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PARTIET DE KRISTNE
Frihet og trygghet for alle.

Kjære PDK-venn!

P

artiet De Kristne er et verdikonservativt parti.
Verdikonservatisme er å ta vare på de gode
verdiene som bygget landet, og vende oss
mot fremtiden med innovasjon, nytenkning og
entreprenørskap i blikket.
Fremtiden vedtas ikke, den
skapes av frie mennesker i et
fritt land som kan forløse
sin iboende skaperkraft,
idérikdom og sitt fulle
potensial.
Frihet og trygghet er
ikke en menneskerett,
det må vinnes i hver
generasjon.
Beste hilsen

I DETTE HEFTET FÅR DU EN GREI OVERSIKT
OVER PDKS VIKTIGSTE SAKER OG SYN SLIK DE
BLANT ANNET FREMKOMMER I VÅRT FLOTTE
HANDLINGSPROGRAM OG PRINSIPPROGRAM.
OVERSIKTEN ER ORDNET ALFABETISK SÅ DET BLIR
LETT FOR DEG Å FINNE FREM.

Erik Selle
Partileder
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P

artiet De Kristne er et
verdikonservativt parti som
bygger på de grunnleggende
verdiene som har gjort Norge til
et trygt, stabilt og fremgangsrikt
samfunn gjennom generasjoner.
Vår ideologi er dypt forankret i
det judeo-kristne verdensbildet,
preget av respekt for livet,
individets frihet og et ektefølt
ansvar for vår nestes ve og vel.

Abort: Partiet De Kristne (PDK) vil arbeide så bredt
som mulig for å stramme inn dagens abortlov og få ned
aborttallene i Norge. Dette vil vi gjøre gjennom tiltak
innen økonomi, helsevesen, jus, sosiale strukturer og
holdningsskapende tiltak. PDK vil grunnlovfeste retten til
liv fra unnfangelse til naturlig død. PDK vil umiddelbart
innføre forbud mot tvillingabort.
Adopsjon: Som et av flere ledd i abortbekjempelse,
vil PDK gjøre det enklere med innenlands adopsjon når
målet er at et barn kan bæres frem.
Adopsjon for likekjønnede par: PDK mener at et
barn har rett til en mor og en far, og vil derfor ikke tillate
at likekjønnede par skal få adoptere, motta kunstig
befruktning eller fungere som fosterhjem.
Aktiv dødshjelp: PDK mener at livet er ukrenkelig
fra unnfangelse til naturlig død. Vi sier nei til, og vil
bekjempe alle skritt i retning av, aktiv dødshjelp i Norge.
I noen tilfeller kan avslutning av livreddende medisinsk
behandling forsvares, men ikke for å avbryte et annet
menneskes liv.
Alkohol: Alkoholmisbruk er blitt et markant
samfunnsproblem med store kostnader, både økonomisk
og menneskelig, som trafikkulykker, vold, ødelagte
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familier, sykdom og tidlig død. Vi vil videreføre ordningen
med skjenkebevilling for alkoholservering på offentlige
steder. PDK vil være pådriver for en strengere håndheving
av vilkårene, samtidig som vi er åpne for differensierte
sjenketider i de største byene.
Antisemittisme: PDK vil bekjempe enhver form for
antisemittisme. Vi vil bekjempe politiske og religiøse
fordreininger av sannheten om jøders historie, kultur
og religionsutøvelse, og vi vil motarbeide alle former for
antisemittisk motivert aktivisme.
Asylsøkere: PDK vil frata flyktninger og asylsøkere som
har vært i andre trygge land, retten til asyl. Vi vil generelt
prioritere kristne asylsøkere inn i landet vårt.
Asylsøknadsklager: PDK vil redusere klagefristen for
refuserte asylsøknader fra tre til en uke. Dette skal gjelde
for asylsøknader som åpenbart ikke fyller vilkårene for
beskyttelse.

Barn og bibelkunnskap: Partiet De Kristne vil at det
skal være naturlig å gjøre barn kjent med bibelfortellinger
og tradisjonelle, kristne barnesanger. Dette skal gjelde
i skolen og i samfunnet ellers. Særlig mener vi at
bibelfortellinger og kristne tradisjoner skal være et
naturlig tilbud i alle barnehager.
Barn og helse: Barn skal ha samme vern om liv og
helse som voksne.
Barnehager: PDK mener at dagens utbredte bruk av
barnehager svekker samhold og tilhørighet i familien.
I barnehagene må det være tilstrekkelig antall og godt
faglig kvalifisert personell tilstede.
PDK vil innføre maksimaltid for barn i barnehager. PDK
sier nei til døgnåpne barnehager. PDK vil legge til rette
for at foreldre som ønsker det, selv kan ta seg av sine barn
mens de er små.

