
Föreningen
för

Förändring

Vem är jag?
Egentligen helt oväsentligt.

Vad är FF?
Den gemensamma nämnaren och, därmed hjärtefrågan, är åsikten att det svenska folkets infly-
tande över Sveriges styre måste ökas. Den centrala frågan blir då att en regeringsreform kommer
att behöva utformas och röstas igenom. Sen blir FF vad man gör det till. En åsikt, ett umgänge,
en livsstil eller kanske t.o.m. ett kall? Vad det än är, så är det inte, och kommer aldrig att
bli militärt. Politiken ska vara öppen och diskuteras inom föreningen så länge den strävar efter
ett varmare samhällsklimat där global sharing&caring är vardag. Föreningen ska inte binda en
politikers åsikt ifall de skulle bli vald till riksdagen.

Varför gör jag det här?
Jag är less på hur Sveriges politik består av pajkastning och sandlådedebatter kring problem
av en magnitud som inte alls är jämförelsebar med alla problem som tystas ner, eller som vi
som nation känner oss "ansvarsbefriade" från på grund av våran globalt svaga politiska ställning.
Jag vill göra Sverige till en global utopi dit folk flyttar från hela världen för att leva i harmoni.
Förhoppningsvis resulterar det i en spridning och skapar ett varmare samhällsklimat i våran nu
ack för kalla värld. Jag lägger ut det här i förhoppning att någon annan liksinnad, med mer
tid och ork än mig, så småningom kommer att skapa en riktig förening som drivs kring dessa
ideologier. Man kan se det här som en intressekoll.
Finns det fler än mig som är så groteskt less på hur samhället fungerar? Som vill förändra skiten
utan att behöva gå SD för att visa missnöje? Som en förening kanske vi kan klara av att förändra
skiten.

Jag söker inget parti då jag vill att partipolitiken som finns idag ska monteras ner. Jag anser
den vara föråldrad och på många sätt bristfällig. Att ställa upp som ett valbart parti i riks-
dagsvalet är dock tyvärr det enda fredliga sättet idag att åstadkomma förändring ifall man inte
har kapital. Visar det sig att jag inte är ensam med dessa tankar, så hoppas jag att det bil-
das ett parti utifrån dessa grunder någon dag. På så sätt kan verkliga förändringar åstadkommas.

Jag vill förändra grunderna i dagens inhumana, vinstfokuserande statsapparat. Det är är en
riktigt lång väg dit, och vandringen bör påbörjas snarast. Jag tänker i detta dokument lyfta
fram några punkter som jag tycker hanteras väldigt fel i dagsläget, som ett förslag till var man
kan starta förändringen.
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1. Långsiktiga visioner inrikes:

-Väldiga styrelseförändringar och grundlagsändringar.

-Avskaffning av monarkin och riksdagen som den ser ut idag.

-Bankverksamhet förstatligad och icke-vinstdrivande.
Fenomenet ränta måste elimineras, åtminstone för de valutagenererande organen.Att
banker i dagens samhälle vill ha tillbaka mer pengar än de lånat ut skapar ett ständigt
växande ekonomiskt underskott för privatpersoner. Förhoppningsvis kan detta spridas
till fler länder. Att göra kapital på att ha kapital måste bli betydligt mindre lönsamt
än vad det är idag (om inte omöjligt).

-Öppna gränser
De som vill bo i Sverige och kan försörja sig själv måste få göra det. Kan man inte
försörja sig själv så kan stöd sökas hos OBK. Alla får vistas i Sverige såvida det inte
föreligger en dom om utvisning.

-Mer fritid och fler Jobb.
Gör många deltidsanställningar fördelaktigt för arbetsgivare och anpassa ekonomin
runt detta i så stor mån det går. Med tiden kommer folk att kunna leva väl på en
halvtidsanställning. Kan ta form av kortare eller färre arbetsdagar beroende på arbete.

-Utbildningen kommer behöva struktureras om-
Det är naturligt med kortare skoldagar ifall arbetsdagarna blir kortare. Skjut upp det
stora beslut som unga gymnasiesökande ställs inför genom att utbilda bredare och
långsammare under längre tid. Vad som undervisas och hur det undervisas borde också
ses över från ett öppnare perspektiv (men med underlag av studier OCH åsikter), än
vad som sker idag. Jobba för att undersöka alternativ till den klassiska skolmodellen.

2. Långsiktiga visioner utrikes:

- Minska stora företags politiska inflytande och öka folkets.

- Jobba för en global valuta för att minska industriländernas "förslavande" av utvecklingsländerna.

- Jobba för bättre global resursfördelning.

- Jobba för utbyggnad av infrastruktur i drabbade områden.

- Jobba för globalt öppnare gränser
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3. Mer direkta mål:

-Avskaffa vapenindustrin:
Sverige ska sluta tillverka, importera och exportera vapen av alla typer. Jaktvapenli-
cens är enda undantaget. Jaktvapenlicens ska vara fortsatt hårt övervakad. Kommer
att vara kostsamt, men Sverige måste sluta att livnära sig och leva i överflöd genom
att (diskutabel direkthet) ta död på andra.

