indraget om denne begår grova brott i Sverige med fängelse i
straffskalan. Detta fängelsestraff kommer vid indraget medborgarskap få avtjänas i
vederbörandes ursprungsland och skulle detta av olika anledningar vara omöjligt får denne
sitta av straffet i ett annat land där vi förhandlat fram en ekonomiskt billigare lösning på
anstalt. Återigen - dessa brottslingar skall inte belasta kriminalvården i Sverige. Givet blir
alltså utvisning från Sverige och inreseförbud på obestämd tid samt avtjäna fängelsestraffet i
ursprungslandet eller på annan billig anstalt utomlands.
• I de fall ursprungslandet vägrar överta den kriminelle för att avtjäna fängelsestraffet kommer
Enade Sverige utöva påtryckningar mot landet och dra in eventuellt bistånd till respektive
land. Detta kommer påskynda processerna med övertagandet avsevärt menar vi.
• Enade Sverige förordar att personer som är icke-medborgare eller som varit medborgare
mindre än 10 år och som begår brott i Sverige med fängelse i straffskalan - skall leda till
utvisning och indraget medborgarskap för hela gärningsmannens familj (föräldrar, mor/farföräldrar och syskon) tillbaka till ursprungslandet med inreseförbud till Sverige på obestämd
tid.
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Svenska folket får aldrig hamna i minoritet i Sverige

SVERIGE HAR TILLÅTIT ALLDELES FÖR MÅNGA MÄNNISKOR ATT
FLYTTA IN I LANDET OCH DAGENS POLITIKER ÄR ANSVARIGA FÖR
DETTA OERHÖRDA SVEK OCH LANDSFÖRRÄDERI. SVERIGE KAN INTE ENS
TA HAND OM SITT EGNA FOLK - DÅ ÄR DET INTE LÄGE ATT LEKA HUMANITÄR STORMAKT OCH LÅTA HUNDRATUSENTALS INVANDRARE FLYTTA
IN. LÄGG TILL DEN ÖKADE OTRYGGHETEN OCH BROTTSLIGHETEN. NU
FÅR DET VARA SLUT PÅ DETTA BEDRÄGLIGA VANSINNE! ENADE SVERIGE
ÄR ETT AV FLERA PARTIER SOM VILL SÄKERSTÄLLA ATT SVENSKA FOLKET ALDRIG HAMNAR I MINORITET I SITT EGET LAND.
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Enade Sverige vill alltså stoppa massinvandringen, minimera den totala invandringen och
maximera återvandringen. Snart kommer vi behöva påbörja en påtvingad återvandring så
snart partiet har egen majoritet eller när en sådan punkt går att klubba igenom i lag med
andra sverigevänliga partier. Den påtvingade återvandringen skulle kunna se ut som följande:
1. A) Först och främst alla invandrare som känner att det är dags att flytta hem och frivilligt
frånsäger sig det svenska medborgarskapet och dessutom blir lockade av att få betalt för att
flytta hem.
B) Sen har vi den påtvingade återvandringen som gäller för alla icke-medborgare som inte är
födda i Sverige, gäller även alla som finns med i belastningsregistret och varit svensk medborgare mindre tid än 18år. Till dessa ger vi 3 månader för att avveckla allt ägande i Sverige
och säga upp lägenheter/sälja bostad och lösöre.
2. Därefter får dom en gratis enkelbiljett till ursprungslandet och ett basbelopp kontanter per
person i det egna landets valuta mot att dom aldrig mer kommer få inresetillstånd i Sverige. I
händelser där personen ifråga ej har kvar sitt ursprungslands pass och/eller där ursprungslandet vägrar ta emot av olika anledningar så kommer vi förorda att Sverige hotar med att dra in
biståndet till respektive land - detta lär snabba på dessa ärenden avsevärt.
Om man efter detta är avslutat fortfarande ser att svenska folket är i minoritet så får man genomföra ytterligare påtvingade återvandringsprocesser men troligtvis är svenska folket i klar
majoritet om man genomfört punkt 1-2.
Sverige är svenskarnas land - Vi får aldrig tillåta att vårt folk hamnar i minoritet i vårt eget
land. Om så sker så kommer Enade Sverige verka för att vidta kraftfulla åtgärder som ger
omedelbar effekt tills dess svenskarna åter är i majoritet. Enade Sverige är inte ute efter att
vinna någon popularitetstävling vi vill värna om vårt eget folk och vårt land.
Invandringsfrågan är även en bankfrågan och det nuvarande banksystemet(som vi vill reformera)kräver hela tiden nya människor som belånar sig för att det inte skall haverera. Därför
går denna punkt om stoppad invandring i linje med att svälta ut det nuvarande banksystemet.
Vi befinner oss redan i skuldmättnad och det svenska folket är per capita ett av världens
mest privatskuldsatta befolkning. Detta vill vi alltså ändra på från grunden. Invandringen är
ett symptom på banksystemets funktion som kontrolleras av globalistiska egennyttiga privata intressen som begär att hela tiden utöka sin makt och inflytande. Inte bara i Sverige
utan i hela världen. Men Enade Sverige har som mål att bryta lös Sverige ur klorna på denna
bankdiktatur och att åter ge folket mandatet att i sina hemkommuner styra politiken via direktdemokrati.
2020-09-08 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Polisreform

Enade Sverige vill ge mer resurser till Polisen för att kunna decentralisera organisationen dvs. gå i
motsatt riktning. Vi vill att polisen i större grad skall kunna fokusera på att lösa brott mot individen
och återfå folkets respekt. Vi är mot all form av militarisering av polisväsendet däremot kan polisen
vid särskilda behov få hjälp av försvarsmakten för att utföra sina uppgifter vid stora samhällskriser.
Vi vill ha en folklig polis som finns tillgängligt lokalt över hela landet.
Vi vill se mer kommunikation mellan medborgare och Polisen, det finns idag ett begrepp för detta
sk medborgarlöften som går ut på just att öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och
lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och stärka
förtroendet för polisen. Vi tror på denna typ av kommunikation. Sen vill vi samtidigt poängtera att
vi vill att polisen tar vår värdegrund i beaktande i sitt arbete - dvs. att alla medborgare är lika inför
lagen - och att politiker och andra makthavare inte skall särbehandlas på något sätt, läs mer längre
ned under Värdegrund. Vi vill även stötta poliser som säger nej till en order som direkt skulle bryta
mot grundlagen.
Enade Sverige vill att varenda kommun i Sverige har minst en bemannad polisstation. Vi vill att
Sverige således har fler lokala poliser ute i samhället på fältet. En folklig polis med mer
lokalkännedom.
21 procent av landets kommuner, var femte kommun, saknar stationär polis. Det finns ingen polisiär
närvaro öht. Som ett exempel på vilken effekt det kan få är att vid ett nödlarm kan det ta en halvtimme eller upp till ett par timmar innan polis dyker upp, om de dyker upp alls. Med vår polisreform kommer dessa problem försvinna för polisen kommer finnas till hands lokalt för folket.
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Vi vill ge ökade befogenheter till ordningsmakten
Enade Sverige förordar att ge Polisen, Ordningsvakter och Skyddsvakter större befogenheter gällande kroppsvisitation med anledning av den ökade mängden knivrelaterade brott i samhället - ett
problem som är importerat till största del. Vi vill alltså ge Polisen, Ordningsvakter och Skyddsvakter laga stöd att godtyckligt kroppsvisitera utan att behöva först gripa en person. Personer som löper
större risk för att bli visiterade är personer från de kulturer där det är sedvanligt att bära kniv.
Att bära kniv är brottsligt på allmän plats, se knivlagen. Alla medborgare skall vara beredda på att
närsomhelst bli kroppsvisiterade av Polisen, Ordningsvakt eller Skyddsvakt. Har man inget att dölja
så har man inget att oroa sig för. Visiteringen görs av säkerhetsskäl för att söka efter vapen eller
andra farliga föremål för att de ska kunna tas omhand. Visiteringen kan även göras för att personens
identitet ska kunna fastställas och saknas ID handling som icke-medborgare är det ett brott i sig och
bör leda till utvisning. Om personen som blir kroppsvisiterad känner sig kränkt eller orättvist behandlad får denne upprätta en anmälan angående detta. Polisen, Ordningsvakten eller Skyddsvakten
kommer vara utbildad i hur man kroppsvisiterar en person utan att kränka denne och kommer vid
kroppsvisitation spela in denna med sk "body cam" med ljudupptagning. Alla anmälningar mot den
som utfört kroppsvisitationen på falsk grund kommer då enkelt avskrivas och dom få fall där det
gått fel till så får tjänstemannen stå till svars för sina tjänsteingripanden.
Att bära kniv på allmän plats kan anses vara ett grovt brott = fängelse i högst ett år d.v.s. utvisning
om personen är icke-medborgare. När är brottet grovt? En sammanlagd bedömning ska göras av föremålets karaktär och omständigheterna där överträdelsen skett. Man tittar även på hur stor fara det
varit för att föremålet skulle användas vid brott mot liv och hälsa, vilket även kan hänföras till i vilken miljö som föremålet har påträffats.
2020-08-25 Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Försvarsmaktsreform

Syftet för svensk militär skall vara att försvara landet Sveriges territorium och dess invånare. Därför
vill vi ta hem alla våra soldater i utlandstjänst och därefter aldrig mer skicka soldater utomlands.
Inte ens i så kallade "fredsbevarande" syften. Svensk militär skall öva ofta och då med våra egna
svensktillverkade vapensystem. Vi vill också att Sverige skall dra sig ur FN snarast möjligt då vi
anser det enbart verka som ett verktyg för globalistiska intressen och inte för ett självständigt
Sverige. FN är enligt mig ingen legitim organisation och det finns mängder av skandaler kopplat till
mänskligt lidande p.g.a. just FN:s inblandning. Vi vill att vårt land skall vara neutralt rent militärt
och att Sveriges försvarsmakt är just en försvarsmakt inte en krigsmakt. Vi vill att Sverige
omedelbart avslutar allt samarbete med NATO. Vi vill att Sverige avbryter all vår vapenexport, vi
kan exportera andra varor och tjänster istället. Vi vill enbart bedriva vapenforskning och
tillverkning för det egna försvarets bruk.