B

Barnehager og økonomi: Private og offentlige
barnehager må likestilles økonomisk. PDK vil tilrettelegge
for at større arbeidsplasser kan organisere egne
barnehager i tilknytning til bedriften.

Barn: Hele lovverket, som ekteskapsloven,
adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven, skal
bygge på prinsippet om at alle barn har rett til å kjenne
sitt opphav og rett til å vokse opp med begge sine
biologiske foreldre når det er mulig. Barn skal oppleve
trygghet og stabilitet gjennom alle faser av oppveksten.

Barnevernspedagoger: Vi vil innføre femårig
utdannelse for barnevernspedagoger hvorav det siste
året er praksis under løpende tilsyn av sertifiserte
overordnede.
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Barnevern og anke: PDK vil etablere en
nasjonal ankeinstans for barnevernsofre. Alle akuttomsorgsovertagelser innen barnevernet skal skje ved
en dommerbeslutning. Dommeres dobbeltrolle som
både rådgiver i barnevernet og ekspert i nemda skal
ikke tillates.
Barnevern og finansiering: PDK vil vurdere statlig
finansiering av barnevernet.
Barselpermisjon: PDK vil opprettholde
engangsstønaden til mødre uten rett til barselpermisjon.
Bibelen: PDKs ideologi er dypt forankret i Bibelen og
det judeo-kristne verdensbildet, preget av respekt for
livet, individets frihet og hver enkelts ansvar for eget liv,
og sin nestes ve og vel.
Bil og bompenger: Avgiftene knyttet til drivstoff og
bilhold bør reduseres. Flere gratis parkeringsplasser ved
knutepunkt er påkrevd. Vrakpanten bør heves. Vi avviser
bruk av rushtidsavgifter for å regulere bilbruk. Vi vil
gradvis avvikle bruk av bompenger i Norge.
Biologisk mangfold: PDK mener det er viktig å ta
vare på det biologiske mangfoldet. Vi sier derfor nei til
patentering på planter, dyr og gener.
Bioteknologi: PDK sier nei til forskning på stamceller
fra ufødte barn.
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Bistand og u-hjelp: PDK vil bygge ned den statlige
u-hjelpen, men styrke privat sektor på området gjennom
skattelette for frivillige gaver. PDK vil flytte fokus fra
bistand og bistandsbudsjettet til investeringer og
økonomisk partnerskap.
Boligpolitikk: PDK ønsker at det skal være mulig for alle
å skaffe seg egen bolig uten å måtte binde opp to fulle
inntekter i flere tiår. Det må bli enklere og billigere å bygge
egen bolig. Plan- og bygningsloven må forenkles, og behandlingstid og kostnader i offentlig byggesektor reduseres.
Borgerlig samarbeid: Vi gir vår støtte til en borgerlig
regjering.
Bønnerom: PDK går imot opprettelse av egne
bønnerom til religiøs utøvelse i skolemiljøet.

D
Desentralisering: For å skape arbeidsplasser og
generell vekst i distriktene vil Partiet De Kristne legge
offentlige institusjoner utenfor Oslo, og helst også utenfor
det sentrale Østlandet der det er praktisk mulig.
Doping og idrett: PDK vil arbeide for en dopingfri
idrett innen både den organiserte og den uorganiserte
idretten. Alkoholfrie arrangementer skal prioriteres ved
tildeling av offentlig støtte.
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Dyrevern: PDK vil ha strenge og ufravikelige krav til alle
som holder dyr i næring.

E
Egenandeler: Partiet De Kristne vil fjerne egenandeler
for helsetjenester og sosiale tjenester for personer med
lav inntekt. PDK vil innføre fri tannhelsetjenester for alle
over 67 år.
Eiendomsskatt: Vi vil gradvis fjerne eiendomsskatt og
formuesskatt.
Ekteskapet: PDK mener at ekteskap og familier er den
viktigste byggesteinen for et godt samfunn. Vi løfter frem
det livslange og monogame forholdet som et ideal. PDK
vil styrke foreldreretten og eierskapet til egne barn.
Eldreomsorg: Eldre må få den hjelp de trenger når
de blir for syke og skrøpelige til å klare seg hjemme.
PDK vil jobbe for en helhetlig eldreomsorg med stor
grad av valgfrihet. PDK er positiv til private tilbud og
stykkprisfinansiering.
Energikilder: Et samfunn i vekst trenger energi. PDK
synes det er fornuftig å undersøke alternative energikilder
som f.eks. bruk av tidevannskraft og en mulig utnyttelse
av grunnstoffet thorium, og mener at det bør forskes mer
langs slike linjer.
10
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EU: Den europeiske union (EU) har i flere tiår virket
samlende på et krigstrett Europa med mange gamle
skillelinjer og potensielle konflikter. PDK mener likevel at
det er sterke grunner til å holde Norge utenfor EU også
i fremtiden, ikke minst fordi medlemskap vil være å avgi
suverenitet i strid med Grunnloven.
Hvis forslag om å søke norsk medlemskap i EU kommer
opp, vil PDK kreve folkeavstemning før forhandlingene
innledes, og eventuelt også når forhandlingsresultatet
foreligger.
EU og kraft: PDK vil ha full norsk kontroll over norske
naturressurser, inkludert kraft.
EØS: EØS er et viktig alternativ til medlemskap i EU. PDK
vil reforhandle EØS-avtalen til fordel for bilaterale avtaler
med blant annet EU, Russland, Storbritannia og USA.

