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Förord.
Orsaken till att jag nu skriver detta manuskript är inte för at jag söker sympatisörer eller (vad
duktig) du är som tänkt på dessa saker. Nej orsaken är mer bara att få ut mina tankar och kanske ge
andra en annolunda vinkling på saker, för ju fler oliktänkande som deklarerar sina åsikter dessto
närmare kommer vi framtill en bra lösning för alla.
Det finns endel saker som kommer att vara likvärdiga med diktatur och en del andra mer åt det
kommunistiska hållet (om mna nu vill vara petig). Men jag har ingen sympati med någon av dessa
rörelser.

Kultur och fritid.
Vi har nu kommit till ett vägskäl, där vi nu tar in fler flyktingar än vi i dagsläget klara av att förse
med trygghet och sysselsättning inom en acceptabel tid. Vi ställer inte rätt krav på dom som vill bo
och verka i Sverige. Så jag föreslår att vi skall sätta upp en tidsram för dom som vill stanna här.
Från och med den dagen dom kommer och fem (5) år framåt skall dom lära sig Svenska i tal och
skrift, förstå dokument från myndigheter och institutioner. Förstå vårt synsätt och kultur, om detta
inte efterföljs så skall dom utvisas med omedelbar verkan (det kommer att kosta samhället en del,
men inte lika mycket som att hålla dom under armarna). Om vi ställer kraven på rätt sätt blir
resultatet mindre dåligt anser jag. Vår problematik med ny kriminella kommer förmodligen att
minska, tack vare att dom nu har fått en bättre förståelse för vårt samhälle.
Deras fritid skall i så lång utsträckning vara kopplat till någon typ av idrott, genom idrott får man
nya kontakter och bekantskaper vilket underlättar i integrationen. Även matlagning och den typen
av aktivitet ökar möjligheterna till att bli företager och skapa sig ett bra nätverk. Det finns en hel del
sådana exempel i vårt avlånga land.
Jag ser även att vi begränsar möjligheterna för kvinnor som vill bära niqab och slöja. Inom den
offentliga sektorn är det inte passande då vi skall ha ett fritt land och slöja/niqab är inte enligt mig
ett tecken på frihet och acceptans. Ungdomar skall ha en fast punkt i livet, och detta ser jag som att
ungdomsgårdar öppnar igen, Två (2) ungdomsgårdar per 100,000 invånare placerade på strategiskt
geografiska platser där behoven är som störst. Ungdomarna skall på dessa gårdar ha en möjlighet att
utveckla sina ideer och tankar med gårdens resurser och mentorer. Gården skall även fungera som
en förlängd arm gentemot arbetslivet.
Man skall även ha mycket tydliga regler vad som gäller ordning och reda, inga slag av rekrytering
eller andra slags övertygelser skall tolereras.

Vård och omsorg.
Vården har blivit en lång tragisk saga, där inge tycks veta hur vi skall ta oss framåt. Sen tiden då
vårdbiträden och läkarsekreterare försvann , har vården gått från mindre bra till urdålig.
Sjuksköterskor som skall vara på golvet och titta på patienterna sitter idag inne på sin kontor och
skriver journaler som ingen läser. Lika så är det med läkare, bara en massa skriverier och väldigt lite
undersökningar. Jag vill att vi anställer en (1) sekreterare per tre (3) Läkare, då får vi loss dessa
läkare och låter dom göra det dom är tillsatta att göra. Nedtagningar skall inte ske innan det är
grundligt undersökt varför det behövs dra ner.
Privata vårdinrättningar skall inte ha mer i vinst an 10% per patient, det är inte meningen att
skattebetalarna skall bekosta någons lyxtillvaro. Alla hälsoföretag skall ha gjort en burget som
håller utan skattebetalarnas pengar, håller inte budgeten så är det ingen bra affär. Om en privat
vårdinrättning inte håller vad som är sagt vid upphandlingen så bör det utfalla ett vite på
vårdpengens storlek för samtliga gäster plus ett vite till kommun och invånare 10 gånger
vårdpengens totala värde. Vårdinrättningens grundare skall även få ett näringsförbud under fem (5)
år. Det skall inte löna sig att livnära sig på andra i den uträckningen, att vi skattebetalare skall
bekosta fiffel som är uppenbart är ingen bra nationalpolitik eller ett ansvarstagande.

