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Vi vil:
De Kristnes Ungdom kombinerer
liberalismens respekt for enkeltmennesket med tradisjonelle kristne
verdier, som respekt for livet, valgfrihet
og ansvar og omsorg for sin neste, og vil
skape et samfunn som er fritt og trygt
for alle – uansett hvem du er eller hvor
du kommer fra. Les hele vårt program på
www.dekristne.no.
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• KJEMPE FOR BARNET
I MAMMAS MAGE
• STÅ OPP FOR ISRAEL
• SI JA TIL BÅDE MOR OG FAR
• GI DEG OG DINE STØRRE VALGFRIHET
• FORENKLE LOVER OG REGLER
• STYRKE FORSVARET OG
TRYGGE GRENSENE
• MELDE NORGE UT AV EØS
• SI TYDELIG NEI TIL
POLITISK ISLAM I NORGE
• GJØRE DET ENKLERE
FOR NÆRINGSLIVET
• BYGGE VEIER UTEN BOMPENGER
OG VEIPRISING
• SI NEI TIL VINDMØLLER
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Her er noen av grunnene til at du
vil være med i De Kristnes Ungdom
Ja til ytringsfrihet og trosfrihet
De Kristnes Ungdom mener at ytringsfrihet
er å kunne si hva man vil uten at Stortinget
eller overnasjonale organ skal kunne stoppe
dette. Ytringsfriheten skal kun begrenses av
ytringer som gir direkte fysisk skade på andre
mennesker. Dette gjelder også trosfriheten.
Vi vil fjerne straffelovens
§ 185, forby religioner
JA TIL SKOLELAG som oppfordrer til
vold mot annerledestroende, samt stanse pressestøtten for å fjerne
avhengighetsforhold til myndighetene. De
Kristnes Ungdom ser politiske og religiøse
skolelag som noe positivt. I den forbindelse
skal rektor ikke hindre oppstart av nye lag, han
kan heller ikke stå i veien for bruk av tomme
klasserom for slike arrangementer.

området gjennom skattelette for frivillige
gaver. De Kristnes Ungdom vil flytte fokus fra
bistand og bistandsbudsjettet til investeringer
og økonomiske partnerskap.

Ja til friskoler!
Mor og far må få velge oppdragelse av barna
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 et religiøst grunnlag.

Ansvarlig innvandringspolitikk

De Kristnes Ungdom mener at Norge som
et rikt land bør strekke seg langt for å hjelpe
mennesker i nød, men skal vi kunne hjelpe
også i fremtiden må vi ha en bærekraftig
politikk på området. Flyktninger som får
Slaveri og menneskesmugling
opphold må tilpasse seg norske normer og
verdier. Målet må være at de selv vender tilbake
40 millioner slaver i verden i dag, og antagelig
til hjemlandet sitt når situasjonen tillater det.
300 slaver i Norge. I tillegg har vi et stort
Vi vil skille mellom flyktninger og innvandrere
problem med menneskesmugling og
og stanse migrasjonsbølgen
menneskehandel, noe som kom klart for
til Europa og prioritere
oss i de siste årenes migrasjonsbølger. Et av ANSVARLIGHET
hjelp i nærområdene. De
de beste virkemidlene for å stoppe dette
Kristnes Ungdom vil stramme
er grensekontroll, og derfor vil vi melde
inn familiegjenforeningen, blant annet ved
Norge ut av Schengen og styrke kontrollen
å forby ekteskap mellom fetter og kusine,
med egne grenser. Samtidig vil vi også bruke
fastsette 24 års aldersgrense for henteekteskap
politiressurser på å stoppe alle former for
for å sikre at de har sin naturlige tilhørighet i
menneskehandel her til lands.
Norge, og av samme grunn heve treskelen for
å oppnå norsk statsborgerskap.

Handel, bistand og u-hjelp

De Kristnes Ungdom vil bygge ned den statlige
u-hjelpen, men styrke den private sektor på

Det frie vesten med liberale demokratier, markedsøkonomi og menneskerettigheter er
verdenshistoriens overlegne suksess – bygget på et kristent fundament med respekt for livet,
individet og mangfoldet. Verdikonservative politikere vil fortsette å bygge samfunnet nedenfra på
et sundt normgrunnlag. Vi vil flytte ressursene ned til borgerne, og gi rom for valgfrihet. Staten skal
sikre trygge rammer og frihet for individets utfoldelse, og heise flagg for nasjonal selvråderett. En klok
politikerer legger rammevilkår for at enkeltmennesket kan blomstre, og de utslåtte kan reise seg.
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De Kristnes Ungdom er et verdikonservativt ungdomsparti som
bygger på tradisjonelle kristne verdier, som trygghet, frihet, respekt for
enkeltmenneske og et praktisk ansvar for sin neste.
Ja til mor, far, barn og ekteskapet!