”Enade Sverige kommer verka för att införa 36 månaders
avlönad värnplikt”
Detta gäller för alla svenska medborgare som varit folkbokförda i Sverige hela livet, och som ej har
dubbla medborgarskap. Värnplikten kommer vara obligatorisk för båda könen. Att förlora en son
gör lika ont som att förlora en dotter. Vi anser att Sverige behöver rusta upp försvarsmakten och se
till att den alltid har en djup folklig förankring. För att säkerställa detta vill vi att vår befolkning står
bättre förberedda och med mer spjutspetskompetens från en lång gedigen avlönad värnplikt som
startar direkt efter gymnasiet är avslutad och tre år framåt. Genom att under dessa tre års tid utbildas
inom den svenska försvarsmakten så kommer våra unga män och kvinnor få unika kunskaper att
bära med sig genom resten av livet. Skarpa färdigheter som även är civilt meriterande. Vidare så
kommer detta också skapa en ökad sammanhållning bland de svenska folket som kommer få en
ökad plikttrogenhet och samhörighetskänsla med kära fosterlandet Sverige. Vi är också övertygade
om att värnplikten kommer rädda en del unga som är på drift in i kriminalitet. Genom att lära sig
disciplin och att ta hand om sig själv i de mest extrema situationer via det militära så kommer dessa
individer klara sig undan att dras med i kriminella hjulspår. Efter värnplikten kommer alla erbjudas
en plats i hemvärnet som också kommer rustas upp ordentligt. Även om man har en
funktionsvariation så finns det oftast en plats för alla att göra skillnad på. Endast om man tidigare är
dömd för brott med fängelse i straffskalan, har varit delaktig i andra länders krig, eller om man på
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annat sätt anses vara olämplig av svensk underrättelsetjänst så får man inte göra svensk värnplikt.
Eller om man har mycket starka medicinska skäl - det godtas som ursäkt för att undgå göra svensk
värnplikt. Sveriges försvarsmakt kommer med Enade Sveriges ledning få utbilda svenskar inom
försvarets alla grenar efter avklarade lämplighetsprövningar från diverse tester och utvärderingar
från sedvanlig mönstring ungefär som idag fast som är obligatorisk. Försvarsmakten kommer
fortsatt stå för beklädnad, mat och logi så lönen man kommer tjäna in under dessa 36 månader kan
sparas av den värnpliktige och användas t.ex. till att köpa egen bostad och/eller bekosta studier utan
lån efter avslutad värnplikt. I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön men Enade Sverige förordar
en månadslön på ett halvt basbelopp för varje värnpliktig vilket 2020 skulle motsvara 23650kr. Alla
som efter avslutad fullgod värnplikt väljer att ingå i hemvärnet får behålla sitt vapen med
tillhörande ammunition och magasin samt eventuella sikten och anordningar och får då förvara
detta i ett för ändamålet avsett vapenskåp i hemmet.

Enade Sverige vill som ett led i att ha en folkligt förankrad
försvarsmakt rusta upp och utbilda ett starkt hemvärn med
frivilliga medborgare som ingår i invasionsförsvaret
Med det menar vi att alla, både kvinnor och män som vill och kan ska ingå i hemvärnet. Det blir en
av stöttepelarna i försvaret. Bakom varje tuva, bakom varje träd, bakom varje knut kan den lede fi
vänta sig att en tungt beväpnad hemvärnsman ligger på lur. Ett starkt invasionsförsvar är vår
viktigaste försäkring för att behålla friheten och med ett stort hemvärn stärks samhörigheten och
kamratskapet. Få svenskar kommer att välja att stå utanför men medlemskapet ska vara frivilligt.
Alla springer inte lika snabbt eller skjuter lika bra. Men alla har något att tillföra och känner sin
hembygd och människorna som lever och bor där. Innan man kan bli hemvärnssoldat måste den
sökande få godkända resultat på säkerhetskontrollen som genomförs av Must, Militära
underrättelsetjänsten, och polisen - dessutom får personen inte ha något klander med de sociala
myndigheterna i kommunen.

Vi vill att Sverige omedelbart avslutar allt samarbete med
NATO
Vi vill att Sverige tar hem all svensk militär som befinner sig på diverse utlandsuppdrag även dom i
sk "fredsbevarande syfte". Syftet för svensk militär skall vara att försvara landet Sveriges
territorium och dess invånare. Vi vill att vårt land skall vara neutralt rent militärt och att Sveriges
försvarsmakt är just en försvarsmakt inte en krigsmakt.

Enade Sverige kommer verka för ökad handel och samarbete
med våra närliggande länder i regionen
Detta för att på så sätt skapa en stabil och trygg region i Sveriges närområde. Att inte verka för detta
är för oss otänkbart. Enade Sverige vill bygga upp goda relationer med exempelvis Ryssland och
baltstaterna. Vi anser att det allt för länge pågått rena propagandaoperationer från svenska
etablissemanget och massmedier för att förstöra relationen mellan Sverige och Ryssland. Detta är
något vi vill ändra på. Vi tror att övriga länderna i regionen också kommer se detta initiativ som
något positivt. Enade Sverige vill se utökat studentutbyte med Ryssland och verka för att begrava
stridsyxan som våra tidigare regeringar med västerländsk massmedia orsakat. Enade Sverige vill
verka för att det skall bli lättare för svenskar att besöka Ryssland och för ryssar att besöka Sverige.
2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Tjänstemannaansvaret och försiktighetsprincipen

Sverige behöver tjänstemän som tjänar folket och därtill tar personligt ansvar för sina handlingar i
rollen som tjänsteman. Alltför ofta ser vi tjänstemän som begår grova oegentligheter i samhället och
klarar sig ostraffade. Med det menar vi att om en tjänsteman begår fel/brott i tjänsten ska
tjänstemannen hållas ansvarig fullt ut för det. Preskriptionstiderna ska också förlängas. I vissa fall är
de bara två år. Därför går internutredningar ofta långsamt. När utredningen är klar har eventuella
brott ofta hunnit preskriberas. Vi vill dessutom att en fristående enhet utreder de påstådda brotten.
Polisen ska t.ex. inte utreda misstänkta brott utförda av poliser. Försiktighetsprincipen skall råda i
vårt samhälle egentligen i allt applicerbart när det gäller riskfaktorer för vår hälsa och miljö i de
frågor folket anser vara angelägna t.ex. GMO, giftiga utsläpp, kemikalier i leksaker och barnkläder,
5g mobilstrålning, vaccin etc. Försiktighetsprincipen knyter an till återinfört tjänstemannaansvar.

Socialtjänsten måste sträckas upp och utbildas att göra rätt
Enade Sverige vill återinföra fullt tjänstemannaansvar även för de som arbetar vid socialtjänsten.
Tjänstemännen som arbetar vid Socialtjänsten måste utbildas i hur man agerar för att inte
diskriminera föräldrar i sina utredningar och att objektivt se helhetsbilden innan dom gör sina
bedömningar. Barn skall inte kunna tas från föräldrar lättvindigt som dom gör idag. Föräldrarna kan
heller aldrig diagnostiseras direkt av socialtjänsten utan måste i sådana fall diagnostiseras av rätt
instanser. Barn har rätt till båda sina föräldrar och detta kommer vara orubbligt med Enade Sverige
vid makten som anser att familjen är det viktigaste som finns i samhället. Stat och kommun får
enbart gå in där det verkligen inte råder några tvivel att det finns skäl att agera. Om man som
förälder upplever att man ej fått en rättvis bedömning i sitt fall med Socialtjänsten innan Enade
Sverige kommit till makten – så skall föräldern enligt oss ha rätten att få en second opinion där ens
fall objektivt gås igenom en gång till av en oberoende utredningsgrupp som ej haft att göra med
fallet tidigare. I fall där ena föräldern uppenbart åsidosatts och diskriminerats av Socialtjänsten
kommer kommunen bli skyldig att betala ut ett skäligt skadestånd med betoning på den förlust
individen fått av skadan och summan fastslås av den av Socialtjänsten tillsatta oberoende
utredningsgruppen och kommunledningen.
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Enade Sverige kommer verka för ny & allmännyttig teknik till folket
Vi vill att majoriteten av den sammantagna svenska forskningen fokuserar på att ta fram
allmännyttig teknik som kommer vara till nytta i vardagen för oss alla. Det kan vara alternativ
energi som toriumkraftverk, olika alternativa drivmedel, alternativ kommunaltrafik t.ex. maglevtåg.
Ny teknik skall dras i långbänk och via försiktighetsprincipen fastställas vara säker nog innan den
släpps ut på marknaden. Vi vill inte att utvecklingen av ny allmännyttig teknik skall stoppas av
giriga oligarker som vill hålla oss kvar i gamla hjulspår. Nikola Teslas öde är ett exempel. Vi vill att
Sverige ger erkännande och stipendier till innovativa uppfinnare vars fokus ligger i linje med
allmännyttighet och vid behov ge dom polisiärt beskydd om deras forskning är revolutionerande
och skapar intresse från främmande makters underrättelsetjänster.
2020-08-25 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

