
© 2000-Talets Vetenskap (884402 – 0969) 

 

2000-Talets Vetenskaps 

partiutfrågning 2018 

 
 

Parti:  Finalpartiet 

Hemsida:  www.finalpartiet.se 

Svarsdatum:  2018-05-31 

Svarande: Bo Hall, info@finalpartiet.se 
 

 

1. Vilken politisk fråga anser partiet vara den viktigaste i dagsläget? 

 

Av sjukvården assisterad dödshjälp. 

 

2. Vilka fem frågor är de för partiet viktigaste frågorna i årets 

valrörelse? (rangordna) 

 

1. Av sjukvården assisterad dödshjälp.  

2. Problemen måste lösas i de utsatta områdena. 

 

3. Vilket är partiets recept för att bekämpa brottslighet samt befrämja 

lag och ordning? 

 

Social utveckling i de segregerade områdena. 

 

4. Hur ser partiets försvarspolitik ut och hur ser partiet på ett svenskt 

medlemskap i NATO? 
 

Vi vill inte vara med i NATO. 

 

5. Hur ser partiets invandringspolitik ut och vilken integrationspolitik 

driver partiet? 
 

Inget svar. 

 

6. Hur vill partiet förändra svensk hälso- och sjukvård?  
 

Inget svar. 

 

7. Vilka partipolitiska åtgärder har partiet på sin agenda för att 

förbättra folkhälsan? 

 

Information till allmänheten. 

 

8. Vad är partiets program för äldreomsorg och pensioner? 
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Det är bra som det är idag.  

 

9. Vad ser partiet som viktigt i miljöpolitiskt hänseende? 
 

Klimatfrågan. 

 

10. Vilka åtgärder vill partiet ta till för att förbättra svenskarnas 

kosthållning? 

 

Sockerskatt. 

 

11. Hur ställer sig partiet till att sälja och odla GMO-grödor i 

Sverige?  
 

Inget svar. 

 

12. Hur vill partiet förbättra den i dag stökiga skolan och undermåliga 

utbildningar? 

 

Mer disciplin i skolan. 

 

13. Hur arbetar partiet för att förbättra svensk nationalekonomi? 

 

Satsa på stora infrastrukturprojekt. 

 

14. Vad anser partiet om kontanter kontra ett kontantlöst samhälle? 

 

En liten mängd kontanter måste accepteras. 

 

15. Vilka åtgärder anser partiet vara viktigast för att förbättra 

sysselsättningsgraden? 

 

Fri företagsamhet. 

 

16. Anser partiet att de lagar som styr den privata yttrandefriheten 

bör förändras på något sätt? 

 

Inget svar. 

 

17. Vad anser partiet om Sveriges EU-medlemskap? Ska Sverige 

stanna kvar i eller gå ur EU? 

 

Stanna kvar. 
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18. Hur bygger vi ett Sverige där svenskarna kommer att vara 

lyckligare än vad de är i dag? 

Inget svar. 