F
Familie: En familie bestående av mor, far og barn er den
normale normen og naturlige grunnenhet i samfunnet.
Partiet De Kristne vil med sterk og tydelig røst beskytte
den tradisjonelle familiens særstilling i samfunnet, og
gjennom lovverk og praktiske tiltak legge til rette for at
samfunnet fortsatt skal bygge på en sterk og levedyktig
familie med mor, far og barn som grunnvoll.
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Familiepolitikk: Vi vil erstatte offentlig finansiering
av barnehager og kontantstøtte med en ordning hvor
pengene følger familien.
Fiskeri: PDK mener at havet med alle dets rikdommer
må regnes som en nasjonal skatt som skal forvaltes til
alles beste. Fiskeripolitikken må gi grobunn for en rik og
variert næring langs hele kysten i generasjoner fremover.
Flerkoneri: Dersom en person samtidig er gift
med flere, betraktes dette som bigami i Norge og
straffeforfølges.
Flyktninger: Det overordnede målet med vår hjelp til
flyktninger skal være at de selv vender hjem til eget land
når situasjonen tillater det.
FN: PDK vil arbeide for et FN som er mer tro mot
organisasjonens opprinnelige idealer. PDK vil vurdere
Norges økonomiske bidrag til FN-systemet dersom
totalitære krefter vinner frem i organisasjonen. Vi vil legge
ned avdelinger i FN som direkte eller indirekte brukes til å
sementere konflikter og systematisere urett. Et eksempel
på dette er UNRWA, som vi ser som et betydelig hinder
for en løsning i Midtøsten-konflikten.
Folkeavstemninger: Som et demokratifremmende
tiltak krever vi økt bruk av folkeavstemninger når det
gjelder avgjørende veivalg for nasjonen.

12

|

K O R T

O G

G O D T

Forskning på befruktede egg: PDK sier nei til
forskning på befruktede egg.
Forskningsfiansiering: PDK vil styrke vilkårene for
høyere forskning. PDK vil innføre skattefradrag for gaver
til universiteter og forskningsinstitusjoner. Tildeling
av forskningsmidler skal baseres på resultatmåling og
prosjektevaluering.
Forsvaret: PDK vil, med forankring i NATO-alliansen,
bygge og ivareta et sterkt og tilfredsstillende nasjonalt
forsvarskonsept med Hær, HV og Sjøforsvar bygget opp
til robuste, oppdaterte, kvalitativt og kvantitativt sterke
og effektive organisasjoner. Det krever investeringer
i nødvendig materiell, tilstrekkelig antall øvelser og
en geografisk organisering som er tilpasset vår tids
trusselbilde. Dette innebærer en rask og markant
opprusting av Forsvarets stridsevne i forhold til idag.
Vi ønsker å gjenopprette Forsvarets Overkommando
(FO) og flytte Forsvarssjefen med hans stab ut av
forsvarsdepartementets lokaler. Vi vil legge Forsvarets
Logistikkorganisasjon (FLO) under forsvarssjefen som
styrer det totale budsjettet for forsvarssektoren.
Fosterdiagnostikk: PDK sier nei til blodtesten NIPT.
Partiet sier også nei til forskning på befruktede egg.
Fosterhjem: Alle fosterhjem som barnevernet har
ansvaret for skal bestå av tokjønnet ektepar.
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Frigjøringsdagen: Frigjørings- og veterandagen den
8. mai har fått betydning for mange som en samlende
dag for hele nasjonen. Vi ønsker å flytte helligdagsprioriteringen av 1. mai til den 8. mai i samsvar med dette.
Frihet. Mangfold. Ansvar: PDK ser det som et mål å
skape et samfunn som flytter mest mulig handlingsrom
og ansvar tilbake til hver enkelt. Den enkelte skal ikke
umyndiggjøres til fordel for en stadig voksende stat.
Friskoler: Mor og far må få velge oppdragelse av barna
sine i tråd med egen overbevisning. Det må derfor være
full anledning til å starte og drive friskoler, ikke bare ut fra
alternativ pedagogikk, men også på religiøst grunnlag.
Frukt og grønt: PDK vil fjerne merverdiavgiften på frukt
og grønt.
Fylkeskommuner: PDK vil avvikling av fylkes-kommuner
som administrativ størrelse for å kunne legge fylkeskommunenes oppgaver til henholdsvis kommune og/eller stat.
Fødselspermisjon: Dagens ordning med
fødselspermisjon skal videreføres.

