!
rt
a
l
k
t
e
d
är
u
N

numen kärlekspartiet
ställer upp i kommunoch riksdagsvalet 2018!
Om du inte hittar valsedel med tryckt partibeteckning, så skriv exakt partibeteckning numen kärlekspartiet på valsedeln.
Läs mer på numen.com

Välkommen!

Efter många supportmejl och stöduttryck kommer
numen kärlekspartiet (nkp) att ställa upp i det
oerhört viktiga kommun- och riksdagsvalet 2018.
numen kärlekspartiets (nkp) kärnfrågor är:
Klimatet - global uppvärmning måste hejdas. Tekniken finns, men det saknas insikt och vilja bland
de etablerade partierna. (nkp) har idéer om vad
som måste börja göras NU.
Klimatflyktingar - Sverige är ett av få länder som
kan ta emot klimatflyktingar. Vi måste i samråd
med världssamfundet omedelbart börja planera
för kärleksfullt mottagande av klimatflyktingar.
Demokrati, humanism och sekulärt samhällssystem - Sverige måste förnya kontraktet med dessa
grundvärderingar och aktivt verka för att alla religiösa uttryck endast tillåts i det privata. Undantaget
de monument som minner om Sveriges historia.
Richard Conricus
initiativtagare

Välkommen!

numen kärlekspartiets kärnfrågor:
• Människans del i den globala uppvärmningen är
ett otvetydligt faktum. Sverige ska inom världssamfundets ramar agera kraftfullt över landsgränser och kulturella barriärer för att rädda vår
planet.
• Inom fem år måste beroendet av fossila bränslen inom landbaserad kommunikation totalt
upphöra och för flyg inom tio år.
• Inom två år måste total omläggning till solenergi
och andra förnybara energier påbörjas.
• Koldioxid måste omedelbart börja extraheras
från atmosfären
• Avplastisera vårt samhälle, vattendrag, sjöar och hav.
• Skolan ska fostra till djupt ansvarstagande och
respekt för alla individer, oavsett kön, sexuell
läggning och kulturell bakgrund.
• Skolan återgår i statligt sekulärt ansvarsområde.
• Religiösa yttringar ska tillåtas enbart i det privata
rummet.
• Minimilön, lika lön för kvinnor och män, lönetak
och bonustak för alla löntagare och företagare.
Välkommen!

numen kärlekspartiets kärnfrågor:
• Samma skatt i hela landet. Glesbygd får ökade bidrag.
• Kollektivtrafiken byggs ut kraftigt.
• Sjukvården effektiviseras.
• Barnbidrag slopas efter tredje barnets födelse.
• Pensionärer garanteras skattefri inkomst på
35.000/mån* för par och 20.000/mån* för enskild pensionär.
• Hälsoprofil upprättas för varje medborgare för
att bättre uppnå preventiv hälsovård.
• Genetisk/kemisk profil för kriminella för att bättre förstå och behandla icke-normativt agerande.
• Stoppa pågående våldtäktsepidemi. Dömda ickesvenska våldtäktsmän utvisas till sina hemländer.
• Värna och stärka demokratiska och humanistiska värderingar.
• Krigsmaktens resurser läggs om för att möta klimathotet.
• Patrullerande kvarterspoliser återinförs.
• Privatisering av statliga företag och institutioner stoppas.
Välkommen!

