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Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks
selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i
eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og
monarki.
Vi er forpligtede af vor danske kulturarv og vort ansvar for
hinanden som folk. Derfor vil vi styrke landets ydre og indre
sikkerhed.
Vi ønsker et land bestående af frie danske borgere, som gives
muligheder for at klare sig selv og bestemme over sig selv;
men staten må samtidig forpligtes til at støtte de danskere, der er
i vanskeligheder og hjælpe dem til tryghed.
Vi ønsker landet og folkestyret udviklet i frihed og vil bekæmpe
ethvert forsøg på at indskrænke folkestyret og borgernes frihedsrettigheder.
Dansk Folkeparti vil spille en aktiv rolle i folkestyret:
I folketing og i kommunale råd vil vi – gerne gennem samarbejde
med andre partier – samvittighedsfuldt arbejde for at få gennemført så meget af vor politik som muligt.

Det konstitutionelle monarki i Danmark skal
opretholdes.
Vi værdsætter Danmarks Riges Grundlov som fundamentet for
folkestyret, der bør udvikles yderligere gennem et mere direkte
demokrati.

I

Det er vort ønske, at Rigsfællesskabet bevares, så længe der i det
danske folk er vilje hertil, og så længe det grønlandske folk og det
færøske folk ønsker at forblive i fællesskabet.

Folkekirken er det danske folks kirke.
Kristendommen har århundreders hævd i Danmark og er
uadskillelig fra folkets liv. Den betydning, kristendommen har
haft og har, er umådelig og præger danskernes levevis. Den har
gennem tiderne været retningsgiver og vejviser for folket.
Kristendommen skelner skarpt mellem den verdslige
verden og troens verden – et skel, der er af afgørende betydning
for et lands udvikling – for frihed, åbenhed og folkestyre.
Dansk Folkeparti ønsker, at staten understøtter folkekirken.
Dette anfægter ikke den almindelige trosfrihed, som vi er
tilhængere af – og beskyttere af.

Landets selvstændighed og frihed er dansk
udenrigspolitiks vigtigste målsætning.
Dansk Folkeparti ønsker et venskabeligt og dynamisk samarbejde
med alle demokratiske og frihedselskende nationer i verden,
men vi vil ikke acceptere, at Danmark afgiver suverænitet.
Heraf følger, at Dansk Folkeparti er modstander af Den
Europæiske Union.
Vi værdsætter de grundlæggende friheder som ytringsfrihed,

II

forsamlingsfrihed og trosfrihed, idet vi understreger vigtigheden
af, at disse frihedsrettigheder respekteres også for andre folkeslag.
Danmark bør som selvstændig og fri nation indgå i NATOalliancen, til hvilken landet skal yde det nødvendige bidrag.
Således vil vi arbejde for et troværdigt og effektivt forsvar med
hær, flåde, flyvevåben og hjemmeværn.
Vi støtter Danmarks medlemskab af FN, som bør arbejde for
fredelig sameksistens medlemslandene imellem samt sikre, at
hjælp bibringes mennesker i nød som følge af krige, borgerkrige
samt hunger- og naturkatastrofer.

Opretholdelse af lov og orden er af stor
betydning i et retssamfund. Der skal derfor være
sammenhæng mellem forbrydelse og straf.
Det er af stor betydning for borgernes retsbevidsthed, at
forbrydelse hurtigt og effektivt følges op af domfældelse og straf.
De nødvendige ressourcer afsættes til forebyggelse og efterforskning.

Landet bygger på den danske kulturarv, og dansk
kultur skal derfor bevares og styrkes.
Kulturen består af summen af det danske folks historie, erfaringer,
tro, sprog og sædvaner. Beskyttelse og videreudvikling af denne
kultur er en forudsætning for landets beståen som et frit og
oplyst samfund.

III

Vi ønsker derfor en bred indsats for at styrke danskheden
overalt. Udenfor Danmarks grænser bør der gives økonomisk,
politisk og moralsk støtte til danske mindretal.

Danmark er ikke et indvandrerland og har aldrig
været det. Vi vil derfor ikke acceptere en multietnisk forvandling af landet.
Danmark er danskernes land, og borgerne skal have mulighed
for at leve i et trygt retssamfund, der udvikler sig i overensstemmelse med dansk kultur.
Udlændinge skal kunne optages i det danske samfund, men kun
under forudsætning af, at dette ikke sætter tryghed og folkestyre
på spil.
Udenlandske statsborgere skal i begrænset omfang, efter særlige
regler og i overensstemmelse med Grundlovens bestemmelser,
kunne opnå dansk indfødsret.

Enhver, der har behov herfor, skal have hjælp
gennem et velfungerende social- og sundhedssystem.
Pleje og omsorg af ældre og handicappede er en offentlig opgave.
Det skal sikres, at disse grupper af borgere får et værdigt og trygt
liv med ens vilkår overalt i landet.

IV

Sundhedspleje og sygehusvæsen skal være på højeste niveau og
som udgangspunkt være offentligt og finansieret over skatterne.
Forebyggende sundhedspleje skal prioriteres højt.

Familien er kernen i det danske samfund.
Danmark er afhængig af de vilkår, familierne tilbydes. Det nære
bånd mellem ægtefæller, børn og forældre er bærende for landet
og af stor betydning for landets fremtid. Derfor skal familierne
sikres de bedste muligheder for at kunne fungere.

En forudsætning for landets udvikling er et
uddannelsessystem på højeste niveau.
Dansk Folkeparti prioriterer undervisning, uddannelse og
forskning meget højt. Der skal tilbydes frit valg mellem offentlige
og private skoler. Eleverne skal bibringes nyttige kundskaber –
herunder en forståelse for de historiske og kulturelle forudsætninger for landets udvikling og deres eget liv som borgere i
Danmark.
Vi tillægger håndens og åndens arbejde lige stor værdi for den
videre dynamiske udvikling af landet. Uddannelsessystemet skal
indrettes således, at der tages hensyn til den enkeltes evner,
færdigheder og interesser.

V

Landets velstand er afhængig af det danske folks
samlede arbejdsindsats.
Landets velstand skabes af virksomme og arbejdsomme
mennesker i fællesskab. Velstanden beror på, at en meget stor del
af såvel mænd som kvinder er beskæftiget og ikke mindst som
følge af den kvalitet, der kendetegner den danske arbejdskraft.
Landet har brug for iværksættere, og samfundet skal indrettes
således, at folk véd, at flid og dygtighed kan betale sig.

Vi skal tage vare på naturen.
Vi vil arbejde for, at såvel vi som fremtidige generationer kan leve
i sunde og rene omgivelser.
Landets udvikling skal foregå i samspil med naturen og således,
at vi iagttager varsomhed i forhold til de langsigtede konsekvenser af vor levevis.
Vi vil ligeledes såvel nationalt som internationalt arbejde for, at
den måde hvorpå man omgås klodens ressourcer bærer præg af
nænsomhed, omtanke og ansvarlighed. Hertil hører også omsorgen for naturen og alle de levende væsener, vi som forvaltere
af jordens rigdomme, har ansvaret for.

VI

Dansk Folkepartis
principprogram af oktober 2002

Den klare linje i principprogrammet er som hidtil vort varme og
stærke nationale sindelag.
I Dansk Folkeparti er vi stolte af Danmark; vi elsker vort fædreland, og vi føler en historisk forpligtelse til at værne om landet,
folket og den danske arv.
Med denne forpligtelse følger nødvendigheden af et stærkt
forsvar samt trygge og sikre grænser. Kun i et frit Danmark kan
landet udvikle sig efter folkets vilje.

