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IDEOLOGISK VERDIGRUNNLAG
Demokratene er et sosialkonservativt parti med nasjonalistisk grunnsyn, som betrakter
verdikonservativisme og den solidariske velferdsmodell som nødvendige forutsetninger for å
videreføre vårt gode samfunn, samt skape økonomisk og sosial trygghet.
Den demokratiske nasjonalismen, eller patriotismen om en vil, er det viktigste verktøyet for å
skape en felles kulturell identitet og den indre solidariteten som ethvert velfungerende samfunn
trenger for å blomstre og utvikle seg.
Eiendomsrett og markedsøkonomi er en forutsetning for demokratiet. Demokratene er ikke
globale liberalister, og vil derfor regulere storkapitalen slik at vi ikke blir styrt av multinasjonale
bedrifter og kapitalister. Våre norske verdier og kultur blir prioritert høyere enn kortsiktig
profittjag.

NORGE, ET SELVSTENDIG RIKE
Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike basert på de verdiene vi har fått gjennom vår
judeokristne kulturarv og humanismen. Norge skal styres gjennom lover vedtatt av Stortinget.
Demokratene ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske og frihetselskende
nasjoner i verden, men vi kan ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale
utenlandske organer. Vi vil derfor trekke Norge ut av alle slike avtaler fra EU, EØS og Schengen.
Grenseposter bør gjenopprettes straks med bevæpnet personell.
Demokratene vil ikke delta i noen regjering uten at folket blir spurt i en folkeavstemning om vårt
medlemskap i Schengen og EØS.
Kun norske statsborgere kan stemme ved offentlige valg og kun norske statsborgere kan være
valgbare til offentlige verv. Det er Grunnloven som er fundamentet i vårt demokratiske folkestyre.
Gjennom Grunnloven er vi sikret ytringsfrihet, trosfrihet og forsamlingsfrihet. Vi vil også aktivt
bruke demokratiet med å åpne for folkeavstemninger i viktige saker for nasjonen.

INNVANDRERE OG ASYLSØKERE
Ingen som kommer til Norge skal ha krav på å få utbetalt pengebeløp eller bli tildelt leilighet som
det offentlige må betale for. Ingen utenlandske overnasjonale organer skal ha adgang til å pålegge
Norge slike forpliktelser.
Alle asylsøkere som kommer til Norge skal plasseres i lukkede mottak inntil sikker identitet er
etablert. Dersom de selv har ødelagt sine identifikasjonsdokumenter må de være behjelpelig med å
etablere sikker identitet. Dette gjelder også såkalte enslige yngre asylsøkere. Dersom dette ikke
skjer, skal de nektes opphold i Norge og sendes ut av landet umiddelbart. Dersom asylsøkere
nekter å returnere til opprinnelseslandet, skal de plasseres i leire som Norge, gjerne sammen med
andre land, oppretter utenlands. Fortrinnsvis land i Afrika eller Asia.
De som blir innvilget lovlig opphold må gjennomgå kurs for å lære norsk, kursing i norsk kultur,
samfunn og demokratiske verdier. Dette er nødvendig for å bli assimilert i det norske samfunnet.
Det skal ikke være mulig å etablere asylmottak i en kommune mot befolkningens ønske.
Kommunens innbyggere skal ha rett til å kreve folkeavstemning om nødvendig, og staten må rette
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seg etter folkeviljen. Staten skal derfor ikke tilsidesette kommunenes selvråderett, og tvinge de til å
bosette utlendinger mot deres vilje.

NORGE OG FN
Norge er medlem av FN og har undertegnet en del internasjonale avtaler, blant annet retten til å
søke om asyl. Denne avtalen ble inngått i en helt annen verdensordning etter andre verdenskrig
med mange millioner europeiske flyktninger i Europa. Den folkevandringen vi ser i dag har
ingenting med flyktninger å gjøre, og Norge må derfor arbeide for å få endret denne gamle avtalen
om asylrett. Dersom dette ikke raskt lar seg gjøre, skal Norge unilateralt trekke seg ut av avtalen.