G
Grensekontroll: Partiet De Kristne vil etablere en
permanent og tilfresstillende grensekontroll.
14
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H
Helse: Alle i Norge skal ha tilgang til relevante
helsetjenester. Partiet De Kristne er positiv til at sykehus
og andre leverandører av helse og omsorg kan eies og
driftes av private selskap eller ideelle organisasjoner.
Helsefinansiering: Vi tror det er fornuftig å arbeide for
at helsevesenet finansieres gjennom en stykkprisordning
hvor pengene følger pasienten. Pasienten bør fritt kunne
velge behandlingssted.
Hijab: PDK vil forby offentlig bruk av religiøse plagg
som virker undertrykkende, truende eller som skjuler
bærers identitet. PDK vil forby bruk av hijab i offentlige
stillinger, i skoleverket og i forsvaret fordi hijab for mange
signaliserer en politisk ideologi som strider mot norske
verdier som likestilling og demokrati. Det bør ikke være
tillatt å kle barn i hijab.
Hundre meter: Den såkalte 100-meter regelen for
bygging i strandsonen må differensieres, slik at den lokalt
ikke fremstår som helt urimelig – slik den gjør enkelte
steder, særlig på Østlandet.
Hurtigdomstoler: Vi vil ha hurtigdomstoler for
utenlandske kriminelle.
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I
Idrett: Partiet De Kristne er meget positiv til idrett.
Idretten er en stor folkebevegelse som samler barn, unge
og voksne til positiv livsutfoldelse. PDK vil legge til rette
for at flest mulig gis anledning til å være aktive innen
idrett og fysisk aktivitet. Offentlige midler som brukes på
idrett, bør primært gå til barne- og ungdomsidrett.
IKT: PDK ønsker særlig å styrke høyere utdanning innen
utvikling og anvendelse av ikt.
Industri: PDK ser fremover: Vi vil legge til rette for et
sterkt og konkurransedyktig næringsliv på fastlandet med
økonomisk vekst som bærende fundament.
Innovasjon og teknologi: PDK vil gjøre Norge til et
ledende innovasjonsland ved å tilrettelegge samarbeid
mellom det offentlige og private gjennom å utvikle
innovasjonshubbber.
Innvandring: PDK vil stanse migrasjonsbølgen til
Europa og prioritere hjelp i nærområdene. PDK vil skille
mellom flyktninger og innvandrere. PDK vil stramme
inn familiegjenforening, forby fetter-/kusine-ekteskap,
fastsette 24 års aldergrense for å hente ektefelle fra
opprinnelseslandet, og heve terskel for oppnåelse av
norsk statsborgerskap.
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Integrering av flyktninger/asylsøkere: PDK
mener at Norge som et rikt land bør strekke seg langt
for å hjelpe flyktninger, men skal vi kunne hjelpe også i
fremtiden må vi ha en bærekraftig politikk på området.
De som får opphold, må tilpasse seg norske normer
og verdier, som respekt en for demokrati, ytringsfrihet,
religionsfrihet og likestilling. PDK vil prioritere mennesker
som sier ja til dette. PDK mener også at man må si nei til
religiøs praksis som undergraver disse normer og verdier.
Internasjonal nødhjelp: Nødhjelp internasjonalt bør
kanaliseres mer gjennom private organisasjoner med
gode løsninger og etterrettelig dokumentasjon. Disse
organisasjoner råder allerede over egnede apparater i de
aktuelle områdene, kjenner kulturen på stedet og har ofte
omfattende nettverk på lokalt nivå.
Internasjonale operasjoner: PDK mener at norske
soldater ikke bør engasjere seg mer på utenlandsk jord
enn strengt nødvendig, og vil begrense norsk deltakelse
til konflikter der NATO må intervenere i forhold til
forpliktelser overfor medlemsnasjonene. Det kan også
være aktuelt å vurdere deltakelse i fredsbevarende
operasjoner i FNs regi.
Islamisme og politisk islam: PDK mener at
fremveksten av islamistiske miljøer også i Norge må
bekjempes fordi den utfordrer vårt samfunn og våre
vestlige verdier.
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Israel: Israel fortjener vår fulle støtte. Partiets støtte
til Israel er basert på folkerett og internasjonal jus. PDK
støtter Israel som det eneste fungerende demokratiet i
Midtøsten. Vi ønsker å utvikle nære, bilaterale forbindelser
med Israel innen forskning, handel, industri, utdanning og
turisme. PDK vil være pådriver for tett og nært samarbeid
med Israel innen områder som handel, industri, miljøvern,
turisme, utdanning og forskning. PDK mener at Norge i
fremtiden bør være Israels og jødefolkets nære og trofaste venn. PDK vil motarbeide all form for antisemittisme
i norsk politikk, hjemme og ute.
PDK motsetter seg økonomisk og enhver annen støtte
til terrorister og anti-israelske terrororganisasjoner i
Midt-Østen, som for eksempel terrororganisasjonen med
akronymet Hamas. PDK vil at Norge skal trekke seg ut av
den såkalte Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC).
Israels hovedstad: Se punkt nedenfor om Jerusalem.