Enade Sverige kommer återinföra en svensk riksrätt - detta menas
en domstol eller en domstolsliknande process med uppgiften att behandla åtal mot högre statliga
ämbetsmän och befattningshavare, såsom regeringsmedlemmar, domare eller landets statschef. I
Sverige avskaffades riksrätten 1974 men skall alltså återinföras snarast möjligt enligt oss i Enade
Sverige. Vi har många personer som står på kölistan för att processas genom riksrätten och många
av dessa kommer dömas till hårda straff. Framförallt alla dom som försakat Sverige skada och
försakat det svenska folkets intresse.
2020-08-28 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Övriga partipunkter

Enade Sverige vill stoppa all svensk vapenexport

Vi vill att Sverige enbart bedriver vapenforskning och tillverkning för det egna försvarets bruk. Vår
vapenexport knyter an till det idag privatägda banksystemet och dess nuvarande funktion som vi vill
reformera. Vi vill inte att svenska vapen skall hamna i fel händer – ej heller vara en bidragande
orsak till att destabilisera andra länder som svensk vapenexport idag faktiskt är medskyldig till.
Sverige ska exportera andra varor och tjänster istället för vapen. Ekologisk gmo-fri mat, medicin,
hampaprodukter, turism, svenska uppfinningar inom teknikområdet osv.
2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

22

Vår syn på ”Open Skies Treaty”

"Open Skies är ett avtal som innebär att medlemsländerna däri får genomföra omfattande
spaningsflygningar över varandras territorium. Avtalet omfattar rustningskontroll, inklusive
förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder" från Wikipedia.
Enade Sverige vill ur nationell säkerhetssynpunkt ha kontroll över vårt egna luftrum men även
slippa aerosolsprayande utländska flygplan över svenskt territorium som potentiellt kan skada
svenskt djurliv då dessa kemikalier kan slå ut mikroorganismer och då störa näringskedjan samt
förgifta svenskt jordbruk och därmed riskera matsäkerheten.
2020-07-18 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Vi vill att Sverige nationaliserar elförsörjningen och utvecklar
nya toriumkraftverk

Enade Sverige anser att svenska folket skall ha grön och gratis el. Det får vara slut på
vinstmaximerande elbolag som tampas om att få leverera elen till hiskeliga priser. Istället vill vi
satsa på att bygga dom första svenska toriumkraftverken i Sverige.
Dessa toriumkraftverk är mer miljövänliga än sedvanlig kärnkraft och vi har toriumfyndigheter på
svenskt territorium dessutom så vi kan bli självförsörjande på el många år framåt. Vi kommer
producera så pass mycket energi att vi kan exportera el och det kommer göra det möjligt att ge hela
Sverige gratis el.
Utvecklingen på området går framåt i världen och vi anser att Sverige skall haka på och inte halka
efter, men att man då gör det i allmännyttighetens tjänst.
2020-08-04 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Vi vill att Sverige nationaliserar telekominfrastrukturen

Samhället och viktiga samhällsfunktioner blir allt mer sammankopplade och beroende av varandra.
Det möjliggör att störningar i en kritisk samhällsfunktion fort kan sprida sig och ge upphov till
omfattande samhällskonsekvenser. Därmed är det av vikt att säkerställa funktionen hos
samhällsviktiga verksamheter och minimera konsekvenserna som uppstår vid störningar. Det kan
handla om fungerande energiförsörjning, kommunikation, transporter, livsmedelsförsörjning,
sjukvård och omsorg.
Ansvaret för att driva och upprätthålla dessa samhällsviktiga verksamheter är spritt över ett stort
antal olika aktörer, både privata och offentliga, men det finns i regel inga enskilda aktörer som har
ett övergripande ansvar. Riskerna med detta försvinner inte helt men minimeras när vi nationaliserar
Sveriges telekominfrastruktur som är en vital del för landet. Återinfört tjänstemannaansvar kommer
bana vägen för att det sköts på rätt sätt utan oegentligheter.
Vidare bör tilläggas att vi vill satsa på att bygga ut det markbundna bredbandsnätet som vi med
säkerhet kan säga är mer säkert än trådlöst nätverk. Vi vill verka för gratis bredband och telefoni via
kabel – däremot kommer den trådlösa tekniken kosta dubbelt så mycket. Vi vill på detta sätt verka
för att folk använder det markbundna nätet i ökad omfattning istället för det trådlösa som kommer
finnas där men inte i samma omfattning.

2020-06-28 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Enade Sverige vill förbjuda 5G nätet

Svenska folket skall inte vara försökskaniner för ett projekt som startats 2016 och nu nyligen
lanserats i stad efter stad. Detta har alltså lanserats utan någon som helst tillfredsställande öppen
debatt inför folket. Förespråkarna för denna nya teknik borde ju rimligtvis gladeligen ställa upp på
en serie debatter för att påvisa hur ofarligt det är för människors hälsa.
Men när man inte gör detta och i kombination med avsaknad av tjänstemannaansvar så stödjer vi
oss på försiktighetsprincipen när vi säger att 5G skall FÖRBJUDAS tills dess det är bevisats vara
ofarligt. Man pratar om olika strålningsnivåer som man skall förhålla sig inom men hur ligger det
till i verkligheten är uppmätta värdena opartiskt framtagna eller är det förespråkarnas egna
mätvärden som presenteras för Strålskyddsmyndigheten?
Som en ren försiktighetsåtgärd och för att visa solidaritet och empati för våra medmänniskor måste
teknik som denna dras i långbänk för att testas ordentligt och ha ansvariga personer som står till
svars om det blir katastrof, Att lansera ny teknik utan detta är helt oansvarigt och borde nära nog
vara kriminellt. Att inte fler partier har reagerat på frågan får stå för dom. Men vi vidhåller att vi vill
se solklara bevis innan vi för Enade Sverige ändrar vår hållning i frågan.
2020-06-29 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Vår syn på övervakning med ansiktsigenkänning och AI

Enade Sverige kommer motarbeta all form av den typ av övervakning som finns i Kina dvs. inte
acceptera övervakningssystem med ansiktsigenkänning samt olika typer av artificiell intelligens.
Motkravet kommer dock vara att Enade Sverige inte kommer tillåta ansiktsmaskering på allmän
plats. Enade Sverige kommer verka för fängelsestraff i straffskalan som påföljd om man bär
ansiktsmaskering på allmän plats. Det blir alltså gripbart för envar i ett envarsgripande.
Detta kommer medföra att Polisen får det lättare att identifiera brottslingar och kommer kunna
ingripa vid upplopp och större demonstrationer som spårar ur i våld och allmän förstörelse. Vi
förordar vidare att alla har rätt att söka tillstånd till att demonstrera men då får man stå för sin åsikt
och vara utan ansiktstäckande maskering eller klädsel.
2020-06-29 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Vi kommer verka för att helt ta bort skatten på drivmedel

Vi anser att svenska folket förtjänar skattebefriade drivmedel. Det är tillräckligt dyrt att äga ett
fordon som det är idag och vi tror att det bara skulle innebära fördelar både för enskilda individer
och för en stor mängd företag med billigare drivmedel.
Till exempel så i april 2020 kostade bensinen i genomsnitt 12,64 kronor litern. 73 procent, eller 9,22
kronor, av priset utgjordes av skatter. Bensinskatt är ett samlingsbegrepp för koldioxidskatt,
energiskatt och moms. Enade Sverige kommer verka för att ta bort all skatt på drivmedel.
Detta är också ett steg i rätt riktning då vi vill se att landsbygden får ett uppsving - det ska gå ihop
ekonomiskt att bo t.ex. i Norrland och färdas långa sträckor i sitt fordon dagligen. När vi lyckas
genomföra detta kostar drivmedlen några kronor litern. Överkomligt anser vi. Samtidigt vill vi
införa ett pristak att så drivmedelsbolagen ej kan lägga på mer än 2kr litern i vinstmarginal.
2020-06-30 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Vår syn på "Religionsfrihet" = mer frihet från religion

