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HARMONISKA MÄNNISKOR
En harmonisk människa är en rik människa

Individnivå, harmoniska människor

LIVSKVALITET
Medborgarandelen täcker grundbehovet för en värdig existens. Med en medborgarandel i botten
har man större möjligheter att arbeta med sådant man verkligen passar för och trivs med. Den ger
med andra ord varje människa mer frihet.

ARBETSLIV
Att få vara med och bidra till det gemensamma, att få arbeta i en takt och omfattning man mår bra
av, är en viktig del av ett gott liv. Genom minskad arbetstid kan vi dela på de arbeten som finns,
undvika många sjukskrivningar och inlemma de som finns utanför den sociala gemenskapen, som
ett arbete innebär.
Erfarenheter från platser där basinkomst införts helt eller delvis visar att människor, befriade från
oron över bristande inkomster, har fått bättre hälsa, tagit makten över sina egna liv och frigjort
kraft att skapa företag och andra sysselsättningar.

Samhällsnivå, tryggt samhälle

EXISTENSLINJEN
Enhet vill att samhällets resurser skall delas rättvist mellan alla som lever i det.
EXISTENSLINJEN innebär att alla medborgare får ovillkorlig grundtrygghet i form av en
medborgarandel (basinkomst), utan krav på motprestation av något slag. Denna politik grundar sig
på våra existentiella mänskliga behov. En av dessa är rätten till överlevnad och ett människovärdigt
liv under alla omständigheter, även om medborgarens bidrag till samhällets ekonomi är minimal.

ARBETSMARKNADEN OCH NÄRINGSLIVET
Enhet vill att det ska vara enkelt och fördelaktigt att vara småföretagare.
Vi vill också aktivt stödja företag som arbetar på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt.

MEDBORGARANDEL
Finansieringen av medborgarandelen (basinkomsten) genomförs genom flera tillvägagångssätt.
Nästan hela bidragssystemet omarbetas till medborgarandel. Avgifter tas ut vid användning av våra
naturresurser, som vi betraktar som en ekonomisk allemansrätt och hela folkets gemensamma
egendom. En beskattning genomförs på de stora och snabbt ökande vinsterna från
automatiseringen, datoriseringen och robotiseringen av produktionen. Samtidigt minskas
beskattningen på mänskligt arbete.
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Den ovillkorliga medborgarandelens storlek beror på det samtida kostnadsläget, och hur den skall
utformas i detalj behöver utredas vidare, men avsikten är att den skall motsvara ett
existensminimum som täcker alla de mest elementära levnadsomkostnaderna.
En följd av införandet av en medborgarandel främjar en återflyttning till landsbygden.

Global nivå, hållbar planet

RESURSDELNING
Rättvisare fördelning av jordens samtliga resurser, ger förutsättning för harmoniska människor i en
trygg och hållbar värld.
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TRYGGT SAMHÄLLE
En värld av mångfald och enhet

Individnivå, harmoniska människor

FRED OCH EGET ANSVAR
Förändring börjar inifrån. Vi skapar yttre fred genom inre frid. Det är varje människas ansvar att
finna de vägar dit som hen behöver.

Samhällsnivå, tryggt samhälle

BISTÅND
Sverige ska bedriva en generös biståndspolitik, fri från egenintresse. Biståndet bör så mycket som
möjligt vara utformat som hjälp till självhjälp, förutom vid katastrofhjälp.

EUROPA OCH EU
Enhet ser positivt på samarbete mellan länder, kontinenter och globalt. Samarbete ger förståelse
och ett starkare utbyte av erfarenhet, kultur, forskning och framsteg som i sin tur leder till fred.
För att Enhet ska förespråka fortsatt EU-medlemskap krävs det att EU-samarbetet är i enlighet med
Enhets politik och har social och ekologisk hållbarhet som mål.
Grunden för Enhets EU-politik är samarbete som samtidigt värnar om lokalsamhället.

