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numen kärlekspartiet ställer upp i 
kommun- och riksdagsvalet 2018!

8/8 blev det klart!

”Fem-i-tolv” registrerade jag numen kär-
lekspartiet eftersom väldigt, väldigt många 
offentliga personer, politiker och journalis-
ter verkar ha tappat kompassriktning och 
irrat bort sig i PK-klubbens trånga makt-
korridorer. Vilsna? Fega? Ryggradslösa? 
Dåligt pålästa? Eller bara otroligt naiva och 
godtrogna? Hoppas på det sista och snabb 
uppgradering till att aktivt bromsa global 
uppvärmning och försvara vår demokrati 
och humanistiska värdegrund mot det 
slutna samhällets diktaturförespråkare.

Richard Conricus 
initiativtagare

numen.com
facebook.com/numen.karlekspartiet
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Om mig 
initiativtagare till  
numen kärlekspartiet

Uppvuxen på Gamla Väs-
ter i Malmö kom jag tidigt 
i kontakt med invandrare. 
Från italienare på ´50-ta-
let till den stora invandringen av jugoslaver. 
Jag upplevde dem alla som spännande och 
en tillgång i kamratkretsen. Därför har jag 
svårt att förstå främlingsfientlighet.

Vad jag däremot vänder mig emot är invand-
rare som på grund av rigida religiösa* krav ut-
nyttjar våra frihetsideal för att upprätta auk-
toritära och intoleranta enklaver i Sverige och 
till och med har som mål att ”erövra” landet.

Sverige är och ska förbli ett fantastiskt, demo-
kratiskt, humanistiskt och sekulärt samhälle. 
Vår största utmaning är global uppvärmning. 

Rösta på numen kärlekspartiet för ett sam-
hälle med kärlek till alla. 
*Jag har bott många år bland judar, muslimer, kristna och 
druser i Israel, så jag har viss kunskap om deras kulturarv.

Läs mer på numen.com!
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Varför numen?
Ordet numen betyder gudomlig närvaro el-
ler gudomens bifallande. numen sattes på 
pränt redan under skrivspråkets barndom 
i den sumerisk/akkadiska kulturen för om-
kring 4.500 år sedan. Då var fertilitetsdyrkan 
och kärlek till landet tongivande.

Genom att använda numen som partibe-
teckning vill jag understryka människans ge-
nealogiska släktskap med tidigare kulturers 
gudakonstruktioner och behov av förklarings-
modeller kring livets mening, utan att för den 
skull på något sätt beteckna numen som ett 
religiöst parti.  Partibeteckningen ska istället 
ses som ett erkännande av de idéer som bli-
vit normativa under människans historia.  

Rösta på numen kärlekspartiet för ett sam-
hälle med kärlek till alla.

Läs mer på numen.com!
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numen kärlekspartiets kärnfrågor:

Klimatet - global uppvärmning måste hejdas.  
Tekniken finns, men det saknas insikt och vilja 
bland de etablerade partierna. Vi måste måste 
börja agera NU.

Klimatflyktingar - Sverige är ett av få länder som 
kommer kunna ta emot klimatflyktingar. Vi måste 
i samråd med världssamfundet omedelbart börja 
planera för kärleksfullt mottagande av klimatflyk-
tingar.

Demokrati, humanism och sekulärt samhälls- 
system - 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.
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numen kärlekspartiets kärnfrågor:

• Människans del i den globala uppvärmningen är 
ett otvetydligt faktum. Sverige ska inom världs-
samfundets ramar agera kraftfullt över lands-
gränser och kulturella barriärer för att rädda vår 
planet.

• Inom fem år måste beroendet av fossila bräns-
len 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.
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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 
30.000/mån* för par och 17.000/mån* för en-
skild pensionär.

• Hälsoprofil upprättas för varje medborgare för 
att bättre uppnå preventiv hälsovård.

• Genetisk/kemisk profil för kriminella för att bätt-
re förstå och behandla icke-normativt agerande.