Enade Sverige vill återgå till hur det var förr i Sverige innan massinvandringen - inte som dagens
extrema och påtvingade mångfald som lett hela samhällsapparaten till kollaps. Det var ingen som
frågade svenska folket om vi ville ta emot alla dessa hundratusentals människor från första början.
Integrationen har totalt misslyckats och för att generalisera så har majoriteten av de nyanlända inte
tagit seden dit dom kommit. Statistik är fakta och inte känslor och brotten bara ökar och ökar ibland
icke-sverigefödda som är överrepresenterade i statistiken. Som svenskar i Enade Sverige och som
politiker är det vår plikt att företräda svenska folkets intressen.
Vi svenskar skall inte riskera att hamna i minoritet i vårt eget land.
Den pågående islamiseringen kommer Enade Sverige se till att stoppa.
Enade Sverige kommer verka för att begränsa utövandet av religion i Sverige, t.ex. genom att
förbjuda all nybyggnation av alla former av religiösa lokaler/byggnader så som kyrkor, moskéer,
synagogor och liknande. Våra svenska kyrkor är en del av vårt kulturarv och kommer dock vara helt
fredade från all form av beslagtagning av kommunerna eftersom vi anser att Sverige är ett kristet
land sedan ca 1000år tillbaka. All form av skadegörelse på svenska kyrkor kommer bestraffas med
fängelse i straffskalan.
Enade Sverige är för att varje medborgare fritt skall få utöva sin religion i det egna hemmet och i de
lokaler och byggnader avsedda för respektive religion.
I händelse av att en religion ökar avsevärt mycket i Sverige så kommer detta potentiellt ses som en
säkerhetsrisk mot svenska folket och Sverige som nation. Vidare om någon religionsutövare verkar
för att kränka en svensk medborgares rättigheter på något sätt så kommer detta medföra att Enade
Sverige kommer vidta kraftfulla åtgärder i aktuell kommun för att stoppa detta, och verka för att
utreda och på sikt möjligen nationellt förbjuda denna religion från att utövas utanför det egna
hemmet. I dessa fall kommer Enade Sverige verka för att tillåta drabbade kommuner med understöd
av Polisen att beslagta lokaler avsedd för religionen ifråga.
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Enade Sverige kommer förbjuda böneutrop då det riskerar att störa den allmänna ordningen.
Enade Sverige kommer alltid att hålla halalslakt och kosherslakt förbjudet i Sverige med tanke på
att vi anser det vara en form av oförsvarligt djurplågeri. När Sverige lämnat EU så kommer
Importerad halal eller kosherslaktat kött vara betydligt dyrare än svenskt ekologiskt kött.
Enade Sverige kommer verka för att stärka minderårigas rättigheter till sin egen kropp och därför
förbjuda all form av omskärelse på minderåriga som inte är av medicinskt skäl, oavsett religiös
tillhörighet.
Enade Sverige kommer totalförbjuda äktenskap och registrerade parrelationer med minderåriga.
Alla misstänkta fall kommer undersökas och i påträffade fall kommer den vuxne ur respektive par
vara den som åker på fängelsestraff och utvisning. Den minderårige kommer tas om hand av
socialtjänsten.
2020-07-13 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Enade Sverige kommer införa hårdare straff för djurplågeri minst 6 månader i fängelse som ett minimum dvs. inte böter
som idag

Om du till exempel ser en granne sparka sin hund eller plågar sitt djur på annat sätt ska du anmäla
det till polisen. Detta gäller även om man upptäcker plågsamma djurtransporter. Då kan polisen
starta en förundersökning. Det innebär att du får berätta om vad du sett, grannen blir förhörd och
eventuellt andra vittnen. Finns det tillräckliga bevis för brottet lämnas ärendet över till åklagare.
Därefter bedömer åklagaren om bevisen är tillräckliga för att väcka åtal.
Djurplågeri är ett brott som i dagsläget kan leda till böter eller fängelsestraff. Enade Sverige vill
alltså att minimistraffet är fängelse i 6 månader om någon döms för djurplågeri.
Enade Sverige kommer också förbjuda halal och kosherslakt i Sverige då vi anser det vara en form
av djurplågeri och det förekommer olaglig halalslakt redan idag där man slaktar djur utan
bedövning i garage och källarlokaler. Halal och kosherkött som importeras till Sverige kommer
beskattas hårt.
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Vi vill införa betydligt hårdare straff och fler utvisningar

Våldet i samhället har de sista 10-15 åren blivit mycket råare. Vi vill med hårdare straff avskräcka
och förhoppningsvis minska antalet av en rad olika brott som bara har ökat sista tiden t.ex. hot och
våld mot barn, våldtäkter, rån och allmän förstörelse men också hårdare straff när det gäller
korruption och ekonomisk brottslighet givetvis.
Enade Sverige vill att det skall bli konsekvenser för omyndiga som begår brott i Sverige - och
kunna dömas när dom är 18år. Att man skall kunna dömas till exempelvis fängelse om brottet är av
sådan art - och om vederbörande hinner fylla 18år innan brottets preskriptionstid gått.
Preskriptionstiden är från 2 år och uppåt beroende på brottets art. Så i princip menar vi att om en
14åring rånar och misshandlar någon, så skall denne 4 år senare dömas för brottet som denne gjort
sig skyldig till. Vi tror detta skulle minska ungdomskriminaliteten avsevärt och kanske skulle
ungdomarnas föräldrar ta sina tonåringar i örat lite oftare om dom är på väg att göra dumheter eller
begå brott. Om Sverige inte tar tag i den här frågan kommer antalet brott bara fortsätta öka. Sen är
vi arg på att vi inte tar tag i den ökande kriminaliteten bland icke medborgare. Vi förordar att
personer som begår brott i Sverige och som inte är svensk medborgare direkt skall utvisas på
obestämd tid om brottet ger fängelse i straffskalan.
Vi är generellt mot dödsstraff men när det gäller pedofiler förordar vi extremt hårda straff då vi
tycker man förbrukat sina medborgerliga rättigheter om man våldfört sig på ett barn. Ondskefulla
krafter i dagens samhälle försöker sexualisera barn och normalisera pedofili. Detta är något vi
kommer verka kraftfullt mot och bekämpa till sista andetaget. Vi som föräldrar måste också ta ett
större ansvar när agendor som dessa pågår. Vi måste skydda våra barn och informera dom om att det
finns vuxna som gör dessa vidriga övergrepp på barn. Vi måste börja redan i skolorna och informera
barnen om att dom äger rätten till sin egen kropp och om vikten att våga prata med någon i händelse
att dom blir drabbade. Barn generellt är väldigt ovetande om vad rättigheter ens betyder och vi tror
det är bra att lära barn tidigt om detta och om att tänka kritiskt och att ifrågasätta.
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Hemfödsel skall finansieras av staten inte av föräldrarna

D.v.s. alla mammor som är svensk medborgare och som vill föda hemma skall få finansiellt stöd för
att täcka kostnader för den assistans man behöver av barnmorskor, barnläkare och utrustning som
pool att föda i etc. Som det är idag är det ytterst få regioner i Sverige som ger finansiering. I Sverige
har kvinnan rätt att föda hemma men inte rätt till förlossningshjälp. I t.ex. Danmark däremot är även
biståndet från sjukvården lagfäst. Om en kvinna avråds från hemförlossning av medicinska skäl
men mot förmodan ändå väljer att föda hemma har hon själv ansvaret, på samma sätt som i Sverige.
Men i Danmark är vården organiserad för att minimera riskerna och ge maximalt stöd till
vårdteamet om något går fel. Vi vill alltså ha det likadant i Sverige. Vi tycker alla blivande svenska
mammor förtjänar att ha denna valfrihet att kunna föda i sin trygga hemmiljö långt bort från
sjukhusmiljön om dom så önskar.
Det kan tyckas att hemförlossning är en liten fråga när endast 0,1 procent av kvinnorna i Sverige
föder hemma. Men den är principiellt viktig eftersom den handlar om valfrihet, jämlik vård, vem
som bestämmer över fostret, och evidens.
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Vi vill införa 18års gräns på omskärelse oavsett kön

När man är 18år är man myndig och kan fatta beslutet själv. Inga föräldrar eller släktingar skall
tvinga någon under 18år att bli könsstympad. Religion är inte en ursäkt för att få göra undantag i
lagen med Enade Sverige vid makten. Lagarna skall gälla lika för alla medborgare.
Enade Sverige kommer verka för att Läkare eller annan person som utför en könsstympning på
någon som inte fyllt 18år och som inte gett sitt skriftliga godkännande bevittnat av oberoende vittne
kommer dömas till fängelse i minst 4år upp till 10år - då detta kan jämföras med misshandelsbrott
som är att anse som synnerligen grovt och även indragen läkarlegitimation.
Bakgrund:
Sedan 1982 har det varit förbjudet med kvinnlig omskärelse i Sverige. Men det är alltså ok med
manlig könsstympning sedan 2001 - dvs. tillåtet att operera bort förhuden på omyndiga pojkar utan
medicinsk orsak.
Från 1177 vårdguiden: "Alla former av omskärelse på flickor är olagligt i Sverige. Det är också
olagligt att planera, förbereda eller be någon annan att utföra en omskärelse. Du som arbetar med
barn och ungdomar är skyldig att anmäla till socialtjänsten om du känner till eller misstänker att
någon riskerar att bli utsatt för omskärelse."
Enade Sverige vill att detsamma skall gälla för manlig könsstympning. Vi kommer alltså verka för
att det skall fortsatt vara förbjudet med kvinnlig könsstympning och även manlig könsstympning
utan medicinsk orsak till och med 18års ålder då får båda könen bestämma själva hur dom vill göra.
I händelse av att man utför detta ingrepp utanför Sveriges gränser och personen ifråga är under 18år
så riskerar föräldrarna att dömas för medhjälp till grov misshandel med fängelse i straffskalan väl
tillbaka i Sverige.
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Enade Sverige vill införa självförsvarsutbildning i skolan