MEDIA OG IKKE-STATLIGE ORGANISASJONER
Pressestøtten ble i sin tid opprettet for å beskytte en differensiert presse. Det motsatte skjedde.
Resultatet er at pressen i dag er politisk styrt og ensrettet, hvor den kritiske journalistikk og deres
rolle som offentlig vaktbikkje blitt undergravet. For å få en differensiert presse må denne støtten
fjernes slik at det kan bli en fri konkurranse om leserne. Dette vil forhåpentligvis skape en
differensiering, hvor de beste vil overleve.
Det har vokst opp en mengde ikke-statlige organisasjoner de siste årene. Mange er politiske
aktivister, og enkelte et heller tvilsomt demokratisk sinnelag. Den økonomiske støtten til disse må
begrenses sterkt. Organisasjoner som arbeider for å innskrenke ytringsfriheten, bør miste sin støtte
umiddelbart.

FORSVAR
Hele vårt forsvar hviler på den alminnelige verneplikten. Vi vil også ha vervet personell der dette
viser seg å være hensiktsmessig.
Norge vil sikre sin frihet og uavhengighet med sitt medlemskap i NATO.
Vi vil derfor arbeide for et troverdig og effektivt forsvar med hær, marine, flyvåpen og heimevern.
Norge kan ikke delta i krig uten vedtak fra Stortinget.

LOV OG RETT
Norge er en rettsstat hvor sammenhengen mellom lover og straff må være i samsvar med
borgernes allmenne rettsoppfatning.
Politi og rettsapparat må tilføres tilstrekkelige resurser slik at de kan behandle saker raskt og
effektivt. Vi må etablere flere fengselsplasser samt utvide adgangen til å la utenlandske dømte sone
i utenlandske fengsler, fortrinnsmessig i deres hjemland.
Utlendinger som ikke har lovlig opphold i Norge må sendes ut av Norge så fort som mulig, og bør
settes i lukkede mottak inntil uttransporteringen kan skje. Ulovlige innvandrere, og asylsøkere
skal innkvarteres i lukkede leire. Helst bør det opprettes leire nær opprinnelseslandet.

NORSK KULTUR
Norge er nordmenns land og vi skal ha mulighet til å leve i et trygt rettssamfunn. Vår kultur består
av summen av det norske folks historie, erfaringer, tro, språk, dikt, musikk og sedvaner.
Beskyttelse og videreutvikling av denne kulturen er en forutsetning for at Norge fortsatt skal bestå
som en fri og opplyst rettsstat.
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Norge er ikke et innvandringsland og har ikke vært det på mange hundre år. Den massive
folkevandringen fra fjernkulturelle strøk som nå kommer til vår del av verden må vi søke å stoppe.
Vi vil ikke akseptere en multikulturell forvandling av Norge. Vi ser at det er vanskelig å integrere
innvandrere fra islamske kulturer. Slik innvandring bør derfor sterkt begrenses, og det bør ikke
innføres særordninger for islam i Norge. De som allerede er innført bør oppheves umiddelbart.
Heldekkende slør skal ikke være tillat, og hijab må ikke tillates på skoler eller i andre offentlige
institusjoner.
Norsk og samisk skal være eneste offentlige språk i Norge. Dersom noen ikke klarer å gjøre seg
forstått på disse språkene, er det deres plikt å skaffe tolk.

DEN NORSKE KIRKE
Kristendommen har en tusenårig historie. Den ble etablert etter slaget ved Stiklestad i 1030, da
Olav Haraldsson falt i kampen mot en bondehær. Den betydningen kristendommen har hatt
historisk, religiøst og kulturelt preger fortsatt våre liv i dag. Vi vil likevel utfordre Den norske kirke
når den blir for relativistisk og for opptatt av politikk, i stedet for å formidle kristen tro og
kulturforståelse. Demokratene ønsker at staten støtter opp om Den Norske Kirke, og at skillet
mellom stat og kirke oppheves.