• Stoppa pågående våldtäktsepidemi. Dömda icke-
svenska våldtäktsmän utvisas till sina hemländer.

• Värna och stärka demokratiska och humanistis-
ka värderingar. 

• Krigsmaktens resurser läggs om för att möta kli-
mathotet.

• Patrullerande kvarterspoliser återinförs.

• Privatisering av statliga företag och institutio-
ner stoppas.
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Finns inga förtryckta valsedlar så  
skriv exakt så här på valsedeln.

numen  
kärlekspartiet

Rösta på numen kärlekspartiet för ett 
samhälle med kärlek till alla. 

Läs mer på numen.com!
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Global uppvärmning

Rösta på numen kärlekspartiet som samlar 
all världens expertis i klimatfrågor.

Läs mer på numen.com/miljo!
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20* miljarder ton  
koldioxid måste tas 

bort årligen från  
atmosfären!

Gör vi inte det kommer mänsklighetens  
existens** inom några decennier vara hotad!
Kostnaden idag är USD100/ton dvs  
USD2 triljoner/år i all evighet men bör 
kunna pressas till under USD1 triljon/år.  
Samtidigt ska ungefär USD28-32 triljoner 
investerat i fossila bränslen skrivas av.

Rösta på numen kärlekspartiet som samlar 
all världens expertis i klimatfrågor. 

Läs mer på numen.com/miljo!

* Idag avges 41 miljarder ton        ** Ej medräknat 
möjligt metangas utsläpp på 50Gigaton från ESAS.
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Är människan vis*?
Under 1900-talet dödades 7 milj. musli-
mer av muslimer. Mellan 63-93 milj. eu-
ropéer och kineser dödades av kommu-
nistiska despoter. Omkring 11 milj. (6 milj.  
judar) mördades av nazister. På 1970-ta-
let var global kommunism det stora hotet.  
Sedan 2000-talet är global islamism ett stort 
hot. Sedan sommaren 2018 har människor 
yrvaket konstaterat människans skuld i den 
globala uppvärmningen. Verkar finnas fog 
för att istället för vis, benämna den förhärs-
kande människan Homo stultus (dum) eller 
kanske rent av Homo insana (galen).

Nu är det dags att ändra inriktning och visa 
oss som Homo dulcis - kärlek för varandra, 
vårt land och vår planet.  

Rösta på numen kärlekspartiet för ett sam-
hälle med kärlek till alla.

Läs mer på numen.com!

*Carl Linné myntade påståendet Homo sapiens (vise människan) 1758.
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Slutet eller ny början?

Om någon om 70 år lyckas läsa detta inne-
bär det att mänskligheten lyckades besinna 
sig och förenas i en aldrig tidigare skådad 
kamp för överlevnad mot naturens krafter. 
Naturens hämnd stod nämligen bokstavli-
gen för dörren då klimatforskare i slutet av 
2010-talet förstod att allt pekade käpprätt 
åt helvete. Fram tills 2015 hade jordens 
temperatur sedan industrialismens början 
ökat med 1°C, men de följande åren accele-
rerade temperaturökningen och en verita-
bel humanitär och global katastrof kom allt 
närmare  ....  fortsättning på numen.com/
miljo och i boken ”EVOLUTIONARY ideas ...”!

Rösta på numen kärlekspartiet som samlar 
all världens expertis i klimatfrågor. 

Läs mer på numen.com!
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Se upp för  
förtäckta locktoner!

Människans behov av värdegemenskap och 
hens idé- och anpassningsförmåga är under-
ställda begäret som då det övergår i girighet 
nästan alltid är förödande för dess offer.

Det lyckas då retoriskt begåvade personer i 
ordet maskerar sina avsikter med förtäckta 
locktoner, som oftast i härskaregoistiskt och/
eller i samklang med ”gudomliga” dekret äm-
nar att kontrollera och styra människors liv.

numen kärlekspartiet avslöjar dessa krafter 
och verkar för att alla människor respekte-
ras och ska skyddas mot anti-demokratiska 
och in-humana attacker som hotar vårt se-
kulära samhälle. 