Skola.
Skolan har mer och mer blivit ohållbar institution som tyvärr gör ett sämre arbete än dom gjort för
ca 20 år tillbaka. Idag skall lärare dokumentera allt som inte har med lärandet att göra, hur eleven
sköter sig och hur den agerar tillsammans med andra osv. Lärare är där för att undervisa vår barn
och inget annat. Det är inte skolans plikt att hålla efter barnen i den utsträckningen som samhället
idag kräver. Vist skal dom hålla efter våra barn , men till en viss gräns. Med alla förändringar och
moderniseringar som skolan gjort under dom sista 20 åren så har vi fått en skola som tappar i
kunskap gent i mot andra länder. Detta måste vara ett tecken på att det är fel väg att gå. Jag anser att
det är alldeles för lite praktisk lärande i skolan, och föreslå därför att vi skall införa
lärlingsprogrammet igen. Men nu i en moderna form. En ungdom får ett företag att nappa på iden,
detta företag skriver nu ett avtal med AF att dom nu tar hand om utb. Ungdomen får nu under ba
2,5-3,5 år gå med och lära sig alla delar och får samtidigt en praktisk inlärning som har tyngre vikt
än den teoretiska och företaget får nu en skräddarsydd arbetare. Den praktiska ska givetvis
kombineras med en teoretisk utb, men inte i samma bredd som traditionella utb. Detta sätt är en mer
effektiv utb än idag, samt att vi kan få in dom som inte vill studera.
Vi bör även göra om en del lagar och förordningar så det blir lättare att utbilda sig till yrken som
idag är mer eller mindre låsta för dom som vill men inte kan. Alla är inte skapta för att läsa i en bok
utan behöver en hands on modell, ett av områden som är stängda på detta sätt är El-branschen. Där
får inte vem som helst skruva fast en dosa i väggen. Och detta är fel anser jag. Med rätta
instruktioner så kan vem som helst skruva fast den. Företaget får givetvis ersättning för denna
utbildning och blir ersatt med dom extrakostnader som detta medför. Nu har man fått in bra lärare
minskat behovet av att nyrekrytera lärare för ett specifikt området. Jag anser även att vi skall slopa
nationella provet, som idag bara ökar stressen på våra elever, jag anser att vi skall införa ett jätte
prov efter att studierna i grundskolan är klara (inkl gymnasiet) som läggs innan midsommar. För nu
har eleverna möjlighet att skumma igen allt dom lärt sig under alla år och er en bättre bild på vad
kunskapen ligger. Som det ser ut idag så prioeterar eleverna Nationella provet och dom tappar en
del av kunskapen som kommer. Dessutom får dom nu eventuellt börja medicinera sig mot
stressrelaterad åkommor vilket inte är bra.

Forskning och utveckling
Forskning är ett av dom områden som kan skada allra mest för en nation, om en forskar säger en sak
och intygar att ena eller andra saken är skadligt, och en nation producerar denna sak för nationens
ekonomi, så kommer hela nationen att drabbas av detta. Om det senare framkommer att forskare
hade gått ut och sagt detta för egen vinnings skull så borde han/hon ta konsekvenserna av detta.
Tänker på forskaren på KI och strupen som han opererade in på 7 patienter var av 3 dog. Men fick
inget straff och anhöriga fick inget avslut på den tragiska händelsen. Alla publicerade forska rön
skall var grundligt kontrollerade av oberoende forskar team. Detta kommer att göra att det tar
betydligt längre tid att få ut en bra nyhet, men jag anser att denna fördröjning gör att vi får en
betydligt högre kvalitet på alla rön. Ser gärna att en forskare/skola blir ansvarstagande för det nya
rönet i ca fem (5) år, och om det visar sig att forskar/skolan har agerat vårdslöst och ej inom ramen
för forskning så skall skolan /forskaren ta konsekvenserna. Det får vara slut på att låta visa
institutioner och yrkesgrupper glida fram på en elitfil.
Vi skall även öka vår anslag till att ge individen ett ökat inflyttande på sin egen tillvaro, ta fram små
enkla uppfinningar som kan hjälpa individen. Till exempel hur man renar sitt eget vatten, hur man
kan bygga mer ekonomiskt och ekologiskt osv. För vår nationella fram tid ligger hos individen och
inte hos företaget. Staten skall ha ett forum där alla har möjlighet att komma till tals om sina ideer,
innovationscenter är ett steg i rätt riktning men väldigt stelt och konservativt, det behövs personer
med mindre utb men med en bra visionär förmåga och inte bara hur mycket iden är värd i pengar.
Idag är det ganska stelbenta personer som sitter och bestämmer där, det borde finnas en
prototypforum på dessa instanser för att på sås sätt ta reda på om det fungerar eller inte.

