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GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER
Ideologisk grunnsyn
FpUs politikk bygger på den liberalistiske ideologi med utgangspunkt i vestlig kulturarv og
humanistiske verdier. Liberalismen er en frihetsideologi som bygger på enkeltmenneskets
grunnleggende rett til liv, frihet og eiendom. Liberalismen representerer derfor et motstykke til
totalitære ideologier.
Vårt mål som liberalister er et samfunn som kontinuerlig gir enkeltmennesket mer frihet. Dette skjer
gjennom frie valg i et åpent og demokratisk samfunn. FpU ser på samfunnet som en sammenslutning
av frie og likeverdige individer. I tråd med liberalistisk tankegang skal hvert enkelt menneske få
utvikle og forme sitt liv slik det selv ønsker, så lenge dette ikke krenker andres tilsvarende rett til
frihet. Liberalismens syn på enkeltmenneskets frihet kan beskrives på følgende måte: Min frihet
slutter der din begynner.
Individuell frihet og personlig ansvar henger uatskillelig sammen. Den enkelte må selv ta
konsekvensene av sine valg. Dersom ikke individet selv tar ansvar for sine handlinger, vil andre
mennesker være nødt til å bære kostnadene for andres uansvarlige valg. Å tvinge andre til å ta
ansvar for egne handlinger er uforenelig med liberalistiske prinsipper.
FpUs politiske mål er å arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.
FpU definerer følgende rettigheter som ukrenkelige:
•

Frihet
FpU definerer frihet som fravær av tvang. FpU mener prinsipielt at tvang ikke skal brukes til
annet enn å forsvare menneskets grunnleggende rettigheter; det vil si retten til liv, frihet og
eiendom. FpU mener at retten til eget liv også innebærer retten til å avslutte sitt eget liv.

•

Ytringsfrihet
FpU mener at alle mennesker har rett til fritt å gi uttrykk for sine meninger. Ingen har rett til å
begrense andre menneskers anledning til å fremme sine synspunkter. FpU er derfor motstander
av forbud mot blasfemiske, rasistiske og pornografiske ytringer. Enkeltmennesker som får én
eller flere feilaktige uttalelser rettet mot seg må imidlertid ha en rettslig adgang til å erklære
uttalelsen død og maktesløs, samt ha muligheten til å reise søksmål for å kreve oppreisning og
erstatning.

•

Avtalefrihet
FpU mener at alle skal stå fritt til å inngå avtaler om hva som helst med hvem som helst, så lenge
dette ikke går ut over andre. For å sikre reell avtalefrihet vil FpU avskaffe en rekke regler som
innskrenker i avtalefriheten.

•

Trosfrihet
FpU mener at alle skal ha fri rett til religionstilhørighet og religionsutøvelse. FpU tar avstand fra,
og fordømmer enhver religionsutøvelse som krenker andre menneskers grunnleggende
rettigheter. FpU mener at staten og lovverket må være fullstendig uavhengig av religiøs
påvirkning. Dette gjelder også økonomisk og juridisk ansvar for religiøse grupper og samfunn.
FpU er derfor imot enhver form for statsreligion.
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Likhet
FpU mener alle mennesker er født frie og likeverdige. Alle skal være like for loven. FpU er sterk
motstander av diskriminering på bakgrunn av blant annet religion, etnisitet, seksuell legning eller
kjønn. FpU er følgelig mot at det offentlige driver usaklig forskjellsbehandling. Private aktører bør
imidlertid stå fritt til å bestemme over egen eiendom eller virksomhet.
Eiendomsrett
FpU vil verne om eiendomsretten og kan derfor kun godta ekspropriasjon og
rådighetsinnskrenkninger i tilfeller der dette er absolutt nødvendig. I slike unntakstilfeller må
vedtaket fattes av en domstol, og det må gis markeds- eller bruksverdi for eiendommen. Det må i
tillegg betales kompensasjon til grunneier for en slik grunnavståelse.
Bevegelsesfrihet
FpU mener at alle mennesker bør ha rett til å erverve eiendom og bosette seg hvor i verden de vil.
Menneskers rett til fri ferdsel begrenses imidlertid av andres krav på beskyttelse av sin private
eiendom.
Demokrati
FpU definerer demokrati som det forhold der den øverste beslutningsmyndigheten i samfunnet
ligger hos folket og dets valgte representanter.
Statens styreform skal være et konstitusjonelt demokrati. Beslutninger som fattes i folkevalgte
organer skal bygge på landets grunnlov. FpU mener at grunnloven skal sette grenser for politisk
styring av enkeltmennesket. FpU mener at Grunnloven må revideres og gjøres mer konsekvent ved at
den kun skal inneholde frihetsrettigheter og regler for statens organisering slik at et flertall av
befolkningen eller dets valgte representanter ikke skal ha retten til å krenke grunnleggende
rettigheter. Rettsstaten må styrkes og domstolene må være uavhengig. Stemmeretts- og
myndighetsalder skal være 18 år. FpU mener den fremtidige styreformen i Norge skal avgjøres
gjennom folkeavstemning, men FpU er i prinsippet motstandere av at makt og posisjoner går i arv.
For å sikre disse frihetene ønsker FpU:
Begrenset stat
FpU mener at bruk av statlig makt kun kan aksepteres til forsvar av menneskets rettigheter. Siden
alle mennesker bør ha grunnleggende rettigheter til liv, frihet og eiendom i kraft av det å være en
person, innebærer det at alle har rett til å forsvare seg selv mot overgrep.
Statens oppgave er å beskytte mennesker etter de retningslinjer som gis i folkevalgte organer. For å
oppnå maksimal frihet for borgerne ønsker FpU en minimal stat. Staten er ikke et mål i seg selv, men
et middel for å sikre innbyggerne frihet. Rammene for statens oppgaver må være nedfelt i
grunnloven, og være klart definerte og begrensede.
Den offentlige strukturen må være oversiktlig og effektiv. Et stort byråkrati vil innskrenke
enkeltmenneskets frihet og bruke skattebetalernes penger på en urimelig måte. FpU vil derfor at det
offentlige skal bestå av to forvaltningsnivåer. Primærkommunene må være store nok til å ha en
forsvarlig driftseffektivitet og tilby innbyggerne tilstrekkelige tjenester.
FpU mener at staten i hovedsak skal begrense sitt ansvarsområde til følgende oppgaver:
•
Gjennom valgte organer eller folkeavstemninger, utforme lover som skal beskytte menneskers
grunnleggende rettigheter.
•
Påse at lovene håndheves ved å garantere for et velfungerende rettsapparat og et sterkt
politivesen.
•
Sikre rettighetene til landets innbyggere mot overgrep fra andre land og terrororganisasjoner
gjennom et godt oppbygd forsvar, diplomati og etterretning.
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•
•
•