MIGRATION OCH MÄNNISKOR PÅ FLYKT
Enhets långsiktiga vision är att alla människor ska kunna röra sig fritt och bosätta sig var de vill i
världen.
Enhet står för öppenhet gentemot andra kulturer och människor. Vi anser att olika kulturer kan
samexistera och berika varandra. Ansvaret för en fredlig samexistens ligger både hos staten och de
enskilda individerna.

FRED
Enhet vill se Sverige som neutralt och alliansfritt. Vi avvisar därför varje form av samarbete med
NATO eller andra militärpakter, inbegripet så kallade värdlandsavtal.

KRIGSMATERIELTILLVERKNING OCH KRIGSMATERIELEXPORT
Som en logisk konsekvens av Enhets pacifistiska hållning vill Enhet att Sveriges vapentillverkning
och vapenexport ska upphöra. Vi anser att ett land som förespråkar fred och själv avrustar, inte
samtidigt kan sälja krigsmaterial.
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Global nivå, hållbar planet

UTRIKESPOLITIK
Enhets vision är en gränslös värld i fred och globalt samarbete, utan fattigdom och nöd.
Jordens resurser är gemensamma och tillhör alla. Enhet vill verka för en rättvisare fördelning av
resurserna och för att skuldbördan, som många länder lider under, lyfts bort.
Enhet är ett pacifistiskt parti, vilket innebär att vi tror på icke-våldsprincipen vid konfliktlösning. För
oss är fred inte bara målet, utan också vägen dit. Hela världen bör avrustas, och vi anser att en
militär avrustning av Sverige kan visa vägen dit.
Sverige kan ge ett viktigt bidrag till fredsarbetet genom att avrusta och i stället lägga de insparade
resurserna på kontinuerliga fredsbevarande initiativ.
Enhet anser att fred och säkerhet skapas genom samarbete mellan länder.
Sverige ska verka som neutral medlare och fredsmäklare. Som ett led i detta arbete föreslår vi
skapandet av ett särskilt Fredsdepartement.
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HÅLLBAR PLANET
En hållbar utveckling börjar inifrån

Individnivå, harmoniska människor

EGET ANSVAR
Enhet menar att varje individ har ett eget ansvar att söka mer kunskap och delaktighet efter var och
ens ambitioner och förmågor.

MILJÖ
Vi är förvaltare av vår jord. Vi måste värna om vår naturs och våra djurs hälsa och fortbestånd. Våra
kroppar utgör en organisk del av jorden. Mänsklighetens, djurens och naturens framtid är beroende
av en frisk och välmående jord, som kan producera giftfri föda och ge ett fullvärdigt liv i en hållbar
miljö.
Enligt Enhet börjar hållbar utveckling inuti oss själva. Genom att prioritera immateriella värden
högre än ökad konsumtion, kan vi på sikt skapa äkta hållbarhet.

Samhällsnivå, tryggt samhälle

POLITISKT ANSVAR
Enhet vill att varje land och samhälle har ansvar för att medverka till beslut som leder till en hållbar
och förnybar planet.

KOMMUNIKATIONER & TRANSPORT
Vårt transportsystem bör utvecklas på ett både miljövänligt och användarvänligt sätt, där staten är
ansvarig för utvecklingen.
Både transportsätt och produktion ska ställas om så att de inte orsakar utsläpp av giftiga eller på
annat sätt skadliga ämnen. Forskning om alternativ bör uppmuntras.
Enhet förespråkar effektiva, billiga och miljövänliga kommunikationer.

ÅTERVINNING
Vi vill verka för en fortsatt utveckling av avfallshanteringen. Målsättningen är att allt avfall ska vara
till hundra procent biologiskt nedbrytbart eller möjligt att återanvända.

STÄDER
Våra städer ska formas enligt hållbar stadsplanering, för att utgöra en tilltalande och
hälsofrämjande levnadsmiljö för människan, med stor hänsyn tagen till naturen och djuren.
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LANDSBYGD
Enhet arbetar för decentralisering och småskaliga samhällen med hög självförsörjningsgrad. En
levande landsbygd minskar hela landets sårbarhet. Grundläggande samhällsservice bör finnas även
på landsbygden.