Enade Sverige vill att skolan skall lära ut självförsvar där olika kampsporter lärs ut som ett
obligatoriskt ämne genom hela grundskolan. Syftet är givetvis för att öka självkänslan och för att i
skarpt läge veta hur man kan ta sig ur en situation på bästa sätt oskadd. Vid hemskolning får då
föräldrarna ansvara för att barnet även får adekvat kunskap i detta ämne. Med denna reform tror vi
även att våldtäkter av barn kommer minska avsevärt i samhället. Vi tror även att detta kommer
medföra en ökad ömsesidig respekt mellan eleverna på skolorna.
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Enade Sverige vill verka för att barn blir förskonade från att
utsättas för HBTQ-propaganda fram till arton års ålder

Enade Sverige menar att vi måste försvara våra barn och kärnfamiljen från den importerade hbtqrörelsen som av privatägd massmedia lyfts fram som bra förebilder för barn och unga. Enade
Sverige menar att barn måste få låtas vara barn och när det är dags få en objektiv och ej vinklad
sexualundervisning i skolan.
Detta är en het potatis men vi vill visa vart vi står i frågan. Vi vill dock poängtera att långt från alla
hbtq-personer vill delta i pride och liknande evenemang och vill helst av allt få leva i fred ostört. Vi
menar att det finns en politisk agenda och baktanke med att media, företag, föreningar och
myndigheter lobbar för HBTQ.
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Enade Sverige vill att public service skall reformeras om det
skall få finnas kvar öht

Sedan 1 januari 2019 bekostar svenska folket public service genom skattsedeln och det finns
numera inget sätt att komma undan. Det spelar ingen roll om du inte har tv, radio eller internet
hemma. Folket får så att säga betala för sin egen indoktrinering. Vi vill att folket skall få sätta
agendan för vad som skall sändas i statlig public service.
Vi menar att public service som den ser ut idag inte lever upp till sin egen värdegrund: "I den
åttonde paragrafen av sändningstillståndet återfinns essensen av det som kallas public service: Att
programmen ska präglas av folkbildningsambitioner, att det ska finnas en mångfald av åsikter, olika
intressen ska tillgodoses när det gäller religion, kultur och vetenskap samt att programmen ska ha
hög kvalitet."
Inget av detta känns bekant, det är snarare en hel del propaganda inbakat allt från vacciner och
sexualisering av barn i barnprogrammen till miljöpropaganda och moralpredikande till oss vuxna.
- Vart är alla allmänbildande program om hur man t.ex. överlever i skogen, hur man gör upp en eld,
hur man monterar isär och ihop en motor eller hur man virkar en tröja eller grytlapp?
Alla dessa saker är kunskaper som våra föräldrar eller mor och farföräldrar hade men som vi
förlorat på bara ett par generationer. Vi ska om vi vill behålla public service ha ett programutbud
som folket önskar.
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Enade Sverige vill återinföra hemundervisning som ett valfritt
alternativ till den sedvanliga skolan

Vi anser det vara en mänsklig rättighet att få undervisa sina barn i hemmet. Vi anser att föräldrar
som är motiverade att hemundervisa sina barn kommer göra ett fullgott jobb att se till att barnen lär
sig läsa och skriva, räkna matte och så vidare. Men framförallt lära sig saker föräldrarna anser vara
viktigt att ha med sig vidare i livet. Det kan t.ex. vara att lära barnen odla grönsaker, ta hand om
höns, grisar, kor, det kan vara att lära sig meka med en motor eller lära sig om datorer eller vad som
helst.
Vi är övertygade att barn som hemskolas kommer ha minst lika bra betyg i dom nationella proven
som barnen som går i vanliga skolan. Givetvis kommer dessa provtillfällen också påvisa om barnen
inte lär sig tillräckligt hemma. Då får dom delta på deltid i skolan i dom ämnen som man måste
förbättra. Skolor och rektorer skall inte kunna använda skolplikten(som vi kommer skrota) som
argument om en förälder vill hemskola sitt barn. Vi är för ökad valfrihet.
En annan aspekt som också gör att föräldrar vill hemundervisa sina barn är att man ser en
alarmerande negativ trend i en del skolor där elever vittnar om ökad otrygghet med ökning av t.ex.
hot och våld. Vi förutspår att Sverige dessvärre kommer få fler fall där barn farit illa i skolan p.g.a.
detta. Skolorna måste bli bättre på att ta tag i buset i tidig ålder.
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Vi kommer aldrig tillåta tvångsvaccineringar i någon form och
vi vill även införa 18års gräns på att vaccinera sig öht

Vaccinering skall ALLTID vara valfritt upp till varje enskild individ. Allt snack om att man måste
vara solidarisk och andra skrämseltaktiker för att få befolkningen vaccinerad kommer vi motverka
genom upplysning angående vaccinernas oönskade sidoeffekter. I och med COVID-19 "pandemin"
så har regeringar runt om i världen tagit tillfället i akt för att införa nya lagar och regler som
inskränker på individens integritet och frihet. Enade Sverige ställer oss mycket frågande till
huruvida denna pandemi verkligen är en pandemi enligt den version som etablissemanget
presenterat det för oss via politiker, myndigheter och massmedia.
Antalet frågor bara ökar i samtiden när vi ser hur genomruttet man har hanterat denna sk kris. Det vi
sett under våren och fram till nu i sommar liknar mer en global strategisk agenda från toppen av
samhällspyramiden i ett sista desperat försök till att foga massorna och få igenom påtvingad
massvaccination av så många som möjligt. Läkemedelsbolagen gnuggar säkerligen tassarna när en
hel värld inom kort troligtvis antingen blir erbjuden eller påtvingad ett vaccin som i sin tur
potentiellt kan leda till en rad oönskade bieffekter. I händelse att vi får rätt i denna fråga dvs. att
dom som sitter vid makten kommer pusha för att så många som möjligt i Sverige skall vaccinera sig
så kommer vi möta upp dessa försök med väldigt hårt motstånd i våra plattformar.
Enade Sverige är beredda att gå så långt som att verka för att det skall vara 18års gräns på att låta
sig vaccineras överhuvudtaget som svensk medborgare - detta skulle medföra att vi kommer verka
för att Sverige skall slopa hela vaccinationsprogrammet som idag ges till många barn. Detta är en
kontroversiell fråga men vi vill öppet visa vår ståndpunkt i denna fråga. Enade Sverige kommer
verka för att lämna (WHO) Världshälsoorganisationen.
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Enade Sverige kommer verka för en omfattande vårdreform

Vi vill att svenska folket skall få rätt vård snabbare. För detta krävs det effektivisering och ökad
tillgänglighet. Varje svensk kommun skall ha minst en vårdcentral med acceptabel bemanning precis som frågan om att vi vill att vi har minst en bemannad polisstation i varje kommun. Förr i
tiden var Sverige erkänt för att ha bra vård - idag är detta ett minne blott, vi har i samtiden bevittnat
hur äldre nekas syrgas och ges istället morfin med dödlig utgång - horribelt och borde utredas av
polis. Vi ser idag långa vårdköer och akutfall som allt för ofta får vänta 12 timmar eller mer i
väntrum. Så får det inte gå till anser vi. Därför kommer vi verka för att förstatliga vården och
avskaffa landstingen. Vi kommer verka för att mer resurser ges till vården för att klara av att möta
de hårda krav vi ställer på hela vårdapparaten.
Svenska folket måste till att börja med kunna tugga maten ordentligt så gratis tandvård kommer vi
införa snarast. Vi vill förbättra tillgängligheten i förlossningsvården, barnsjukvården, primärvården
och akutsjukvården. Vi vill verka för att höja vårdyrkets status genom olika kompetenslyft, ge en
yrkeslegitimation även för undersköterskor. Därtill vill vi att vården verkar för att bota patientens
åkommor och inte bara ger symptomlindring. Vidare så vill vi ge patienterna ökad valfrihet gällande
val av vård. Om patienten till exempel vill välja alternativa vårdformer så skall patienten ges full
ersättning och inte diskrimineras av försäkringskassan. Vi vill ju också som bekant återinföra fullt
tjänstemannaansvar vilket också kommer se till att patienterna tas bättre om hand.
Resurserna måste också se till att antalet vårdplatser ökas och antalet vårdbiträden likaså. Svenska
medborgare skall ha förtur till vård - icke medborgare får inte sin vård betalad av svenska
skattebetalare utan måste betala kontant för varje läkarbesök. Vi måste sätta våra egna först innan vi
kan hjälpa andra. Detta hänger också ihop med min syn på invandringsfrågan lite längre ner i
programmet. Men generellt sett alltså mer resurser till vården som skall vara fokuserad på
patientens bästa i alla avseenden.
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Enade Sverige vill ge våra pensionärer ett lyft och helt ta bort
skatteavdraget på pensionen och därmed ge våra äldre mer att
leva för varje månad

Den som gått i pension och dessförinnan har arbetat och betalat inkomstskatt i minst 30år i Sverige
skall innefattas av skattebefrielsen. Pensionärerna förtjänar ett drägligare mer komfortabelt liv mot
hur det ser ut idag då etablissemanget mer eller mindre spottar på dom. Denna skeva syn på våra
äldre får det vara slut med. Penningreformen, immigrationsreformen och minskad byråkrati
kommer möjliggöra detta.
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Enade Sverige vill ge våra äldre och personer med
funktionsvariation möjligheten att välja vart dom vill bo