J
Jagerfly: De nye jagerflyene som nå kommer til Norge
bør forlegges på minimum tre baser: Bodø, Ørland og
Rygge. Partiet De Kristne vil styrke norsk luftvernkapasitet.
Jernbane: Vi vil bygge ut jernbanenettet og satse mer
på jernbane både til person- og godstrafikk, og åpne for
fri konkurranse på jernbanenettet.
18
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Jerusalem: PDK mener det er en selvfølge at Israel, som
andre frie og selvstendige land, har rett til selv å velge sin
hovedstad. PDK vil flytte den norske ambassaden i Israel
til Jerusalem.

K
Karensdager: Partiet De Kristne vil innføre karensdager
ved sykefravær.
Kirke/stat: Kirke og stat må være adskilt, men den
kristne troen på en sannhet om mennesket, bør fortsatt
være utgangspunktet for lovgivningen i Norge.
Kirkefinansiering: PDK vil avvikle direkte økonomisk
støtte til alle trossamfunn og den norske kirke.
Opplysningsvesenets fond og de midler fondet
disponerer skal tilbakeføres til den norske kirke sammen
med ansvaret for vedlikehold og rehabilitering av kirker.
Kjønn: PDK anerkjenner naturens to kjønn, og vil løfte
frem forskjellen i alle livets faser. De objektive størrelsene
mann og kvinne skal være det bærende prinsippet i all
lovgivning, og vi vil ikke støtte PRIDE-parader og andre
politiske markeringer på tvers av dette. PDK motsetter
seg at også offentlige flaggstenger brukes til heising av
andre flagg enn det norske og det samiske.
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Kjønnsnøytrale ekteskap: PDK er imot
kjønnsnøytrale ekteskap og vil kreve en offentlig
utredning i forhold til den kjønnsnøytrale ekteskapsloven.
PDK ønsker å reversere denne loven.

er i fellesskapets interesse å ta vare på deler av vår
felles kulturarv. PDK vil på alle måter legge til rette for
gunstige gaveordninger og frivillige bidrag også innen
kultursektoren.

Kollektivtransport: Folk må frem! Vi vil derfor arbeide
for bedre kollektivtilbud, særlig i byene, men også utover
i landet. PDK vil konkurranseutsette kollektivtransport der
det er formålstjenelig.

Kunstig befruktning: Kunstig befruktning skal være
forbeholdt tokjønnede ektepar som av helsemessige
grunner har problemer med å få barn.

Kontanter: PDK er imot avvikling av kontanter som
betalingsmiddel i samfunnet. Vi mener det er viktig for
borgernes frihet at kontanter fortsetter å være lovlig
betalingsmåte. Kontanter må godtas av alle aktører, på
samme vilkår som elektroniske betalingsformer.
Kristendomsfaget: PDK mener at klassisk kristendomsundervisning igjen skal bli en obligatorisk del av læreplanen i norsk skole. Vi vil kreve at generell undervisning
om religion og filosofi legges til samfunnsfagene.
Kristne verdier: PDK ser på det som ofte betegnes som
«vestlige verdier» som kristne verdier: Nestekjærlighet,
troen på den enkeltes ansvar og frihet og respekten
for livet fra unnfangelse til naturlig død. PDK vil sikre at
Norge bygger videre på denne solide grunnmuren som
er lagt gjennom generasjoner.
Kunst: Kunst og kultur er identitetsskapende for
enkeltmennesker og berikende for nasjonen. Det
20
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Kurdistan: Vi støtter kurdernes rett til et eget hjemland.
Dannelsen av et fritt Kurdistan må foregå på en
demokratisk måte som ivaretar alle kurdiske grupper med
forskjellig religionstilhørighet.

L
Landbruk: Det er viktig for beredskapen i Norge at
matjorda og dens ressurser forvaltes på en god og
varig måte. Partiet De Kristne vil derfor ivareta og øke
matvareproduksjonen i hele landet og skape trygge
og langsiktige rammer for bonden. Tilskuddsordninger
som stimulerer til matproduksjon må opprettholdes.
Regionale beredskapslagre av korn må opprettes.
Likestilling: PDK støtter arbeidet for likestilling forstått
som frihet og like muligheter for alle.
Likestillingsloven: PDK er imot lov om likestilling og
forbud mot diskriminering av 12.06.2017. Den gjelder alle
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samfunnsområder, og er utformet slik at den står i strid
særlig med PDKs syn på familien som det naturgitte og
aller mest grunnleggende elementet i samfunnet. Loven
fratar foreldre mulighet for å oppdra sine barn i sin tro og
overbevisninger på områder som bl.a. religion, seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Loven
bevirker at staten raderer ut familieidentitet og foreldre
som barns autoritet.