JORDBRUK
Jordbruk bör bedrivas miljövänligt och kretsloppsanpassat i största möjliga samklang med naturen.
Vi behöver ett odlingssystem som bidrar till mångfald och bevarar jordens bördighet för framtiden.
Staten bör aktivt stödja ett sådant jordbruk, både ekonomiskt och med expertis.
Enhet vill främja lokal livsmedelsproduktion och strävar efter att Sverige ska bli självförsörjande på
jordbruksprodukter som lämpar sig för det svenska klimatet. Vi anser att lokal
livsmedelsproduktion är bättre för miljön och konsumenternas hälsa, och gör samhället mindre
sårbart i en kris- eller krigssituation.
Vid offentlig upphandling är det viktigt att ta hänsyn till hur varor produceras. Enhet förordar val av
närproducerade, kravmärkta, ekologiska och rättvisemärkta produkter.
Enhet är emot framställning och användning av genetiskt modifierade organismer (GMO) tills det
finns garanti att dessa produkter inte skadar djur, natur eller människor, direkt eller på längre sikt.

SKOGSBRUK
Gammal skog med höga naturvärden anser vi inom Enhet vara en värdefull ekologisk tillgång. Vi vill
verka för hyggesfritt skogsbruk, kontinuitetsskogsbruk.

Global nivå, hållbar planet

KVALITETSSÄKRING
Politiska förslag och beslut ska föregås av en ingående analys av deras konsekvenser, direkta och
indirekta, på kort och lång sikt. I de fall där vår kunskap om konsekvenserna är begränsad bör
försiktighetsprincipen råda, så att okända risker undviks.

ENERGI
Energifrågan är viktig för en hållbar framtid. Enhet vill därför satsa helhjärtat på förnyelsebara och
rena energier.
Enhet anser kärnkraft oacceptabel. Även om en olycka aldrig skulle inträffa, blir det växande avfallet
livsfarligt radioaktivt för oöverskådlig framtid. Vi bör också vara medvetna om kopplingarna, både
ekonomiskt och tekniskt, mellan kärnkraft för civilt bruk och kärnvapen.

DJUR
Arter och miljöer behöver bevaras så att den biologiska mångfalden bibehålles.
Omtanke om djuren behöver finnas med i varje beslut som rör verksamheter där djur är
involverade. Alla djur som hålls av människan ska få möjlighet att leva enligt sina naturliga behov.
Enhet föreslår därför en översyn av djurskyddslagstiftningen för att skydda djur från onödigt
lidande. Det omfattar också forskning med plågsamma djurförsök.
Alla våra rovdjursarter har rätt att leva kvar och skyddas från utrotning. Biologisk mångfald är en
självklarhet för Enhet.
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DEMOKRATI
Allas erfarenhet behövs

Individnivå, harmoniska människor

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Enhet värnar om varje individs demokratiska rättigheter. Varje människas bidrag är viktig i den
demokratiska processen och i en fördjupad demokrati görs detta möjligt.
Varje individ har ansvar och skyldighet att skapa förståelse för våra demokratiska processer.

Samhällsnivå, tryggt samhälle

DELAKTIGHET
Grunden för en levande demokrati är vårt eget engagemang. Varje människa har mycket att bidra
med genom sina personliga erfarenheter. Delaktighet, medbestämmande och ansvar gör
människor mer engagerade i det vi har gemensamt.
Demokratin i Sverige kan förbättras genom att tillföra direktdemokrati i samförstånd med vår
nuvarande representativa demokrati. Genom den moderna informationsteknologin ges många
möjligheter till ett ökat folkstyre.
En tydlighet inom samtliga ansvarsområden behövs för att alla ska veta var ansvaret ligger.
Enhet vill att 2% ska vara gränsen för att komma in i Riksdagen.