Om dom vill bo kvar i hemmet så ska dom få göra detta och då få vård av anhörig eller närstående.
Vårdaren får då ett kommunalt bidrag för detta. Vi tror många människor hellre bor kvar i sin trygga
hemmiljö med nära och kära istället för att slussas till "hemmet".
Vi tror också att den hemlagade maten och sociala umgänget med personer man älskar kommer leda
till en högre livskvalité än den man får på många av dom vårdinrättningar som finns idag. Det är
heller inte alla äldre som har ekonomin att betala för att få komma till en vårdinrättning med hög
kvalitet.
Nu med möjligheten att bo kvar hemma kommer alla kunna ha det bra till slutet. Vi vill värna om
familjen som vi anser är viktigast av allt.
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Enade Sverige vill låta patienten själv välja behandlingsmetod

Försäkringskassan ska inte diskriminera någon utan ge full ersättning oavsett metod. Med det menar
vi att det finns många alternativbehandlingar och staten ska inte styra vilka metoder som ska
användas vid behandling av sjukdomar. Det ska endast patienten avgöra. Utan inblandning och
styrning.
Vi vill ge patienten mer att säga till om helt enkelt. Läkare kommer också troligen ge sina patienter
bättre råd och rekommendationer i och med återinfört tjänstemannaansvar samt
försiktighetsprincipen.
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Vi vill att statens egna medicinska forskning skall ha fokus på
att ta fram botemedel inte symptomlindring

Med det menar vi att de stora läkemedelsbolagen är mera intresserade i att få fram symtomlindring
än rena botemedel eftersom de tjänar mest på symtomlindring. Dessutom vill de inte forska kring
ämnen som de inte kan få patent på. Därför behöver Sverige en egen forskning utan vinstintressen
som styr forskningen och som istället har folkets bästa i fokus.
De botande läkemedlen kan även vara naturläkemedel som även kallas för alternativmedicin. Vi vill
att vården ska ge effektiv och skonsam medicin för patienten. Sverige blir ganska ensamma om att
ta fram botemedel. Vi kommer aldrig verka för obligatorisk/påtvingade vaccinationer på någon
medborgare. Detta val får envar göra för sig och sina barn.
Framgångsrika egenproducerade botemedel kan även säljas till andra länder.
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Vi vill verka för att legalisera cannabis som får säljas över disk
på särskilda statliga apotek

Denna växt har ofantligt många användningsområden och den kan vara till hjälp för människor som
lider av diverse åkommor. Dessutom skulle en legalisering helt döda den droghandeln då man med
Enade Sverige i makten kommer ha statligt ägda särskilda apotek som försäljningsställe för
cannabisprodukter.
Pengarna från försäljningen skulle gå rätt in i välfärdskassan. Nyligen klubbade högsta domstolen
igenom att CBD-olja med THC är narkotikaklassat oavsett mängden THC. Detta kommer vi alltså
fixa med en legalisering så fort vi har tillräckligt mandat.
Statlig medicinsk forskning skulle även inkludera nya botemedel framställda från cannabisplantan.
2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

45

Enade Sverige vill ge dom som har begått brott rehabilitering

Vi vill börja med att säga att icke-medborgare som begått brott med fängelse i straffskalan skall
utvisas till ursprungslandet och där avtjäna sitt straff om det av olika anledningar inte går att göra så
avser vi skicka dom till ett billigare alternativ och avtjäna straffet på ett annat lands anstalt.
Kriminella icke-medborgare skall inte komma till Sverige för att begå brott och bo på lyxhotell på
skattebetalarnas bekostnad.
Vi vill också att Sverige satsar mer på kriminalvården så man kan täcka det personalbehov som
finns. Vi vill se att anstalterna och häkten avsedda för våra svenska medborgare blir bättre utrustade,
får mer utbildning och större möjlighet att lägga ned tid på respektive klient för att göra ett fullgott
rehabiliteringsarbete. Som det är idag hinner personalen inte med att göra bättre än de mest
grundläggande för dom intagna.
Vi vill se mer motiverad kriminalvårdspersonal så dom kan hjälpa fångarna att rehabilitera sig.
Ingen kommer släppas ut på gatorna innan full strafftid och ordentlig rehabilitering genomförts och
där bedömningen är av sådan art att den som begått brott anses kunna leva ett normalt laglydigt liv
igen. Klienterna har mycket dötid som bör utnyttjas. Dom kostar trots allt skattebetalarna enorma
summor och kan vara behjälpliga i olika samhällsprojekt. Vi anser att skattebetalarna kan kräva en
del tillbaka av dom intagna också.
Psykvården skall kraftigt ses över, all form av tvång och bestraffningar inom dessa forum kommer
ses som förlegade metoder att uppnå ett tillfrisknande och fungerande liv för de människor som
söker sig till eller blir tvingade in i denna form av vård.
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Vi kommer verka för att ta bort ”fyraprocentsspärren”

Vi menar på att det är dags att vi delar upp dom 349 riksdagsplatserna baserat helt matematiskt på
antal röster för respektive parti. Detta kommer ge politiken nytt liv och fler människor kommer
engagera sig politiskt ute i stugorna igen detta p.g.a. fler människor kommer känna sig
representerade på riksdagsnivå. Det kanske inte är någon slump att man 1968 införde
fyraprocentsspärren vid den partiella författningsreformen. Enade Sverige vill alltså reformera
Regeringsformen och ta bort denna spärr helt och istället dela antalet röster i valet på det antal
platser som finns 349st idag.
Att vilja ha kvar denna spärr är helt ologiskt i min mening och man kan ju misstänka att man kanske
inte vill att folket skall vara mer politiskt engagerade än vad dom är samtiden. I senaste valet till
riksdagen 2018 så röstade 6 535 271 personer. 4 % av detta antal personers röster motsvarar alltså
261410st, detta är alltså kravet för att få vara med att dela på riksdagsplatserna dom 349st som
finns. Med Enade Sveriges metod så skulle det krävas 18725st röster för att få en riksdagsstol.
Vi har inga som helst problem med att debattera mot företrädare från extremistpartier som t.ex. MP
eller F! i händelse att partier som dessa p.g.a. borttagen fyraprocentsspärr kommit in i riksdagen.
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Vi vill stoppa presstödet och partistödet helt och hållet

Vi anser att en tidning som inte säljer eller ett parti som inte kan stå på egna ben helt sonika ska få
falla på eget rep. Idag får tidningarna och partierna stora summor pengar i form av statligt stöd.
Huvuddelen av det direkta presstödet går idag till tidningar som har kopplingar till riksdagspartier.
Att tidningar med kopplingar till politiska partier får bidrag för sin verksamhet gör att vi kallar detta
för ett slags indirekt partistöd något som vi också är helt mot och kommer verka för att stoppa. Vi
anser att tidningar och partier får lösa sin ekonomi på egen hand utan bidrag och att folket då får
avgöra vilka medier och partier dom vill stötta i form av köp och donationer.
2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Vi vill att Sverige sänker månadslönen för riksdagsledamöter

Från nuvarande 66 900kr/mån till 25 000 kr/mån eller att summan är att jämföra med en
genomsnittlig månadslön för sjuksköterska, poliser, lärare exempelvis. Vi menar på att man ska vilja
tjäna folket och inte sko sig själv i rollen som politiker. Givetvis kommer lobbyism alltid vara ett
problem men att sänka inträdeslönen kommer snabbt ge effekt.
Dessutom vill vi införa närvaroplikt i riksdagen för samtliga riksdagsledamöter och löneavdrag vid
frånvaro. Med det menar vi att riksdagsledamöter har arbetstider precis som alla andra. Att de ska
vara närvarande i riksdagen när den har möte. Samt att löneavdrag ska ske vid frånvaro utan giltigt
skäl. Räkneexempel: 66900kr-25000kr = 41900kr x 349st(riksdagsledamöter)x12 =175 477 200 kr
per år till annat mer nödvändigt i samhället som är i behov.
2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Vi vill införa halverad arbetsdag

I Sverige vid den senaste mätningen 2018 var det sammanlagt 17 procent av befolkningen i åldern
16–84 år som uppgav att de hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande. I maj 2020 uppgick antalet
sysselsatta till 5 023 000. Antalet arbetslösa ökade med 110 000 till 497 000. Det motsvarar en
arbetslöshet på 9,0 procent, en ökning med 1,9 procentenheter. Vi vill vända denna trend genom att
införa halverad arbetsdag för medborgarna.
Detta kommer medföra markant lägre sjukskrivningar, ökat psykiskt välmående hos befolkningen
och arbetslösheten skulle i princip försvinna. Plötsligt kan föräldrar ge mer tid till att uppfostra sina
barn och kommer ha mer fritid över för sina egna intressen. Hela samhällsapparaten kommer
avlastas. Alla kommer få mer fritid och vara mer utvilade och kan ge järnet under de korta
arbetspassen. Det kommer vara ekonomiskt genomförbart tack vare stora insparade kostnader för
sjukvård och sjukskrivningar men även så kommer arbetslösheten försvinna och då ökar
skatteintäkterna ytterligare.
Svenska folket skulle troligtvis också öka barnafödandet då alla kvinnor och män kommer att må
bättre fysiskt och psykiskt med mer tid för varandra. Sedan har vi aspekten med automatisering och
effektivisering ute på arbetsplatserna vilket kommer göra en halverad arbetsdag än mer naturlig i
takt med ökad mängd tekniska lösningar. Bedömare menar att vi skulle kunna jobba fyra timmars
arbetsdag och ändå leva i det ”överflödssamhälle” som man under 70-talet började kritisera utifrån
hållbarhetsfrågor.
2020-08-05 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Vår syn på sexualiseringen av barn och normaliseringen av pedofili