Menneskesmugling: PDK støtter ingen politikk som
indirekte underbygger menneskesmuglere og trafficking.
PDK ser behov for å stanse de senere års ukontrollerte
migrasjonsbølge til Europa.

Lærere: For å skape en god skole, trengs dyktige og
velutdannede lærere. Utdanningsløpet for lærere bør
være fire år. En lærer skal kunne søke om et halvt års
fri med halv lønn for å ta etterutdannelse etter ti år på
samme skole.

Miljø: Vi mener det er en gudgitt oppgave å forvalte
kloden og de ressurser som finnes her på en langsiktig
og god måte til beste for oss selv og for kommende
generasjoner. PDK vil jobbe aktivt med internasjonale
avtaler som har som mål å begrense og reversere
skadelig utnyttelse av naturressursene.

M

Mobbing: PDK vil prioritere tiltak mot mobbing, særlig
i skolen.

Markedet: Partiet De Kristne mener det frie markedet
har vist sin egnethet til å skape vekst og fremgang for folk
flest, selv om vi erkjenner at ingen økonomiske systemer
er ufeilbarlige, heller ikke markedssystemet.

Monarki: PDK mener at Norge skal forbli et
konstitusjonelt monarki som beskrevet i Grunnloven.
Suverenitet skal ikke avgis.

Menneskerettigheter: PDK legger stor vekt på å
beskytte individets rettigheter, formulert i Grunnloven og
FNs verdenserklæring om menneskerettighetene, men
ser med bekymring på at menneskerettighetene også
brukes som virkemiddel for å undergrave nasjonalstatens
suverenitet, menneskets moral og religiøse tro.
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Menigheter og momsfritak: Menigheter og frivillige
organisasjoner skal få fullt momsfritak. Skattefradraget for
gaver til menigheter og kristne organisasjoner bør økes.

Monogami: Det monogame, livslange forbundet
mellom mann og kvinne er det beste grunnlaget å bygge
et samfunn på. Det er riktig å gi denne samlivsformen en
juridisk særstilling også i fremtiden.
Morsmålsundervisning: Det bør ikke være skolens
ansvar å gi fremmedspråklige elever undervisning i
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eget språk. PDK vil derfor fjerne den lovfestede retten til
morsmålsundervisning i skolen.

Nynorsk: PDK vil opprettholde karaktersetting i norsk
sidemål.

Moskeer: PDK vil stenge moskeer hvor det blir fremmet
lære om vold og terror.

Næringspolitikk: PDK vil satse på kunnskap og gode
og forutsigbare vilkår for næringslivet. Vi vil fremme et
sterkt og konkurransedyktig næringsliv med særlig tanke
på tiden etter at olje- og gassforekomstene på norsk
sokkel er uttømt.

N
Narkotika: Partiet De Kristne vil kriminalisere både bruk,
besittelse og omsetting av all narkotika også i fremtiden.
Flest mulig rusbrukere bør dømmes til behandling
fremfor fengsel. Vi vil oppdatere barnevernsloven med
tanke på barn som bruker rus og narkotika.
NATO: Vi vil videreføre satsingen på NATO som en av
grunnpilarene i vår sikkerhets- og forsvarspolitikk, og vi vil
snarest innfri alliansens krav om at to prosent av BNP skal
gå til forsvaret.
NAV: Vi ønsker å innføre et øvre tak på hvor mye man
kan få i samlede sosiale ytelser. NAVs rutiner må forenkles.
Dagens velferdsordninger må gjennomgås for å sikre at
det lønner seg å jobbe fremfor å motta trygd eller sosiale
støtteordninger.
NRK: PDK ønsker å selge, subsidiært avvikle, NRK. PDK vil
åpne for politisk og religiøs reklame i alle etermedia.
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O
Olje: Mye av velstanden i dagens Norge kan, direkte
eller indirekte, føres tilbake til den vellykkede utvinningen
av olje og gass i Nordsjøen.
Oljeboring i nord: Partiet De Kristne ønsker inntil
videre en fortsatt sterk satsing på olje og gass, og åpne
for nye leteområder, dog med sterkt fokus på miljø og
sikkerhet.
Det er en offentlig oppgave å forvalte nasjonale ressurser
på vegne av hele befolkningen. Vi vil sørge for særlig
gode utredninger før prøveboring i utsatte havområder.
Oljepenger: Vi vil sette av en fast prosentsats av
oljefondet til utvikling av fornybar energi. Langsiktig
har PDK som mål å gjøre Norge uavhengig av
petroleumsindustrien.
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Opplæring og skole: Norge skal fortsatt ha et meget
godt skoletilbud for alle. Vi mener at det til syvende og
sist er foreldrenes rett og ansvar å påse at barna får den
undervisning de trenger. Foreldrene bør selv få velge
hvor barna deres skal undervises.

