Danmark har brug for Nye Borgerlige
Danmark har brug for et parti, der kombinerer en klassisk konservativ værdipolitik med en borgerlig økonomisk politik
og en utvetydig modstand mod konventioner og overstatslige aftaler, der begrænser det danske folkestyre. Et parti,
der tager udgangspunkt i det givne og vil udvikle samfundet baseret på viden og erfaring frem for at revolutionere på
baggrund af tro og ideologi. Danmark har brug for Nye Borgerlige.
Vi skal være et frit folk med en stat, der beskytter os og vores værdier. En stat, der er stærk nok til at rejse den svage,
men for svag til at knække den stærke. Men den bærende enhed i Danmark er ikke staten. Det er civilsamfundet og den
kultur, der binder os sammen som folk, knytter os til vores fortid og gør os ansvarlige for vores fremtid. Derfor skal
individet, familien og de frivillige fællesskaber have gode rammer for at trives og udvikles.
Vores frihed og vores værdier er ikke universelle. De er baseret på et kristent, demokratisk fundament, som danskere før
os har kæmpet sig til. Vi er vigtige bindeled i en lang historie om et stolt og frit folk, der – trods vores lands størrelse –
har formået selv at sætte rammerne for tilværelsen i Danmark. Vi er forpligtede til at bevare og videregive et Danmark,
der er mindst lige så frit, rigt, vidende og lykkeligt som det, vi modtog. Det Danmark, vi elsker og er stolte af.

Grundprincipper
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u

Vi vil sikre et stærkt, kulturelt værdifællesskab

u

Vi vil have mindre stat og mere menneske

u

Vi vil tage fælles ansvar for samfundets svageste

u

Vi vil beskytte vores naturværdier med fornuft

u

Vi vil stå vagt om vores frihed, folkestyre og nationale
suverænitet.

www.nyeborgerlige.dk | www.facebook.com/nyeborgerlige
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Et stærkt kulturelt værdifællesskab
Der findes mange dejlige steder på jorden, men der er noget helt særligt ved Danmark. Danmark er vores.
Vores stærke, kulturelle værdifællesskab er en bærende enhed i det danske samfund. En kultur, hvor frie
mennesker lever side om side i fred og fordragelighed i et samfund baseret på tillid, solidaritet og sammenhold. Og en kultur med lov og orden, hvor retsbevidstheden er høj, fordi vi sikrer, at ofre beskyttes og gerningsmænd straffes. Det giver os en høj grad af tillid til hinanden, at vi deler grundlæggende værdier.
Vi er et dannet folk med en grundlæggende respekt for hinanden, vores historie, vores kongehus og vores
fælles myndigheder. Et folk, der kan tale sammen om tingene og leve side om side i fred, frihed og frisind
uanset køn, oprindelse, tro, seksualitet og sociale forhold. Men det er ikke givet, at det altid vil være sådan.
Værdier som vores ytringsfrihed, religionsfrihed og vores ret til at forsamle os er under pres. Derfor ser vi et
stigende behov for at værne om den kultur og de værdier, der giver danskerne frihed til selv at bestemme,
hvordan vi vil indrette vores tilværelse.
Statsborgerskab er et privilegium
Vi betragter det danske statsborgerskab som et privilegium.
Derfor skal indfødsret til udlændinge begrænses til
mennesker, som bidrager positivt og har vist vilje og evne
til at assimilere sig i vores samfund. Vi vil sætte en maksimal
grænse for antallet af mennesker, der årligt kan tildeles
indfødsret ved lov, og ansøgerne skal bedømmes individuelt
på deres vilje og evne til at assimilere sig i det danske
samfund.

Kriminelle udlændinge skal udvises
Vi ønsker hverken at lægge jord eller frihed til kriminelle
udlændinge. Tolerance over for kriminelle udlændinge
ødelægger fællesskabet for alle, der lever sammen i fred
og fordragelighed og bidrager til det danske fællesskab,
uanset oprindelse og tro. Udlændinge, der begår
kriminalitet i Danmark, skal udvises, så retsbevidstheden i
samfundet bevares, og så vi også fremover kan sikre den
solidaritet og tryghed, som kendertegner vores samfund.

Øgede krav til indvandringen
Vi er som folk blevet rigere og klogere af at rejse ud og lade
gode mennesker komme hertil. Men erfaringerne viser, at der
er befolkningsgrupper, som både økonomisk og kulturelt har
væsentligt sværere ved at indgå i det danske samfund end
andre. Derfor vil vi sikre Danmarks grænser og kun modtage
indvandrere, der kommer med et arbejde på hånden og kan
forsørge sig selv. Vi vil differentiere indkomstkravene baseret
på ansøgernes oprindelsesland.