FÖRTROENDEVALDAS LÖNER OCH FÖRMÅNER
Riksdagsledamöters löner, ersättningar och pensioner bör ses över.
Inom Enhet har vi en önskan att våra riksdagsledamöter avstår en viss procent av sin lön till ett
behjärtansvärt ändamål, efter vars och ens egen önskan.

PERSONLIG INTEGRITET
Domstolsbeslut bör finnas vid avlyssning av alla människor. Den ska utföras restriktivt och endast
vid misstanke till brott och underlaget till beslutet skall vara väl dokumenterat.

ALLAS LIKA VÄRDE
Jämlikhet innebär att alla människor har samma medfödda inneboende värde och skall åtnjuta
samma grundläggande mänskliga rättigheter.
Jämställdhet handlar om att olika kategorier eller grupper av människor skall behandlas lika i
samma situation.
Enhet verkar för jämlikhet och jämställdhet. Alla människor åtnjuter en grundläggande rättighet att
vara sitt eget unika jag, så länge det inte skadar någon annan och dennes lika stora rätt.
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Global nivå, hållbar planet

FRED
Enhet vill samarbeta globalt för att uppnå en enad värld i fred och harmoni.
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EKONOMI
En ekonomi som tjänar jorden och
människorna

Individnivå, harmoniska människor

VÄLFÄRD
Enhet vill att alla medborgare kan få en rättvis del av våra gemensamma naturresurser som en
grund för var och ens individuella välfärd. Existentiella basbehov är främst mat, boende och
omsorg.

Samhällsnivå, tryggt samhälle

EKOLOGI, VÄLFÄRD OCH HARMONI
Enhet vill att våra folkvalda ansvarar för att se landets ekonomi främst ur ett ekologiskt perspektiv.
Vi vill också att landets välfärd skapas genom en harmonisk och balanserad resursdelning av våra
avgifter och skatter.
Enhet vill ha ett spekulationsfritt och räntefritt samhälle.

Global nivå, hållbar planet

NATURRESURSDELNING
Enhet vill ha en naturresursdelning av alla våra gemensamma resurser.
Ingen människa har upphovsmannarätt till luft, jord och vatten. Sveriges oförädlade naturresurser
skall därför anses tillhöra hela svenska folket gemensamt. Detta innebär varken nationalisering,
expropriation, eller konfiskation. Det innebär bara att vi inför en avgift för den som exploaterar och
använder våra gemensamma resurser, till exempel mark, mineraltillgångar, skog, vatten,
luftkorridorer, jakt- och fiskekvoter. Vi ser denna avgift som en avkastning på våra gemensamma
naturtillgångar, som skall tillfalla alla svenska medborgare och användas till att finansiera en allmän
medborgarandel (basinkomst) utan krav på motprestation.
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HÄLSA
Mer friskvård – mindre sjukvård

Individnivå, harmoniska människor

LIVSKVALITET
Förändring börjar inifrån. Förändringen börjar med en tanke som leder till handling. Det är
individens ansvar att efter bästa förmåga hålla sig informerad om möjligheterna till att uppnå god
hälsa och på vilka sätt det kan ske.
Vi skapar yttre fred genom inre frid. Psykisk, känslomässig och fysisk balans ger individen
möjligheter till önskad livskvalité.