Enade Sverige vill härmed lyfta fram ett nedtystat och ondskefullt samhällsproblem. Det handlar
om den globala agendan som råder och gör gällande att barn skall sexualiseras långt ner i åldrarna
samt att pedofili skall normaliseras. Detta är om något sinnessjukt i vår mening och vi kommer
bekämpa detta med alla medel vi har. Vi vill samtidigt påpeka att vi kommer verka för extremt
hårda straff för pedofiler såväl manliga som kvinnliga. Men även de personer som sköter logistiken
av människohandeln kommer vi se till att straffa hårt. Det kan vara personer som utför kidnappning
av barn, dom som transporterar barnen mellan A och B samt dom som håller barn gömda,
tillfångatagna och förmedlar kontakten mellan A och B. Det är en hel kedja oftast som kommer
behöva gripas och straffas. I Sverige verkar de etablerade partierna helt nonchalera detta hemska
pågående. Vi vill därför uppmana alla andra partier oavsett vänster eller höger att ta ställning öppet
och belysa denna fråga. De partier som försöker skyffla frågan under mattan kommer få ångra sig
bittert en vacker dag.
2020-08-15 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Vi vill verka för kommunalt självstyre med direktdemokrati

Kommunalt självstyre är baserat på principen om att de lokala medborgarna vet vad som är bäst
för dem själva. Historiskt är det kommunala självstyret ofta äldre än staten. I några länder som
Sverige och Schweiz finns en tradition av kommunalt självstyre som går tillbaka till äldre medeltid
om inte längre.
Enade Sverige vill verka för ökat kommunalt självstyre av flera olika skäl:
1. Folket har nära till besluten
2. Verksamheten kan anpassas till medborgarnas behov
3. Det underlättar överblick och helhetssyn
4. Det främjar verksamhetsutveckling.
Lägg därtill också att Enade Sverige vill ge möjligheten till varje av våra medlemmar att styra
Enade Sveriges beslut och kunna rösta på de frågor och förslag som de anser vara behjärtansvärda i
sin hemkommun via våra respektive kommunala representanter. Detta kommer aktivera folket ute i
stugorna att delta mer i den lokala politiken och vara delaktiga att forma kommunerna. Enade
Sverige är starka förespråkare av decentralisering av makt för att det skall vara lättare för svenska
folket att påverka och sas ha makten att påverka sin kommuns framtid genom att kunna rösta
hemifrån via internet. Enade Sveriges representanter förbinder sig att följa folkets röstresultat
kommunalt och allt kommer redovisas transparent i vårt framtida forum för detta som kommer vara
indelad kommun för kommun. Krav från vår sida för att kunna delta och rösta kommer vara att man
är folkbokförd i Sverige och medlem i partiet. Medlemsavgift kommer att tas ut månatligen och blir
även ett kvitto på att folket vill ha Enade Sverige vid makten även mellan valen. En egen plattform
för det kommunala röstningsförfarandet och säker inloggning kommer tas fram för att vara klart tills
dess vi blivit invalda i respektive kommun. Partiledningen kommer förorda en stark centralmakt när
det gäller rikstäckande frågor och kommer i dessa fatta beslut som då alltid kommer verka för det
egna svenska folkets bästa och för fosterlandets fromma.
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Vår syn på skärpta krav för att ställa upp i allmänna val

Enade Sverige förordar att man måste vara född i något av de nordiska länderna som krav för att få
ställa upp i alla allmänna val i Sverige alternativt att man varit svensk medborgare och bott i Sverige i minst 30år. De nordiska länderna som menas är Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island samt de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland. Detta för att de nordiska länderna är väldigt lik varandra när det gäller kultur, historia och samsyn i mångt och mycket - samt att
om man har bott i Sverige en ansenlig tid så kommer man förhoppningsvis ha tagit seden dit man
kommit på 18år i landet.
2020-08-28 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Vi vill utöka vapengarderoben för våra svenska jägare/hemvärnsmän

Enade Sverige förordar att utöka vapengarderoben till det dubbla för jägare som gjort värnplikten
och är med i hemvärnet.
Ett grundläggande krav för att du ska få vapenlicens är att du har behov av vapen och att du varit en
laglydig svensk medborgare i minst 18år.
Du som har tagit jägarexamen och gjort värnplikten och därefter gått med i hemvärnet anses således
få ha 8st vapen i hemmet varav 4st skall vara sk jaktvapen. Dessa 8st vapen är den så kallade maximala vapengarderoben och skall förvaras i för ändamålet godkänt vapenskåp.
Har du inte gjort värnplikten och är inte med i hemvärnet så gäller det gamla reglerna för antal jaktvapen med en licens om 4st vapen efter avklarad jägarexamen och erhållen vapenlicens.
2020-08-31 Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Enade Sverige kommer verka för gratis kollektivtrafik

Fri kollektivtrafik är något positivt. Med fri kollektivtrafik kan biltullarna slopas. Dessutom blir det
betydligt lättare för invånarna om de bara kan hoppa på en buss eller spårvagn om de bara ska
någon kilometer utan att behöva bekymra sig om biljett först. Den ökade bekvämligheten för
medborgarna blir stor och ligger helt i linje med alla reformer för svenska folket som vi vill verka
för.
2020-08-31 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Vi vill reformera rösträtten

Enade Sverige kommer verka för att ändra kravet att rösta i allmänna val till att man måste va född i
Sverige samt ha varit folkbokförd minst 18 år i Sverige för att rösta. Har man bott i Sverige mer än
30år behöver man ej vara född här för att rösta.
2020-09-10 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Vi vill ha skärpt översyn på folkvalda politikers förehavanden

Enade Sverige kommer verka för att skärpa översynen av folkvalda politikers förehavanden när
man i slutna forum träffas och diskuterar utan protokollföring och insyn. Att delta vid t.ex Bilderberggruppens årliga konferenser bör likställas med "Trolöshet vid förhandling med främmande
makt". Folkvalda politiker skall agera i öppenhet det går inte att sitta med näringslivet bakom en
järnring av skattefinansierad tungt beväpnad polis och diskutera ostört i flera dagar utan att bli anklagad för korruption. Jag har personligen demonstrerat mot Bilderberg på plats ett flertal gånger i
olika länder och jag kommer fortsätta ta avstånd och fördöma denna typ av politiskt frimureri. Att
massmediernas chefredaktörer också deltar men inte skriver om vad som avhandlas talar kanske för
sig själv.
2020-09-16 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

57

Vi vill verka för ökat svenskt barnafödande och stärka kärnfamiljen

Enade Sverige kommer verka för kärnfamiljen dvs en reform för att skydda och stötta svenska folket. Vi menar likt Ungern att Sveriges fokus bör alltid vara att hjälpa det egna folket inte på att leka
humanitär stormakt och hjälpa invandrare.
Punkt A) - Enade Sverige vill ge unga gifta par ett "barnbidrag" för att motivera att skaffa barn från
det att dom gift sig. Förutsättningar för att få ta del av punkt A) i detta familjeprogram är att paret
har minst två föräldrar som är födda i Sverige. Det kan vara mannen som har båda sina föräldrar
födda i Sverige eller kvinnan eller en vardera. Samt att mannen och kvinnan som gifter sig och ska
skaffa barn båda har varit folkbokförda i Sverige minst 18år.
Punkt B) - Enade Sverige vill ge varje svensk kvinna under 40år som gifter sig för första gången
möjligheten att få ta ett statligt bostadslån upp till 100 prisbasbelopp (i dagsläget 4,7miljoner SEK).
Efter att kvinnan fött sitt första barn skjuts återbetalningsskyldigheten av lånet upp tre år och ytterligare tre år efter andra barnet har fötts med samma pappa. När tredje barnet föds fortfarande med
samma pappa så skrivs 1/3 av lånet av. Om ett fjärde barn föds med samma pappa så skriver staten
av hela lånesumman och kvinnan är således skuldbefriad helt. Förutsättningar för att få ta del av
punkt B) i detta familjeprogram är att kvinnan har minst en förälder som är född i Sverige och har
själv varit folkbokförd i Sverige minst 18år. Vid ev skilsmässa delas boendet och ev resterande del
av lånet upp 50/50 på kvinna och man oavsett äktenskapsförord eller ej.
Punkt C) - Enade Sverige vill verka för att varje svensk kvinna som föder fyra barn eller fler helt
kommer slippa betala någon mer inkomstskatt resten av livet. Förutsättningar för att få ta del av
punkt C) i detta familjeprogram är att kvinnan har minst en förälder som är född i Sverige och har
varit folkbokförd i Sverige minst 18år.
Punkt D) - Enade Sverige kommer verka för att ge gratis körkortsutbildning till alla gifta svenska
kvinnor som fött minst 2 barn. Förutsättningar för att få ta del av punkt D) i detta familjeprogram är
att kvinnan har minst en förälder som är född i Sverige och har varit folkbokförd i Sverige minst
18år.
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Punkt E) - Enade Sverige kommer verka för att ge mor och farföräldrar som har möjlighet och vill
att agera familjedaghem även kallat "dagmamma" åt barnbarnen - ett bidrag för detta så föräldrarna
skall kunna slippa att behöva anlita någon främling att ta hand om sina barn. Då får mor eller farföräldern ett kommunalt bidrag för detta. Förutsättningar för att få ta del av punkt E) i detta familjeprogram är att mor och farföräldern som skall ta hand om barnen är född i Sverige.
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59