Flygtninge skal udvælges
Vi vil genoprette lov og orden, stoppe illegal indvandring,
forhindre menneskesmugling og sikre, at familier på flugt
kan blive sammen tæt på deres hjemland og således let
kan repatrieres. Derfor skal al hjælp til krigsflygtninge
foregå i deres nærområder, og vi skal kun give beskyttelse
til personligt forfulgte flygtninge med familie, som
kommer direkte fra FN’s flygtningelejre på en fast årlig
kvote.

Annullering af indfødsret ved landsforræderi
Vi mener, at terror og deltagelse i krig mod danske tropper
er et udtryk for, at der er andre nationer, man i højere grad
føler tilknytning til end Danmark. Tildelt indfødsret skal
derfor annulleres ved dom og følges af udvisning, hvis
nye medborgere dømmes for terror eller landsskadelig
virksomhed.

Opgør med overstatslige aftaler
Vi skylder vores efterkommere at viderebringe et samfund,
der er mindst lige så demokratisk, frit og lykkeligt som
det, vi modtog. Vi vil derfor opsige konventioner og
overstatslige aftaler, som forhindrer dette.
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Mindre stat, mere menneske
Det skaber værdi i livet at kunne forsørge sig selv og sin familie. Derfor vil vi forbedre rammerne for, at virksomheder kan skabe danske arbejdspladser. Vi ønsker et samfund med mere økonomisk frihed til danskerne.
Vi vil gøre op med tanken om, at problemer løses bedst ved at bruge flere penge. Sådan ville vi aldrig forvalte
vores egen økonomi, og sådan vil vi ikke være med til at forvalte andre menneskers penge. Statsmagten er
blevet så stor, at den enkelte er magtesløs over for det offentlige. Skattetrykket skal ned, dyre og ineffektive
tilskudsordninger skal afvikles, statens og kommunernes opgaver skal reduceres, og enhver regel, der ikke
gør danskerne rigere eller friere, skal afskaffes.
Love og regler er blevet så komplicerede og omfattende, at det kræver en specialuddannelse at finde rundt
i dem. ’Nødløgne’ og mørklægning af offentlige dokumenter er tydelige symptomer på den skæve magtfordeling i samfundet. Det svækker civilsamfundet og gør os til undersåtter af staten. Det var ikke det, der var
meningen med grundloven. Den skulle sætte os fri.
Mere frihed og ansvar til danskerne
Vi mener, at pengene ligger bedst i danskernes lommer. Vi
vil derfor begrænse antallet af opgaver, som det offentlige
skal løse, og reducere omfordeling og bureaukrati. Det vil
mindske skattetrykket og skabe økonomisk frihed for den
enkelte familie til selv at vælge, hvordan tilværelsen skal
indrettes.
Bedre rammer for iværksætteri og virksomheder
Vi ønsker et samfund med respekt for mennesker, der
med initiativ og ansvar skaber vækst og velstand i vores
samfund. Vi vil sikre bedre rammer for iværksætteri og
virksomhedsdrift ved at forenkle reglerne, sænke skatter og
afgifter og fjerne konkurrenceforvridende tilskudsordninger.
Tillid til viden og faglighed i det offentlige
Vi ønsker et samfund baseret på tillid og frihed. Mistillid fører
til øget offentligt bureaukrati. Vi vil give de ansatte frihed
til at udføre det arbejde, de er uddannet til, ved at fjerne
unødvendige regler og fordyrende kontrolsystemer. Der skal
være fokus på kerneopgaven, så læger bruger deres tid på
patienter, politiet på at opklare forbrydelser, og lærere på at
undervise vores børn.