-Sträva efter direkt demokrati:
En röst, på ett åsiktspaket, en gång var fjärde år är inte nog. Alla ska kunna lämna
in lagförslag. Efter en viss tröskel i namnpåskrifter så ska folkomröstning hållas,
varefter beslut tas. Har man ingen åsikt i frågan så behöver man så klart inte rösta.
Alla lagförändringar måste genomgå en folkomröstning. Lagar ska kunna appliceras
på mindre regioner.

-Straff och brott:
Jobba för hjälp före bestraffning. Samtliga lagar och straff ska ses igenom och omeval-
ueras. Ett par paket, baserade på olika politiska ideologier bör tas fram för folkom-
röstning, där även ingen förändring finns som alternativ. Detta är ett arbete som
kommer att ta tid, men därför bör påbörjas snarast. Även Polisväsendets och dom-
stolarnas roll i samhället måste omevalueras och åsiktskontrolleras.

-Statliga företag:
- Ska enbart finnas (förutom systembolaget) där det kan behövas tillskott till forskn-
ing inom hållbar utveckling. (T.ex. Solpanels- och batteriforskning samt andra källor
för förnyelsebar energi.)

-Teknisk utveckling:
-Vi behöver inte utvecklas mer inom speciellt många områden.
-Lägg den absoluta majoriteten av forskningsbudgeten på teknik för hållbar utveckling.

-Narkotikapolitik:
-En narkotikapolitik som ökar folks välbefinnande och inte straffar folk för att de
försöker att må bra, utan hjälper de som misslyckas.
-Direkt legalisering av medicinsk cannabis.
-Undervisa mer aktuella rön så att folk i så stor mån som möjligt kan förstå vad de
stoppar i sig.

-Omstrukturering av systembolaget:
- Systembolaget ska ha ett större utbud av droger.
- Hälso- och doskontroll före köp.
- Notbok?
- Fortsatt drogmonopol. (Egen framställning av vissa droger för privat bruk är
tillåtet.)
- Bättre information om droger.
- Prissättning utifrån hälsorisk och samhällsbelastning.
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-Energipolitik:
-Kolkraft och fossila bränslen måste motverkas och beskattas hårdare så att använd-
ningen av dessa fasas ut.
-Vind- och vattenkraftverk ska avvecklas på de ställen där de anses påverka naturen
för mycket.
-Energiunderskottet ska kompenseras genom utökning av kärnkraften. Nya effekti-
vare kärnkraftverk med höga säkerhets och underhåll/kontrollkrav. Detta kommer
att generera många jobb och en otrolig mängd miljövänlig energi.
-Skattereducering på elfordon och utbyggnad av infrastrukturen nödvändig för dessa.

4. REGERINGSREFORMEN:
Stor och tidskrävande process där hela den svenska kompetens- och åsiktsbanken
bör delta. En stor förslagsinsamling och utvärderingsperiod som avslutas med något
system av folkomröstningar bör ligga i grund för den nya regeringsformen.
Svenskarna borde få bestämma hur de vill ledas.
Jag är övertygat om att det skulle genereras flera förslag i vilka Svenssons åsikter
representeras bättre än vad gör i dagens system. Vi måste börja sätta människorna före
kapitalet.

kort förslagsexempel:

- Statsstyrelse bestående av 10st medlemmar. ]
Väljs av folket och kan avsättas när som helst genom namninsamling. Val bör vara
betydligt oftare än dagens 4 år. Styrelsen agerar representanter för Sverige och sköter
bedömningen av vilka frågor som är aktuella att förbereda val för.

5. Nya statliga organ (långsiktiga mål):

- Svenska banken (SB)
Sveriges Statliga räntefria bank för svenska medborgare och flyktingar.

- Offentliga bidragskassan (OBK)
Kassa innehållande frivilliga donationer från allmänheten, företag o.s.v. till behö-
vande invandrare. Ska kvalitetssäkras i flera led och bör publiceras regelbundet för
att generera intresse hos företag.

- ÅsiktsKontoret (ÅK)
Omfattande statlig institution vars huvudsakliga uppgift ska vara att anordna val och
se till att de utförs på ett korrekt sätt. De ska arbeta för att underlätta organisationen
av val så de kan ske i mycket större utsträckning än idag.
Förslagsvis så kan man införa röstningscentraler dit man kan gå och logga in på
en dator med biometriskt säkerhetssystem, för att därefter fylla i någon sorts for-
mulär där man redogör sina åsikter och värderingar. Detta borde också kunna skötas
hemifrån nu när de biometriska säkerhetssystemen börjar finnas i telefoner, datorer
och dylikt. Det ska vara möjligt att när som helst ändra sin åsikt genom att ändra i
formuläret.Detta skulle kunna utformas till att ersätta regeringen.
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Om kontakt önskas så nås jag på foreningenforandring@gmail.com.
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