UTDANNELSE
Demokratene vil prioritere utdannelse og forsking i en sterkere grad enn andre partier. Vi vil
akseptere både private og offentlige skoler med et tilfredsstillende pedagogisk og faglig nivå.
Norges historiske og kulturelle utvikling må få en sentral plass helt fra barneskolen. Skolen bør
bidra til at vår oppvoksende slekt blir lojal mot de demokratiske idealer. Dette har vært en
grunnpilar mot fremmede voldelige og totalitære ideologier som nazisme, marxisme og islamisme.
Kristendommen må derfor ha en særstilling i norske skoler i forhold til andre religioner.
Utdannelsessystemet må ta hensyn til elevenes ønsker, evner og ferdigheter. Fagskoler skal derfor
ha like stor prioritet som teoretiske skoler.
Mye grunnforskning over mange år danner et solid grunnlag for å lage høyteknologiske produkter
som er vanskelige å lage. Høykostland må ha en industri som tilbyr varer og tjenester som er
vanskelige å kopiere. Oljen har vært et produkt i særstilling som selger seg selv.
Lavkostland konkurrerer med lave lønninger slik at de produserer varer og tjenester som er enkle
å kopiere. Norge må bygge bedre høyteknologisk infrastruktur: Mange mennesker med høy
kompetanse, investorer vil satse på teknologi, automatisering, laboratorier, fabrikker og lignende.

FAMILIEN
Familien er kjernen i ethvert samfunn. Demokratene vil derfor sørge for at familier får gode og
levelige vilkår. De nære båndene mellom ektefeller, barn og foreldre er limet som bygger Norge og
som derfor har stor betydning for landets fremtid.

HELSE
Tryggheten i alderdommen og ved sykdom skal ha høy prioritet her til lands. Vissheten om at en
blir tatt godt vare på ved sykdom og uførhet er et viktig fundament for velferdsstaten.
Helsetjenesten må bygges ut og det gjøres ikke ved å legge ned sykehus, fødeavdelinger og andre
helsetjenester i nærmiljøet.
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ARBEID, SKATT OG VELFERD
Norges velstand skapes av arbeidsomme borgere i fellesskap. Velstanden er avhengig av høy
arbeidsdeltagelse fra både kvinner og menn. Blant annet skal skatten av inntekter være med på å
opprettholde den velferden vi har i samfunnet. Det er da rimelig at den som tjener mest betaler
mer enn den som har lavere inntekter. Prinsippet ble nedfelt for mer enn 2000 år siden har like stor
gyldighet i dag. Ved å gjøre sin plikt kan en også kreve sin rett.

VERN AV NATUREN
Naturmangfoldet bør vernes slik at fremtidige generasjoner kan vokse opp i rene omgivelser uten
giftige plantemidler og kjemikalier. God dyrevelferd er svært viktig. Norge er på verdenstoppen i
dyrevelferd, noe vi fortsatt skal være.
Våre husdyr må ha mulighet for et så godt og naturlig liv som mulig og ikke utsettes for unødig
stress og belastninger. Vi ønsker derfor tøffe krav for import av planter og dyreprodukter for å
verne vår egen fauna og dyreliv mot sykdommer og annen uønsket utvikling.
Vi har tro på at en fornuftig og miljøvennlig utnyttelse av naturrikdommene vil gi økt
verdiskapning. Ved å ta kysten og distriktene i bruk vil vi sikre retten til våre havområder, styrke
vårt næringsliv, vårt miljø og vår kultur. Vi vil arbeide for at biologisk mangfold og økologisk
balanse gir en bærekraftig utvikling og høsting.
Norske ressurser skal ikke styres av globale, internasjonale kapitalinteresser. Vi må påse at det
norske arvesølvet forblir på lokale norske hender, og er motstander av TISA.
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