Vi kommer upprätta en ny specialstyrka

Enade Sverige kommer upprätta en ny specialstyrka bestående av våra bästa poliser och militärer vi
har. Specialstyrkan skall användas vid särskilda insatser exempelvis: för att samla ihop och slussa ut
ur landet alla kriminella klaner och gäng. Denna specialstyrka kommer även verka för att gripa och
samla in de ansvariga politiker och journalister som aktivt verkat för invandringsförräderiet ända
sedan Barcelonaavtalet skrevs under 1995. Alla dessa politiker som bevisligen kan härledas vara
ansvariga och journalister som duperat svenska folket kommer få genomgå en ny svensk riksrätt.
Där kommer dom dömas till mycket stränga straff för landsförräderi. Vidare...
...så kommer vi genomföra en bankreform. Vi kommer avrätta alla privatägda banker som är verksamma i Sverige (likvidera är ett finare ord) och samtidigt konfiskera alla tillgångar som skall återföras till statskassan. Vi vill ersätta dessa privatägda banker med en av det allmänna kontrollerad
nationell bank som skall finnas representerad med bankkontor i samtliga kommuner. Banksystemet
kommer ej heller vara skuldbaserat som det nuvarande är.
Enade Sverige kommer även tvångslikvidera Investor och låta staten ta över ägandet av alla dess
dotterbolag och tillgångar. Vi kommer även gripa och åtala en hel del svenska globalister från näringslivet - dess medlöpare, köpta beslutsfattare och oligarkerna själva som under lång tid tillåtits
bedriva bedrägliga och korrupta verksamheter t.ex. bankbedrägeri - skapa pengar ur tomma luften
som sen lånas ut till ränta, vapenaffärer till krigförande länder, människohandel, flyktingsmuggling
mm listan kan göras lång.
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Specialstyrkan kommer även användas i kampen mot pedofilnätverken och lägga ner stora resurser på att spåra och hitta kidnappade barn och gripa de inblandade gärningsmännen. Specialstyrkan kommer även finnas behjälplig och vid intresse från andra länder ingå samarbete i kampen mot människohandeln.
2020-09-22 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Enade Sverige vill ge svenska folket ett ”Coronabidrag”

Enade Sverige vill så länge det råder en sk "Coronapandemi" ge svenska medborgare över 18år som
är födda i Sverige eller som bott i Sverige minst 30år ett statligt pandemibidrag om 1st prisbasbelopp. För 2020 ligger ett prisbasbelopp på 47 300 kronor. Detta för att stötta upp svenska familjers ekonomi i denna mörka samtid vi lever i. De som deklarerat 500,000 SEK eller mer i årsinkomst kommer exkluderas från bidraget. Pensionärer och personer med barn får dubbla bidraget
d.v.s. 2 x prisbasbelopp per person. Enade Sverige tror detta kommer kunna betyda liv och död för
många mindre arbetsgivare och småföretag ute på landsbygden. Vi vill stötta upp vårt egna svenska
folk istället för som nuvarande etablissemang gör som skänker pengar till kändisar och redan rika
företagare.
2020-10-12 // Bosse Jonsson för Enade Sverige
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Organisation
Partiet består enbart av mig(grundare Bosse Jonsson) i skrivande stund och partiet är registrerat hos
Valmyndigheten för att delta i alla kommande val, närmast kommunalval, Stockholms
regionfullmäktige och riksdagsval 2022 följt av Europaparlamentsval därefter. Planen är att Enade
Sverige skall växa upp till en stark och lojal organisation med omsorgsfullt utvalda ledare som alla
är motiverade att lägga ned mycket arbete på partiets alla verksamheter och som brinner för att
svenska folket skall ha makten och att Sverige som nation är självständig i så stor utsträckning som
möjligt. Det kommer ta tid att identifiera ledarämnen och bygga upp denna organisation men det är
absolut nödvändigt att låta det ta tid då Enade Sverige aldrig får falla i händerna på egennyttiga
ledare med främmande agendor.

Värdegrund
•

Enade Sverige anser att svenska folket är och skall vara Sveriges majoritetsbefolkning.
Svenska folket får aldrig hamna i minoritet i den egna nationen Sverige till antalet. Därför
kommer vi att vidta åtgärder för att detta aldrig sker genom minimerad invandring och
maximerad återvandring. Om svenska folket skulle hamna i minoritet innan dess att Enade
Sverige har eget mandat att regera så kommer vi verka för att göra kraftfulla och nödvändiga
åtgärder för att återställa balansen så svenska folket åter är i majoritet till antalet
medborgare.

•

Enade Sverige vill skriva in i grundlagen att Sverige tillhör svenska folket genom
födelserätten och genom arv från våra förfäder. Vi pratar mycket om svenska folket och här
är vad vi menar - att Sverige tillhör svenska folket och att man ingår i svenska folket om
man föds i Sverige av etniska svenskar eller där ena föräldern är etnisk svensk och den andra
föräldern är av Europeisk etnicitet. Detta grundar sig i samhörigheten som de europeiska
folken har haft sedan urminnes tider. Det svenska folket har ju sina anor i europeiska
folkslag och ska så förbli. Att etniska svenskar idag är blandade med andra vita germanska
och indo-europeiska folk blir inte konstigt, då alla dessa folk i grunden delade samma
forntraditioner, filosofi och seder. Felen kommer när man börja blandas med folk som inte
har sina rötter ur samma seder och traditioner och det skapar motsättningar, så för bådas
parter bör detta undvikas, för annars verkar man för att skapa rasism. Alla individer av olika
etniciteter och bakgrund kan bli svenska medborgare på pappret men dom blir för den
sakens skull aldrig en del av svenska folket. Ungefär som den förenklade liknelsen att en
Volvo som rullar in i Tyskland blir heller aldrig en BMW.

•

Sverige är svenskarnas land precis på samma sätt som Grekland är Grekernas land eller
Ryssland är ryssarnas land. Att folk tycker det rimmar illa beror på åratal av
globalistvänsterns tydliga antinationspropaganda i skola och samhället samt massmedierna.
Enade Sverige kommer dock aldrig godkänna någon lag som inte gäller lika för alla
medborgare och vi anser att alla medborgare är lika inför lagen oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

•

Vi anser att statens rätta roll är att skydda inte försörja, för om staten ges makt att försörja
vissa så måste den även ha möjlighet att ta från andra och det leder alltid till legaliserad
plundring och förlorad frihet.
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Kontaktinformation
Bosse Jonsson, grundare och ensam representant
Epost: bosse@enadesverige.se
Telefon: +46 79-3007968 (Svarar jag inte skicka ett sms så återkopplar jag när jag kan)
Gilla Enade Sverige på Facebook: www.facebook.com/enadesverige
Gå med i "Gruppen för Enade Sverige": https://www.facebook.com/groups/319281199465986/
Lägg till mig som vän på Facebook: Min publika profil
Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCJFMxcEFLHBqk21b1HT-7fg
(Tryck på knappen markerad "Prenumerera" så du inte missar något av alla kommande videoklipp)
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Lämna in din intresseanmälan för framtida medlemskap
Enade Sverige ger nu alla som är intresserade av att bli medlem en möjlighet att föranmäla sitt
intresse för detta ändamål så vi kan ta en kontakt med just dig i framtiden när det är möjligt att bli
medlem.
Medlemskapet kommer löpa månadsvis med en månatlig medlemsavgift. Detta kommer också ge
Enade Sverige en fingervisning på hur stort intresset är ute i landet för vår politik. Det är omöjligt
att uppskatta när det är dags men om ni även följer vår Facebooksida och Facebookgrupp så
kommer det mer info när det börjar närma sig. Gilla och följ oss gärna på Facebook!
OBSERVERA:
Inga uppgifter kommer lämnas ut till tredje part. Och när du skickar meddelandet så godkänner du
att vi sparar din hemort, e-postadress och telefonnummer.
---> KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL FORMULÄR FÖR INTRESSEANMÄLAN
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Vill du hjälpa oss att växa?
Saker alla kan göra redan idag för att hjälpa oss att växa:
Dela vårt partiprogram i sociala medier och i olika grupper och forum på nätet.
Dela våra länkar på Facebook.
Gilla vår Facebooksida
Gå med i vår Facebookgrupp ”Gruppen för Enade Sverige”
Titta på våra videoklipp och bilda dig din egna uppfattning i frågorna vi driver
Föranmäl ditt intresse att bli medlem genom att fylla i formuläret via länken på s.46 i denna fil
Ge oss feedback på bra och dåliga saker – vi behöver ständigt förbättra oss
TACK för att du läst hela partiprogrammet och för ditt stöd!
Med vänlig hälsning
Bosse Jonsson
Grundare Enade Sverige
2020-08-19

PS. Speciellt tack till Daniel Johansson som på egen hand pro bono tagit fram vår nya logga för
Enade Sverige. Du är en klippa Daniel! DS.