Läs mer på numen.com!
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Kärlek till alla!
Hatets ideologier måste neutraliseras med 
det sekulära samhällets alla medel. Demas-
kera vidskepliga gudomliga dekret om rätt 
att förtrycka, uppvigla och mörda. 

Intolerans måste bekämpas med tolerans 
och de intoleranta måste förstå att tolerans 
är grundbult i vårt samhälle. Om de intole-
ranta (islamister, nazister, fascister, kommu- 
nister, antisemiter, judehatare, islamofober 
osv.) är oförmögna att nå insikt om detta 
eller förbjuds att omfamna denna idé, ska 
vederbörande skolas i demokrati, huma-
nism, lagverk och sekulära vardagskoder.

Rösta på numen kärlekspartiet för ett sam-
hälle med kärlek till alla. 

Läs mer på numen.com!
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Av med offerkoftan!
Sverige har de senaste decennierna förlo-
rat sin särställning som solidariskt samhälle 
med dom som inte har. Klyftorna ökar i 
samhället och spänningen mellan etniska 
grupper når skrämmande nivåer.

Vi måste höja oss över primitivt egoistiskt 
tänkande och se helheten och ansvaret i 
alla våra handlingar. 

• Klimatförändringen är en sådan. 

• Solidaritet med de svaga och mindre 
bemedlade en annan. 

• Integration en tredje.

Rösta på numen kärlekspartiet för ett sam-
hälle med kärlek till alla. 

Läs mer på numen.com!
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Samma möjligheter för alla   
Girighetens förbannelse
Evolutionen har skapat en varelse så klok att 
dess existens hotas, inte av andra arter utan 
av människan själv. Idérikedom och begär har 
i kombination med fysisk och kognitiv kom-
petens visat sig gränslöst framgångsrik. Men 
människan är dock inte så klok att hen förstår 
att sätta gräns då begär övergår i girighet. 

Därför föreslår numen kärlekspartiet kon-
struktion av universell algoritm som slår in 
då löne- , bonus- och aktietak nås och dess 
medel istället fördelas till samhällets sociala 
funktioner som klimatanpassning, sjukvård, 
utbildning, barn- och äldreomsorg. 

Rösta på numen kärlekspartiet för ett 
samhälle med kärlek till alla. 

Läs mer på numen.com!
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Samma möjligheter för alla   
Skola

Alla medborgare ska efter individuellt be-
hov och förmåga ha rätt till all utbildning.

• Skolan ska fostra till djupt ansvarstagande och 
respekt för alla individer, oavsett kön, sexuell 
läggning och kulturell bakgrund. 

• Den obligatoriska skolan återgår i statligt seku-
lärt ansvarsområde. 

• Inga friskolor inom obligatorisk skolgång.

• Identisk läroplan och betygsättningskriterier 
över hela landet.

Rösta på numen kärlekspartiet för ett sam-
hälle med kärlek till alla.

Läs mer på numen.com!
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Stoppa våldtäkts- 
epidemin

Vi måste stoppa pågående våldtäktsepidemi. 
Så här har utvecklingen varit sedan 1975. 

numen kärlekspartiet kräver nolltolerans 
för våldtäkt, kvinnas ord väger tyngst och 
kraftigt utbyggd undervisning i skola om flick-
or/kvinnors okränkbarhet men även pojkar/
mäns okränkbarhet. Dömda icke-svenska 
våldtäktsmän ska utvisas till sina hemländer.

Rösta på numen kärlekspartiet för ett 
samhälle med kärlek till alla. 

Läs mer på numen.com!
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Samma möjligheter för alla   
Sexualitet

Hjärnans synapsbildningar och kemi är evolu-
tionärt programmerad att prioritera allt som 
har med framgångsrik reproduktion att göra.