Samhällsnivå, tryggt samhälle

HÄLSA/VÅRD
Integrativ medicin skall införas som norm för svensk sjukvård. Enhet eftersträvar ett holistiskt
synsätt inom vården. Det innebär att vetenskapligt underbyggda och/eller erfarenhetsprövade
alternativmedicinska metoder blir en integrerad del av det allmänna sjukvårdssystemet. För att
möjliggöra detta krävs en översyn av gällande lagar.
Tandvården bör integreras i den allmänna sjukvården och ingå i den allmänna sjukförsäkringen.
Den enskildes valmöjligheter inom sjukvården bör respekteras. Det betyder att var och en har rätt
att välja vårdform. Individen får sålunda välja mellan skolmedicin, alternativmedicin och
terapeutiska behandlingsformer. Valmöjligheter gäller också vid vaccination.
Hälso- och sjukvårdssystemet bör ses över i sin helhet.
Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder bör prioriteras och stor hänsyn tas till biopsykosociala
faktorer i vårdsammanhang. Vården bör utveckla nya metoder för att nå behövande, i syfte att öka
jämlikheten i fråga om hälsa.
Psykisk hälsa. Det är viktigt att satsa på stödjande insatser när barn är små, både till barnen själva
och till föräldrarna, och samtidigt behålla och bygga ut såväl elevhälsa som ungdomsmottagningar
i skolorna.
Psykiatrins huvuduppgift bör vara att arbeta med förebyggande insatser, samtidigt bibehålls och
utvecklas den psykiatriska vården.
Livsmedelsverkets expertis behöver uppdateras och råden till allmänheten utvecklas i takt med
forskningens framsteg.
Mat som serveras i skolan och inom vården bör vara hälsosam och så långt som möjligt ekologisk,
samt styras av miljöprinciper när det gäller transporter. Lagen om upphandling bör ses över, så den
i största möjliga mån gynnar närsamhället och miljön.
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FORSKNING
Staten bör finansiera opartisk forskning. Enhet vill även se ökat stöd till forskning rörande
sambandet mellan psykosociala, känslomässiga faktorer och sjukdomar.
Enhet anser att en ny övergripande hälsomyndighet behöver tillsättas. Den ska vara helt utan
koppling till läkemedelsindustrin. Dess uppgift är att ta fram de mest effektiva
behandlingsmetoderna för sjukdomar och vara en övergripande tillsynsmyndighet för Sveriges
hälso- och sjukvårdssystemet.

LÄKEMEDELSINDUSTRIN
En opartisk utredning kan behöva tillsättas för att undersöka vidden av läkemedelsindustrins
inflytande över sjukvården och läkarutbildningen i Sverige.
Enhet menar att medicinskt bruk av naturpreparat, där den positiva effekten är dokumenterad, ska
vara laglig. Enhet förordar att i första hand naturpreparat används, före syntetiska lösningar.

MISSBRUK
Vår målsättning är ett samhälle fritt från missbruk.
Enhet förordar en terapeutisk, stöttande behandling av missbrukare, där personen stärks i att ta ett
stort personligt ansvar. Vi tar avstånd från kriminalisering och straff av missbrukare.

ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING
Många oberoende forskningsrapporter visar på faror med att exponeras för stark elektromagnetisk
strålning. Särskilt känsliga är barn. All elektromagnetisk strålning behöver anpassas till frekvenser
och nivåer som inte medför hälsorisker.
En utredning bör tillsättas som studerar påverkan av människan och miljön från all
elektromagnetisk strålning, inklusive den från mobiltelefoner.
Enhet pläderar för strålningssäkrare zoner inom Sverige.

Global nivå, hållbar planet

RESURSDELNING
Rättvisare fördelning av befintliga resurser. Enhet förespråkar ett starkt, självständigt närsamhälle
med individer i balans, i alla länder på jorden.
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OMSORG
Att bära varandra

Individnivå, harmoniska människor

NÄRDEMOKRATI
Genom en fördjupad närdemokrati flyttas beslut närmare individen. Tillsammans med
medborgarandelen ger detta förutsättningar för ökad omsorg, hälsa och välbefinnande.

Samhällsnivå, tryggt samhälle

MÄNSKLIG OMSORG
Enhet vill prioritera mänsklig omsorg. Vi tror att en rättvisare fördelning av jordens samtliga
resurser visar omsorg om alla människor.
Enhet vill verka för kunskap och mänskliga möten mellan människor från olika kulturer. Ökade
kunskaper ger ökad empati och förståelse, vilket är grunden till en fredlig samexistens.

MEDBORGARANDEL
Enhet vill prioritera mänsklig omsorg. Tack vare medborgarandelen och minskad arbetstid frigörs
tid till umgänge med nära och kära, och möjlighet till ökad egen tid.

