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vi är ett gäng riksdagsmän som vill ha ett rejälare sverige. Arbete ska vara tufft och svettigt. Vi
måste ta tag i sakernas tillstånd och sluta upp med pktrams och självbefläckelse. Sverige har allvarliga problem så som smällar och jobbig vård. De konservativa,
alltså vi, har lösningen. Rösta på oss för ett samhälle
som är bra att ha. Vi kan inte ha det så här för det
blir inte bra. Våra äldre har ont i kroppen. Barnen tror
på att det blir sämre. Med vår politik och våra poliser
blir det istället bra.
Varför inte samarbeta?
Vi kristdemonkrater och ni moderater och så
sverigedemokaterna ska ta makten tillsammans.
konservativa blocket 2020

vill ta ansvar
Samling för handling
Vi är tre partier som vill ändra kurs

Förbjuda religösa kläder på husdjur
Burka på hund/katt är förnedrande för alla. Det
behövs hårdare straff
Nytt styre för landet
En regering som går att räkna med
Alla ska ha skyldigheter
Främja elektriciteten
Alla har av Herren bestämda uppgifter på jorden
Elen tar slut, det måste ändras
Allan, oavsett kön, etisk tillhörighet, kön, sexig
Ut med paketet
läggning ålder, åsikter ska ha jobb inom 2022
Vi har inte råd med sakerna
Olika lösningar på enkla problem ska inte vara
Gräva kål
med
Vi vill ha förändring i kålpolitiken
Inte i vårt samhälle, vi vill lösa
Polispatruller på gatan
Skogen tillhör företagsnäringen, inte djuren
De är våra vänner
Stärk ägandet av skogen
Hårdare tag
Integrationen
har misslyckats
DE
Det bästa för Sverige
det är dåligt
KONSERVATIVAS
Skapa bättre klimat
MASKOT
Ingen ska behöva ha det så
Stärk jakten på illegala män
Ont i kroppen
Fler patruller för att ta rätt på de som
Svårare att bli svensk
smäller smällare och slänger med porslin
Det är för enkelt att få vara svensk.
Alla måste simma i simhallen – samtiDet ska bli svå
digt
rare för allas bästa.
Vi måste utreda hur vi ska ta hänsyn till
Bättre för folk
trängseln
Vanligt folk ska ha det bra
Sluta ge pengar till tiggerskorna
Vård i tid och otid
även om de är förföriska
Alla ska få trängas i kön för att få
De vill egentligen bara luras
ett
Lamadjur hör inte hemma i Sverige
omhändertagande
– slakta
Lägg ner P4 Sjuhärad (äntligen)
Seger eller död
Vi har inte råd med krimskrams i
Krafttag mot dåliga familjer
radion. Låt Mix Megapol ta över.
Vi säger ja till bra familjer
Mindre kultur – mer arbete
Bättre för vanliga människorna
Feministiska regementen
Arbete ska vara svettigt
Jämställdhet för folket
Inga fler kontor och SVT-människor
Kött ska vara skattebefriat för att främja protein
Pensionärerna ska bestämma över andra
Erfarenhet är bra
Rejäla tag
Förklara konflikt med EU:n
De ska inte detaljstyra våra liv till pungkt och pricka
Männen och kvinnor ska ha det lika bra
Jämställdhet på riktigt. Vi ska bli en feministisk
regim
Främja besöksnäringen med godare mat
De som kommer hit ska vilja komma tillbaka
Internatskolor med slöjd ska ha bättre villkor
Alla ska ha rätt till en bra skolgång

Arbetsförmedlandet ska skötas via e-post
Lägg ner alla kontor och sluta bråket
Sluta dra ner på barnafödandet
För att Sverige ska frodas och vara kvar
Hålla Centerpartiet borta från inflytande på ungdomen och politikens riktning
Viktig för att ställa rätt allting