P
Politiet: Partiet De Kristne vil ha mer synlig politi i
gatene. Vi vil øke bruk av sivilt personell til administrative
oppgaver for å frigi fagpolitiet til operativ tjeneste. Vi vil at
politiet øker fokus på vold mot kvinner og barn, og vold i
nære relasjoner.
PDK stiller seg positiv til permanent bevæpning av
politiet. Økt satsing på politiet må naturlig medføre
tilsvarende økt satsing innen den øvrige straffesakskjeden
som kriminalomsorg og rettsvesen.
Pressestøtte: Nye og gamle medier må fra statens side
likebehandles økonomisk sett. Pressestøtten reduseres,
og fjernes helt på sikt.
Private skoler: Vi vil sikre retten til å drive private skoler,
og likebehandle disse med offentlige skoler når det
gjelder finansiering.
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R
Reklame: Partiet De Kristne vil åpne for å tillate politisk
og religiøs reklame i alle etermedia.
Reservasjonsrett: PDK mener at provosert abort er å
ta liv. Helsepersonell skal ikke tvinges til å være med på
provosert abort. PDK vil derfor kreve full reservasjonsrett
for medisinsk personell.
Rovdyr: PDK setter husdyrhold foran vern av rovdyr når
det gjelder praktisk politikk.
Rus: Vi er bekymret for utstrakt bruk av rus i Norge, og vil
fortsatt kriminalisere både bruk, besittelse og omsetting
av all narkotika.

S
Samepolitikk: Reindriftsnæringen bør ha så frie kår
som mulig. Sametinget skal fortsatt være den instans som
i hovedsak jobber med språk, kultur og næringsspørsmål
og samers rettigheter som urfolk i Norge. Sametinget bør
ha en rådgivende funksjon og myndighet.
Samferdsel: Partiet De Kristne vil arbeide for en
betydelig økt investeringstakt i nasjonal transportplan.
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Samkjønnet ekteskap: PDK sier nei til samkjønnet
ekteskap fordi vi anerkjenner naturens to kjønn.
Ekteskapet er forbeholdt to voksne, samtykkende
mennesker av forskjellig kjønn. Andre samlivsformer
tilhører den private sfære og trenger ikke anerkjennes
eller reguleres av lovverket.
Schengen-avtalen: Schengen-avtalens hovedtanke er
å lette reise og bevegelse mellom avtalelandene. Avtalen
omfatter idag 26 land i Europa. For Norges del har dette
medført et ikke ubetydelig tilsig av kriminelle. PDK ønsker
også å tre ut av Schengen-avtalen slik den foreligger nå.
Seksuelle overgrep: PDK betrakter tvangsekteskap,
ekteskap med mindreårige og kjønnslemlestelse som
seksuelle overgrep, og skal straffes som sådan.
Sharia: PDK avviser alle former for sharia i Norge.
Sivilsamfunnet: Et sterkt og levende sivilt samfunn
er den beste garanti for et vitalt fellesskap. Det sivile
samfunnet skal ha frihet og handlingsrom til å løse viktige
sosiale oppgaver, skape arenaer for fellesskap og danne
meninger i det offentlige rom.

til allmennyttige formål. Dette må reflekteres i
skatteordninger. PDK går inn for at ordningen med
skattefradrag på privat kapital som gis til forskning, utvides.
Skole: For at foreldre og barn skal ha reelt fritt skolevalg
i Norge, støtter PDK etablering av kristne privatskoler,
og vi vil bygge ut et anerkjent og respektert system for
hjemmeskoleundervisning. PDK mener at dette vil øke
konkurransen i skolen og bedre skolen som sådan samt
bidra til å bekjempe mobbing.
Skole og skolefag: PDK vil gi alle elever i norsk skole en
solid kunnskap om kristendommen og dens betydning
for utviklingen av vår kultur.
Soning for utlendinger: PDK vil inngå soningsavtaler
med flere land for utenlandske domfelte i Norge.
Stamcelleforskning: PDK vil styrke
stamcelleforskningen på stamceller fra fødte mennesker.

Skatt: PDK ønsker en utredning av mulighet for flat skatt
på personinntekt. Vi vil fjerne skatt på arbeidende kapital.