Decentralisering og styrkede lokalsamfund
Vi tager erfaringerne fra strukturreformen, kommunalreformen og politireformen alvorligt. Reformerne
har ført til svækkede lokalsamfund med færre lokale
arbejdspladser, øget kommunal udligning, flere offentligt
ansatte og ikke mindst højere offentlige udgifter. Vi vil
derfor deregulere og decentralisere. Beslutningerne skal
tages tættere på borgerne.
Økonomisk tryghed for borgerne
Vi vil værne om retssikkerheden i vores samfund. SKAT
er blevet en stat i staten, og magtforholdet mellem
staten og borgerne er vendt på hovedet. Vi vil forenkle
skattesystemet og rydde ud i bureaukratiet, så systemet
bliver billigere og mere overskueligt, og så den almindelige
dansker kan føle sig tryg i forhold til sin økonomi.
Vi skal kunne planlægge vores fremtid
Vi ønsker et samfund, hvor mennesker trygt kan tage
ansvar for og planlægge deres liv. Ingen skal tvinges fra
hus og hjem på grund af stigende ejendomsskatter, og
ingen skal tvinges til at afhænde en familievirksomhed
i forbindelse med et generationsskifte på grund af
arveskatten. Ejendomsskatterne skal ned, og arveskatten
skal afskaffes.
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Fælles ansvar for samfundets svageste
Det ligger dybt i vores kultur, at vi er solidariske og tager os af hinanden. Derfor har vi indrettet et samfund,
hvor vi får hjælp, når uheld, sygdom eller alderdom gør det svært for os at klare os selv.
Men systemet er efterhånden blevet så bureaukratisk og uigennemskueligt, at man skal være stærk for at
klare sig, hvis man bliver syg eller rammes af uheld. De, der har allermest behov for hjælp, lades i stikken, og
samtidig omfordeles en alt for stor del af samfundets velstand mellem middelklassens borgere. Det er dyrt,
dumt og umyndiggørende, at mennesker gøres afhængige af ydelser fra det offentlige for at kunne betale
deres udgifter til det offentlige.
Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Systemet skal forenkles, og vores socialpolitik skal altid
tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Civilsamfundet skal styrkes, og familierne og de nære
fællesskaber skal i højere grad have frihed til selv at tage sig af deres nærmeste.
En hånd under de svageste
Vi skal holde en hånd under de svageste i vores samfund.
Samfundets hjælp skal derfor målrettes dem, der ikke
kan klare sig selv. Vi skal sikre værdige liv til de svageste
ældre, udsatte børn og folk, der er syge i krop eller sind.
Børns rettigheder skal respekteres, og i konfliktfyldte
skilsmissesager skal barnets tarv veje tungest. Vi vil sikre, at
hverken mor eller far uberettiget kan fratage barnet ret til
samvær med begge forældre.
Sociale indsatser skal styrke selvstændighed
Vi vil sikre, at enhver social indsats målrettet midlertidig
arbejdsløshed udføres med udgangspunkt i den enkeltes
evner og behov. Formålet med den sociale indsats skal være
at give den enkelte ressourcer til igen at tage vare på sit eget
liv. Vi vil fjerne ordninger, der fastholder arbejdssøgende i
det offentlige system.
Frihed til at drage omsorg
Vi finder det naturligt, at menneskers sociale behov bedst
favnes og imødekommes i de nære relationer; i familien,
blandt venner og på arbejdspladsen. Vi vil derfor give
familierne og civilsamfundet mere økonomisk frihed til at
drage omsorg, når et familiemedlem, en nær ven eller en
ansat rammes af sygdom eller misbrug.

Skattebetalt sundhed og uddannelse
Vi vil bevare solidariteten i samfundet og forbedre
kvaliteten af de opgaver, som vi løser i fællesskab. Skatten
skal derfor fortsat finansiere sundhed og uddannelse til
alle danskere, men driften kan fint varetages af private,
hvor det forbedrer kvaliteten.
Ingen danskere skal være ufrivilligt hjemløse
Vi ved, at en tryg bolig er et afgørende udgangspunkt for
menneskers trivsel. Vi vil derfor sikre, at ingen danskere
ufrivilligt lever på gaden, og at danskere til enhver tid
prioriteres før udenlandske statsborgere i anvisningen af
billige boliger med offentligt tilskud. Vi kan gøre en stor
forskel med blot en lille fælles indsats.
Større retssikkerhed med lavere kriminel lavalder
Retssikkerheden for unge under 15 år, der begår
kriminalitet, halter. De bliver i dag anbragt af de sociale
myndigheder uden at blive stillet for en domstol,
uden tidsbegrænsning af ”dommen” og med ringere
ankemulighed end en 15-årig. Derfor vil vi sænke den
kriminelle lavalder og sikre, at en eventuel sanktion kun
udstås sammen med jævnaldrende, samt at formålet med
sanktionerne er opdragelse og resocialisering.
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Fornuftig beskyttelse af vores naturværdier
Den danske natur og det danske kulturlandskab giver os værdi i livet. Naturen er en del af os, vores historie
og vores kulturelle arv. Vi har ansvar for at give naturen videre til vores efterkommere uden at ødelægge den,
mens den er i vores varetægt.
Danmarks natur og landskab er også en ressource, som vi lever af. Danskerne har altid levet af naturens
gaver, og staten skal ikke skabe forhindringer for landmanden eller fiskeren, der passer sit hverv uden at
genere fællesskabet.
Fornuften skal tilbage i miljøpolitikken. Vi skal basere vores beslutninger på viden og fakta.

Beskyttelse af naturen
Vi mener, at vores fælles natur og kulturminder i naturen
skaber værdi for mennesker på tværs af samfundslag og
knytter os til vores historie. Derfor vil vi værne om vores
eksisterende natur, beskytte den imod forurening og
ødelæggelse samt sikre fri og lige adgang til offentlige
naturarealer.