Ja til trygge grenser!

De Kristnes Ungdom vil legge til rett for
livslangt ekteskap og styrke familiene.

Norge er et rikt land med lange tradisjoner
for gjestfrihet og raushet. Slik skal det også
være i fremtiden! Men det går an å ha et varmt
hjerte og fortsatt holde hodet kalt. De Kristnes
Ungdom vil hjelpe nødstilte der det monner
mest, styrke det norske forsvaret dramatisk, og
sørge for at vi får tilbake
kontrollen over egne
TRYGGE GRENSER
grenser – både politisk
og militært. Slik trygger
vi evnen til å hjelpe mennesker i nød også i
kommende generasjoner.

De Kristnes Ungdom vil sikre at barn skal ha sin
naturlige rett til sin egen mor, far og biologiske
røtter.
I dag vil sterke interesser svekke biologiske
bånd og gjøre barn til en handelsvare på
voksnes premisser. De Kristnes Ungdom vil
derfor si nei til eggdonasjon, surrogati og alle
former for kunstig befruktning som innebærer
å hente inn arvemateriale fra andre enn mor
og far selv.

Ja til livet – hele livet!
I et trygt og velfungerende samfunn burde
rette til å leve være gitt. De Kristnes Ungdom
vil ta kampen for at alle i Norge skal ha den
mest selvfølgelige rett til et rikt og fullverdig liv,
fra unnfangelsen til en naturlig død.

Et tryggere barnevern!
Det biologiske prinsipp må være et overordnet
prinsipp i Barnevernet. De Kristnes Ungdom
mener det er grunn til å tro at barnevernet
overtar omsorgen for flere barn enn
nødvendig, og at rettssikkerheten er svak hos
barn og foreldre. De Kristnes Ungdom ønsker
et familievern med fokus på familiestøtte
til barnets beste og med et primært ønske
om å bevare familien samlet gjennom
tiltaksprosessen.

Likhet for loven!
Det er et bærende prinsipp i vår kultur at loven
er lik for alle, og slik skal det forbli. De Kristnes
Ungdom vil derfor motsette seg alle former for
sharia på norsk jord. I Norge er det norsk lov
som gjelder for alle, uansett tro etnisitet eller
kultur. Videre er det også et prinsipp at våre
folkevalgte følger samme lov som borgerne.

Full støtte til Israel!
Midt i et turbulent område, omgitt av erklærte
fiender, ligger Israel som et lysende eksempel
på frihet, vekst og demokrati. De kristnes
Ungdom vil med sterk og tydelig stemme stå
opp for Israels rett til å eksistere i fred og frihet.
Vi vil fortsatt presse på for å flytte den norske
ambassaden fra Tel Aviv til Israels hovedstad
Jerusalem og stanse den økonomiske støtten
til terrorister.

LES HELE PROGRAMMET OG FÅ MER INFORMASJON PÅ: WWW.DEKRISTNE.NO

Vil du bli medlem?
Ta kontakt!
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Din sjekkliste
ER DKU DET RETTE VALGET FOR DEG?
Kryss av der du er enig, og sjekk din score!
14 kryss
Det var bare tretten ruter.
Hvor satte du det siste krysset?

Livet bør beskyttes fra unnfangelse til naturlig død

13 kryss		
Du sitter nok i programkomitéen

Barn skal, så langt det er mulig, få vokse opp med
begge sine biologiske foreldre

11-12 kryss
Vi setter deg opp på
neste Stortingsliste!

Det tradisjonelle ekteskapet må fortsatt ha en
juridisk særstilling

7-10 kryss
Du er en kjernevelger!
Diplom på vei i posten!
4-6 kryss
Du kan trygt stemme
på Partiet De Kristne!
1-3 kryss
Nok til en date. Les mer på:
www.dekristne.no
0 kryss
Trenger du en penn?

Staten skal være samfunnets tjener, ikke dets herre
Forsvar og Heimevern må få det de trenger av utstyr
og mannskap for å sikre Norges grenser
Veinettet i Norge skal bygges uten bruk av bompenger
og veiprising
Det skal være full frihet til å starte friskoler i Norge,
og pengene skal følge elevene (rettferdig finansiering)
Det skal ikke være egne Sharia-lover i Norge
Deler av oljeformuen bør brukes til investeringer i
kunnskap og infrastruktur med tanke på framtiden
Norsk næringsliv må bli uavhengig av oljenæringen
Det må bli enklere, billigere og raskere å få saker
gjennom offentlig forvaltning
Norge må beskytte grensene mot alle typer invasjon
Norge skal klart og tydelig støtte Israels rett til å
eksistere i fred og trygghet

De Kristnes Ungdom
v/Geir Olav Tungland
Ullevålsveien 16 A, 0171 Oslo
ung@dekristne.no
Les mer på: www.dekristne.no
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