FAMILJ
Mödravård, barnavård, förskola, skola och fritidsverksamhet bör bedrivas med öppenhet, förståelse
och respekt för alla barns personlighet, oberoende av etisk bakgrund och familjesammansättning.
Föräldraförsäkringen ska kunna disponeras fritt mellan föräldrarna så länge den finns kvar. Med
fullt utbyggd medborgarandel kommer behovet av föräldraförsäkring att upphöra.

ÄLDREOMSORG
Äldre ska kunna bo kvar i sina hem så länge de vill. Äldreboenden ska finnas i alla kommuner för
dem som önskar och har behov av det. Personal inom äldreomsorgen bör i så hög grad som
möjligt ge service till samma vårdnadstagare. Medicinering bör ske med restriktivitet. Satsning på
hälsa och förebyggande vård bör prioriteras.

BARNOMSORG
Med medborgandel får föräldrar ökad frihet att bestämma när deras barn ska börja förskolan.
Personaltätheten inom förskolor, skolor och fritidshem bör vara anpassad efter barngruppernas
sammansättning och enskilda barns behov. Kostnadsfri föräldrautbildning bör erbjudas blivande
föräldrar. Utbildningen inriktas på självkännedom, kommunikation, parrelationer och förståelse för
barns utveckling och samtliga behov.

Global nivå, hållbar planet
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EKOLOGI
Enhet vill att vi globalt tar ett holistiskt ansvar för allt levande i vår natur och miljö.
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UTBILDNING
Den kreativa människan

Individnivå, harmonisk människa

KUNSKAP OCH MENINGSFULLHET
Enhet vill, förutom de olika ämneskunskaperna och studieområdena, att skolan ska arbeta med
sociala färdigheter, samt utveckla elevernas förmåga att analysera och lösa problem, och att vara
källkritiska.
Lust, lek, nyfikenhet och utforskarglädje ska vara de drivande momenten för våra barns utveckling i
skolan. Enhet förordar ett värderingssystem som leds av kärleken till livet och varandra.
Barnens behov av tid och omtanke bör ges hög prioritet i skolan. Skolan bör ha en holistisk
grundsyn, förena en andlig och etisk värdegrund med ämneskunskap och studieområden. Den ska
stödja barns utveckling till kreativa och trygga individer, som använder sina talanger och sin
utbildning till både sitt eget och hela samhällets bästa.
Genom att visa genuint intresse för varje barns unika förmågor och inre värld, ska vi ge dem en
känsla av värde, mening och sammanhang. En känsla av att tillhöra och att bidra till världen med sin
blotta existens.

Samhällsnivå, tryggt samhälle

UTBILDNINGSSYSTEM
Enhet förespråkar läroplikt, vilket innebär att eleven tillgodogör sig den kunskap läroplanen
förespråkar. Det ger ökade valmöjligheter beträffande undervisningsformen, där både friskolor och
hemundervisning är möjliga alternativ. Alla skolformer ska vara tillgängliga för granskning och
kvalitetssäkring.
Enhet vill förändra lärarutbildningen så att större betoning läggs på pedagogik, relationsskapande,
konfliktlösning och personlig utveckling.
Lärarens huvuduppgift är undervisning och uppmuntran till fortsatt lärande och livskunskap.
Dokumentation och administration ska hållas till ett minimum.
Skolan behöver tillhandahålla stöd för föräldrar för att de ska lyckas i föräldrarollen och kunna vara
ett stöd för sina barn.
Studiebidrag och studielån ersätts av medborgarandel, så snart denna införts. På så vis kan
människor studera och förkovra sig när som helst genom livet.
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KULTUR OCH KREATIVITET
Tillgång till kultur och konst i olika former är en viktig dimension i människors liv. Enhets
utgångspunkt är att alla människor ska ha tillgång till ett brett utbud av olika kulturarter och teknik,
samt få möjlighet att uttrycka och utveckla sin egen kreativitet på sätt som passar var och en.

Global nivå, hållbar planet

VÄRDEGRUND
Utbildning för alla människor är en rättighet och en viktig grund till utveckling och livskvalité.
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