Lag och ordning.
Jag anser att vi inte skall döma förstagångs förbryttare till fengelse, så vida det inte handlar om
grova brott. Orsaken till att jag inte ser detta som en bra lösning är att dom unga som gör brott men
inte riktigt kommit fram till vägskälet att försörja sig på brottets bana, inte behöver vidarutbilda sig
på våra slutna anstalter. En nykriminell får oftast en bra utbildning på våra anstalter och nar han/hon
kommer ut så har dom lärt sig nya knep att ta till. Min ide är att dom skall börja göra samhälls
tjänst,men inte som det görs idag. Låt dom bygga lgh och göra den typen av arbet men den dag
ersättning som dom får i fengelset, då får dom sitt straff, kommer bort från utbildningsdelen och gör
nytta. Att spika lastpallar o dyl kan dom som sitter i fängelset fortsätta med.
Personer som kommer till Sverige och söker asyl skall ha fått informationen att om dom inom fem
(5) år begår ett brott där polisen blivit kalad till är det lika med omedelbar utvisning på livstid. Om
man kommer hit och inte kan sköta sig , har man inget här att göra. Det skall fram komma att
personen i fråga är skyldig, om inte får han söka asyl här.
Ungdomar som förstör, klottrar skall återställa det till ursprung, detta får dom att inse vilket jobb det
är att rätt till saker efter dom. Ungdomar som blir fällda för misshandel skall inte bara bet
brottsoffret, utan även få vara med ett brotts offer för att se vilken skada han/hon gjort med sitt
betende. Idag skyddar vi brotts offren till den milda grad att förövaren aldrig får se dom fysiska och
mental skadorna han/hon har åstadkommit. Där tror jag att vi kan tjäna på att göra det visuellt för
förövaren att se skadorna.
Sen förespråkar jag att polisen börjar titta på att starta mindre grupper av privatpersoner som kan
patrullera på vår mörka ut lite utsatta ställen. Naturligtvis skall dom fått träning och utbildning av
polisen hur och när man gör ett omhändertagande tills vaktbolag/polisen kommer. För om vi inte
gör något åt situationen idag kommer det att bli miliser som tar lagen i egna händer.

Bostäder.
Bostäderna måste göras enklare och med mindre kostnader för att dom utsatta skall ha råd att bo.
Våra ungdomar, äldre och våra barnfamiljer kommer snart inte ha någon stans att bo. Vi tror att det
blir bättre om vi låter marknaden bestämma vilken hyra,läge bostäderna skall ha. Men jag tror inte
det är en bra lösning på detta problem. För marknaden vill ha sjö/havs utsikt med en massa lyx och
glamour. Alla tänkbara bekvämligheter som finns att tillgå, medens ungdomen, barnfamiljen eller
pensionären bara vill ha tak över huvudet till en rimlig kostnad. Mitt föslag är att hitta nya vägar att
bygga billigt på och uppmuntra nytänkande, inte bara vad högskolor och universitet anser. Vill ha
mer variation i byggandet, samt att göra det enklare. Enkelhet har oftast vart ett bra koncept. Och
man skall kunna få bidrag med att göra prototyp byggnader, alla skall ha samma förutsättning privat
som högskola. Regelverket måste förenklas rejält samt göra det lättförståeligt. Vill även se en
definition av alla delar, på så sätt får vi fram bättre förutsättningar.

Näringsliv.
Jag vill se en bättre behovsprövning på t.ex vård företag. Skall dom ha ersättning från statskassan
bortsätt från att dom har patientpenning, dom får ett vist ant kr per patient som dom vådar och sen
skall det vara, lika så men alla läkare, sjuksköterskor som är inhyrda. Där vill jag sätta stopp helt
och hållet för dessa idiotier som bara kostar utan att man får valuta för dom pengarna. Det kommer
att bli ett glapp mellan tiden före och efter inhyrd personal, men jag är övertygad om att det
kommer att jämna ut sig efter något år, när alla inhyrda personal är arb lösa och får gå från hus och
hem är jag övertygad om att dom kommer tillbaka till vården, men då har vi höjt deras löner
markant mot idag. Vi skall även ta tillbaka drift och underhåll på våran infrastruktur, vi ser hela
tiden hur privata företag håller på och (fuskar) och gör sämre arbete för att spara in pengar. Och
debiterar likvärdig kostnader fast med ett sämre resulta.

EU.
Det finns ingen orsak till att vara med i en förening som inte gör det den skall eller som vill/kan ta
hänsyn till folket i det landet, inte heller spelar ett ärligt spel utan bara är till för att försvåra, krångla
till en enkel sak. Torskfisket och det förbud som låg under början av 2000-talet vart en ren
katastroff för byarna på västra Afrikas kust när EU´s trålare kom dit och dammsög hela kusten. Ser
inte det som ett bra föredöme mot världen, eller att EU skall bestämma hur vi vill spendera våra
pengar, vill vi snusa ska vi ha rätt till det. Vi betalar åtskilliga miljarder i avgift, och jag kan inte
förstå hur vi kan få tillbaka dom. Om det är så att vi inte får tillbaka lika mycket som vi betal så
finns det ingen ursäkt allas att vara kvar, vi behöver pengarna till så mycket annat än att kasta dom i
sjön