Prästerskap runt om i världen har i alla tider 
demoniserat kvinnans sexualitet och sökt 
tygla och skrämma kvinnor till underdå-
nelse. Prästerskapen försöker därmed mo-
difiera det Gud skapat, eller så faller det re-
ligiösa ramverket samman, om evolutionen 
skapat något som Gud inte förutsåg.

Heterosexualitet är normgivande men hb-
tq-sexualitet är lika normalt. Kvinnlig sexu-
alitet blev evolutionärt prioriterat och ska-
pade i kvinnan en orgasmisk begåvning vida 
överlägsen mannens.

Rösta på numen kärlekspartiet för ett 
samhälle med kärlek till alla. 

Läs mer på numen.com!
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Samma möjligheter för alla   
Pensionärer

Solidarit mellan de som har och de som 
inte. Pensionssystemet urholkas mer och 
mer och det krävs kraftfulla åtgärder som 
garanterar värdigt liv och respekt för indi-
viden efter ett långt arbetsliv med upp-
offringar för samhällets utveckling. Det är 
orimligt att medellös flykting som fått uppe- 
hållstillstånd i Sverige har samma grund-
skydd som en person som har bott här i 40 
år.  Flyktingar ska bedömmas enligt samma 
kriterier som svenska medborgare, det vill 
säga pension efter antal år i Sverige.

• Pensionärer garanteras skattefri inkomst 
på 35.000/mån* för par och 20.000/
mån* för enskild pensionär.

Rösta på numen kärlekspartiet för ett sam-
hälle med kärlek till alla.

Läs mer på numen.com!
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Samma möjligheter för alla   
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik byggs ut kraftigt för att ge 
alla medborgare i urbana samhällen möj-
lighet att minst varje kvart ha tillgång till 
färd till planerad destination.

Kollektivtrafik är det enskilt största trans-
portmedlet att snabbt kunna ställa om 
till 100% eldrift. Det har bland annat 
Kina visat ”In just eight years, Shenz-
hen became the first city to electrify 
100 percent of its public buses—16,359, 
to be exact.... China adds about 9,500 
EV buses every five weeks—the size of 
London’s entire fleet... For every 1,000 
EV buses, ... the global demand for 
fuel drops by about 500 barrels a day.” 
                                            (Citylab May 8, 2018)

Rösta på numen kärlekspartiet för ett 
samhälle med kärlek till alla. 

Läs mer på numen.com!
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Samma möjligheter för alla   
Sjukvård

Förebyggande sjukvård med obligatorisk 
provtagning för att förebygga och tidigt 
upptäcka kända sjukdomstillstånd enligt 
kön och ålder. Effektiv primärvård med 
möjlighet för medborgare att via dator själv 
boka besök hos läkare. Provresultat samma 
dag via internet uppkoppling.

Upprätta medborgares genetiska och medi-
cinska profil för att så tidigt som möjligt 
vidta preventiva åtgärder för att öka livs-
kvalité och sänka samhällets kostnader för 
sjukvård.

Obligatorisk 3 tim/veckan meditation/fysisk 
aktivitet på alla arbetsplatser för att före-
bygga fysisk och psykisk ohälsa.

Rösta på numen kärlekspartiet för ett sam-
hälle med kärlek till alla.

Läs mer på numen.com!
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Överbefolkning
Jordens accellererande uppvärmning är 
till stor del orsakad av överbefolkning.  
Jorden är stor nog till bara 2 miljarder 
människor, förmodligen ännu mindre när 
uppvärmningen når +40C (nu 1.760C).  

Låginkomstnationer avger mindre än 1 
ton CO2-ekvivalent person/år, medan 
höginkomstnationer avger 6-30 ton 
CO2-ekvivalent person/år.* 

350 miljoner kvinnor i de fattigaste län-
derna ville inte ha sitt sista barn. Om 
dessa kvinnors behov uppfylldes skulle 
det få en betydande inverkan på globa-
la befolkningstrender [och klimat]. *

• Barnbidrag slopas efter tredje  
barnets födelse. 