Bedre vilkår for kystnært fiskeri
Vi vil sikre, at danskerne også i fremtiden kan nyde friske
fisk fanget af mindre fartøjer langs de danske kyster.
Derfor vil vi gøre det lettere at drive kystnært fiskeri. Vi vil
ændre kvotesystemet og fjerne de mange unødvendige
regler, som i dag spænder ben for det kystnære fiskeris
videre udvikling og koster gode arbejdspladser på havet.

Væk med konkurrenceforvridende tilskud
Vi ønsker også i fremtiden at kunne sikre danskerne adgang
til danske fødevarer. Derfor vil vi fjerne konkurrenceforvridende tilskud til industribrug og sikre dansk landbrug
og fiskeri optimale rammer til at kunne fungere på
markedsbaserede vilkår; også i den interne EU-konkurrence

Fornuften tilbage i landbrugspolitikken
Vi vil fjerne enhver regel, som begrænser landbruget i at
dyrke landbrugsjorden effektivt og bæredygtigt, levere
afgrøder af høj kvalitet til danske forbrugere og skabe
danske arbejdspladser.

Effektbaserede miljøindsatser
Vi vil rydde ud i bureaukratiet på miljøområdet og sikre, at
enhver miljøindsats er konkret og målbar for miljøet. Derfor
vil vi fjerne bureaukrati, regler og kontroller, som strider mod
sund fornuft og ikke har reel og målbar effekt for miljøet.

Miljøafgifter skal målbart forbedre miljøet
Vi vil lette danske familier og virksomheder for miljøafgifter, som mindsker konkurrenceevnen i forhold til vores
naboer i EU, og som ikke målbart forbedrer miljøet. Derfor
vil vi fjerne miljøafgifter, som primært er til for at skabe
indtægter til staten, og mindske de massive tilskud til
vindmølleindustrien.
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Frihed, folkestyre og national suverænitet
EU er i dag et monstrum af regler og love, som ingen kan overskue, og EU-bureaukratiet er en direkte trussel
mod Danmarks velstand, fremskridt og demokrati. Det er på tide Danmark melder sig ud og danskerne tager
deres selvbestemmelsesret tilbage.
Det europæiske samarbejde om at åbne markeder for fri handel med varer og serviceydelser har været en
stor gevinst for hele Europa. Og udvidelsen af EU med de østeuropæiske lande efter Sovjetunionens
sammenbrud, skulle være en juvel i det europæiske samarbejde, der løftede Europa ud af den kolde krigs
skygge.
Men den centralisering og bureaukratisering, som EU har gennemgået siden midten af 1980’erne, har
ødelagt mange af de positive perspektiver i samarbejdet. Vi vil derfor sikre danskerne en folkeafstemning om
EU-medlemskabet. Vi vil stå vagt om danskernes frihed, rettigheder og det danske folkestyre.

Respekt for dansk selvbestemmelse
Vi vil forhindre, at EU-samarbejdet står i vejen for at hævde
en dansk selvbestemmelse ved tildeling af velfærdsgoder,
opholdstilladelser til udlændinge, fastlæggelse af miljøkrav,
fødevaresikkerhed samt skatte- og afgiftsniveauer. Vi
støtter de britiske EU-modstandere, og er klar til sammen
med Storbritannien at melde Danmark ud af EU og søge en
løsere tilknytning i lighed med Schweiz.
Mulighed for udvisning af udenlandske forbrydere
Vi vil udvise alle kriminelle udlændinge. Derfor vil vi have
dansk lov på dette område til at stå over Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention, så vi ikke tvinges til at huse
udenlandske forbrydere på dansk jord. Vi vil ikke acceptere,
at menneskerettighedsdomstolen konstant udvider
udlændinges rettigheder i Danmark.
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Opsigelse af FN’s statsløsekonvention
Vi vil sikre, at danskerne selv bestemmer, hvilke
udlændinge der skal kunne opnå dansk indfødsret. Derfor
vil vi opsige FN’s statsløsekonvention. Dansk indfødsret
skal man kun have, hvis man assimilerer sig ind i det
danske samfund.
Reform/opsigelse af flygtningekonventionen
Vi vil sikre, at danskerne selv bestemmer hvilke og
hvor mange udlændinge, der kommer til landet. FN’s
flygtningekonvention var oprindeligt tiltænkt en situation,
hvor europæere flygtede til de nærmeste lande for efter
få år at blive repatrieret eller relativt uproblematisk lade
sig indpasse i den oprindelige befolkning. Erfaringen
viser, at de store flygtningestrømme fra afrikanske
og arabiske lande skaber kulturelle og økonomiske
problemer i modtagerlandene. Derfor vil vi opsige
FN’s flygtningskonvention. Flygtninge skal hjælpes i
nærområderne. Danmark skal ikke længere give asyl til
spontanflygtinge, der krydser grænsen illegalt.