Staten: Staten skal være så liten og smidig som
mulig og primært (begrense seg til å) legge til rette for
oppgaver som kan løses av familie, markedet eller det
sivile samfunn. Vårt ideal er en stat som er stor nok til å
løse viktige fellesoppgaver uten å ta over oppgaver som
like gjerne kan løses av andre.

Skattefradrag: PDK mener det er positivt at
både privatpersoner og bedrifter donerer penger

Statsborgerskap: PDK mener at det ikke skal være
en selvfølge at alle som kommer til Norge skal få norsk
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statsborgerskap. PDK vil kreve langt opphold i Norge for å
få statsborgerskap her.
Statens fundament: PDK mener at De ti bud,
menneskeverd, personlig ansvar og nestekjærlighet er de
viktigste elementene i statens fundament.
Statskirke: Fortsatt er et overveldende flertall i Norge
medlem av Kirken. PDK ønsker en kirke som er herre
i eget hus, og støtter derfor et administrativt skille fra
staten. PDK ser det som ønskelig at alle trossamfunn
blir mindre avhengig av statlig støtte. Trossamfunn som
oppfyller gitte kriterier, kan isteden for støtte, skaffe
seg inntekter gjennom skattelette, momsfritak og
fratrekksordninger for frivillige gaver.
Studentboliger: Vi ønsker privat bygging av
studentboliger velkommen.
Surrogati: Vi sier nei til surrogati.
Sykehjem: Vi vil øke investeringstilskuddet så det blir
lønnsomt for kommunene å bygge sykehjemsplasser.
PDK krever lovfestet rett til enerom på alle alders- og
sykehjem.
Sykehus: PDK ser med bekymring på at enkelte
pasientgrupper opplever seg som «glemt». Vi vil vedta
nasjonale minimumskrav til innhold og kompetanse for
ulike typer sykehus og etablere tilsyn som etterser disse.
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Sykler: Det er blitt populært å sykle i Norge, særlig i
byene. PDK vil stimulere til økende bruk av sykkel ved
å lage tryggere og smidigere løsninger for syklistene i
byene.
Sæddonasjon: Vi sier nei til både sæddonasjon og
eggdonasjon.

T
Terrorisme: Politiet må settes skikkelig i stand til
å hindre terrorisme på norsk jord. Behov for bistand
til politiet fra militære styrker må ikke hindres ut fra
historiske betraktninger, men vurderes ut fra perspektivet
om operativt behov.
Terrorberedskap: Partiet De Kristne ønsker å
etablere et utvalg som kan tenke nytt om samhandling
mellom politi og forsvar om terrorberedskap og
terrorbekjempelse i Norge, slik at vår totale kapasitet kan
utnyttes best mulig.
Trosfrihet: Vi mener at staten skal legge til rette for
at alle innbyggerne skal kunne utøve sin tro i frihet
og trygghet, så lenge denne trosutøvelsen ikke truer
andre, og sikre alle trossamfunn full frihet i lære- og
ansettelsessaker.
Vi mener at staten i alle naturlige sammenhenger
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skal fremme kristen kultur, identitet og symbolbruk i
det offentlige rom som et bolverk mot holdninger og
menneskesyn som strider mot vår kulturelle arv.

U
Uførhetstrygd og unge: Personer under 40 år skal
som prinsipp ikke motta fast uføretrygd, men hjelpes til
arbeid, helt eller delvis. Det må i alminnelighet lønne seg
å jobbe fremfor å motta trygd. Ungdom som søker sosial
hjelp må primært hjelpes på andre måter, bortsett fra
som akutt hjelp.
Utlendinger og kriminalitet: Flyktninger og
asylsøkere som begår alvorlige straffbare handlinger i
Norge skal sendes hjem etter endt soning.

Kvinner skal kunne avtjene førstegangstjeneste på frivillig
grunnlag.
Vigselsrett: Kristne menigheters vigselsrett og retten til
egne vigselsritualer skal sikres bedre.
Vinmonopol: Vinmonopolet gir god service, gjør en
god jobb for kundene og bidrar til bevisstgjøring rundt
kjøp av alkohol. Vinmonopolet må opprettholdes som
alkoholregulerende instans.

Y
Ytringsfrihet: Ytringsfrihet er en grunnleggende frihet
i Norge og skal bestå. Ytringsfriheten skal bare begrenses
av hensynet til personvernet, kildevernet og hensynet til
rikets sikkerhet.

V
Veier: Partiet De Kristne mener at det er riktig og klokt å
satse tungt på utbygging av infrastruktur. Det skal satses
mer på veier, i både byene og i distriktene. Vi vil styrke
arbeidet med ras- og viltsikring.
Verneplikt: Den grunnlovfestede verneplikten
opprettholdes, og utvides dersom de økonomiske
rammene gjør det mulig. Verneplikten skal gjelde for
alle menn, med minimum tre måneders rekruttskole.
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