*International Institute for Environment and Development

Rösta på numen kärlekspartiet för ett 
samhälle med kärlek till alla. 

Läs mer på numen.com!
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Försvaret
Krigsmaktens resurser läggs om för att 
möta klimathotet. Försvaret omstruk-
tureras till diversifierade smarta, rörliga 
och högteknologiska insatsstyrkor. 

Hemvärnet rustas upp.

Rösta på numen kärlekspartiet för ett 
samhälle med kärlek till alla. 

Läs mer på numen.com!
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Samma möjligheter för alla   
Islamism i Sverige
Varje muslim i Sverige ska känna sig säker och 
trygg i sin sekulära vardag och den tredjedel 
muslimer (ungefär 350.000) som väljer uråld-
riga dekret för sin vardag, måste få klart för 
sig att religionstillhörighet är privat och har 
inte någon som helst plats i Sveriges sekulära 
samhällssystems icke-religiösa offentlighet.

Våldsbejakande ideologier/religioners, typ 
islamism (och nazism), ledarskap ska utbil-
das med examen i demokrati, humanism och 
sekulärt samhällssystem. Ideologiernas/reli-
gionernas följeslagare ska därefter av dess le-
darskap i samråd med och under överseende 
av samhällets demokratiutbildare, informe-
ras och undervisas med examen i demokrati, 
humanism och sekulärt samhällssystem.

Rösta på numen kärlekspartiet för ett 
samhälle med kärlek till alla. 

Läs mer på numen.com!
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Populisten Åkesson vet uppenbarligen inte 
hur allvarlig den globala uppvärmningen är 
och väljer därför att kalla det för populism. 
Mycket talande för hans och SDs verklighets-
uppfattning. Därmed inte sagt att övriga par-
tier är så mycket bättre med sina fem-i-tolv 
uppvaknande.

Rösta på numen kärlekspartiet som kommer 
samla världens expertis i klimatfrågor och in-
föra kraftfulla åtgärder för att bromsa upp-
värmningen. Lita på det!

Läs mer på numen.com!

Åkesson om klimatfrågan: 

”Värsta sortens populism”(AB)
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SD´s rasism
Jimmie Åkesson startade Sverigedemokratisk 
ungdom, SDU, i Sölvesborg 1995. SD:s tex-
ter var då öppet rasistiska. I SD´s 2018 princip 
program hävdas att människan skulle bestå av 
olika essenser, vilket är rent fabulerande och 
har inget som helst stöd inom vetenskapen. 
”Mänskliga essenser” skulle enligt SD vara opå-
verkbara av miljö och det fria valet, vilket inne-
bär att vissa människor enligt SD aldrig kan nå 
den favoriserade rätta ”mänskliga essensen”. 

Rasism finns överallt men borde vara ovärdigt 
varje människa att påstå sin etniska grupps över-
lägsenhet. Tyvärr har detta billiga trick använts 
av ideologer och härskare under människans 
”civilisationsprocess” för att nå maktens kor-
ridorer. Ofta under förespegling att det skulle 
vara Guds vilja. Jag har studerat denna utveck-
ling och kopplingen till mångtusenårigt kvinno-
förtryck; www.createspace.com/6796345.

Rösta på numen kärlekspartiet för ett sam-
hälle med kärlek till alla. 

Läs mer på numen.com!
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Valet 9 september handlar inte 
enbart om Sveriges framtid.
Valet handlar lika mycket om  

vårt ansvarstagande i det  
brådskande globala projektet  
att bromsa den av människan  

orsakade alarmerande  
globala uppvärmningen.

Rösta på numen kärlekspartiet som kommer sam-
la världens expertis i klimatfrågor och införa kraft-
fulla åtgärder för att bromsa uppvärmningen. Lita 
på det!

Läs mer på numen.com!