Sikre et sosialt sikkerhetsnett som garanterer livsopphold for de av landets statsborgere som
ikke er i stand til å forsørge seg selv.
Garantere at alle landets innbyggere får tilbud om en grunnleggende utdannelse.
Sikre nødvendig infrastruktur for å beskytte landets borgere og ivareta nasjonens interesser.

Markedsøkonomi
Fremskrittspartiets Ungdom er tilhenger av en fri markedsøkonomi, regulert av tilbud og etterspørsel
uten innblanding fra offentlige myndigheter. Markedsøkonomi er det økonomiske system som gir
hvert enkelt menneske størst frihet og beslutningsmulighet. Markedet oppstår som en konsekvens av
enkeltmenneskers rett til avtalefrihet og eiendomsrett. Det er gjennom menneskers frie valg i et
marked de avgjørende beslutningene om produksjon fattes. Offentlig intervensjon i økonomien
hemmer langsiktighet, lønnsomhet og forutsigbarhet.
FpU vil derfor at det offentliges grep om økonomien fjernes helt. Dette får følgende konsekvenser:
•
Konsesjonsloven fjernes og arbeidsmiljøloven liberaliseres.
•
Fri åpningstid for all privat virksomhet.
•
Full privatisering av statsbedrifter, men det gjøres unntak for bedrifter som utvikler og
produserer forsvarsmateriell. Fremskrittspartiets Ungdom er prinsipielt motstander av statlig
eierskap i næringslivet fordi det ikke er en statlig oppgave å drive bedrifter. Statlig eierskap er
grunnleggende uheldig fordi det offentlige blander sammen roller når det skal eie, tjene
penger på, regulere og gi lover for det samme markedet.
•
Avvikling av overføringer og subsidier til næringslivet. Dersom lav kundeetterspørsel fører til at
enkelte bedrifter og næringer ikke overlever ser ikke FpU noen grunn til å støtte opp om disse.
•
Staten skal ikke bruke finanspolitikk for å påvirke økonomiens utvikling.
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ØKONOMISK POLITIKK
Statens økonomiske politikk må utformes slik at de offentlige utgiftene holdes på et minimum. Desto
flere offentlige oppgaver staten tar på seg, desto mindre vil innbyggerne selv disponere av egen
inntekt. Dette minsker menneskers rett til å bestemme over, og prioritere egne ressurser. FpU vil av
den grunn at det offentliges oppgaver må holdes på et minimum. Det offentlige må kun ta på seg
oppgaver som enkeltmennesker eller frivillige organisasjoner selv ikke kan ordne privat.
Sløsing med skattebetalernes penger må hindres gjennom lovgivning. Offentlig gjeldssletting og
utvidelse av velferdsstaten binder opp fremtidige generasjoners økonomiske selvbestemmelse.
Prinsipielt sett skal dagens generasjon alltid betale for sitt eget forbruk.
Staten skal alltid tilstrebe å utføre dens oppgaver ved minst mulig bruk av ressurser.
Det offentlige forbruk må reduseres, særlig gjelder dette overføringer til private individer, som først
og fremst bidrar til å skape statsavhengighet. FpU vil redusere det offentliges forbruk til det absolutt
nødvendige.
Penge- og kredittpolitikk
FpU mener at flytende valutakurser, bestemt av tilbud og etterspørsel, stimulerer frem en sunn
økonomisk politikk. Når etterspørselen etter penger blir større eller mindre blir resultatet høyere eller
lavere verdi av pengene i forhold til andre varer.
Pengepolitikken må ikke brukes for å påvirke økonomiske svingninger.
Raske endringer i pengemengden og rentenivå for å stimulere økonomien lager et urealistisk bilde av
den økonomiske situasjonen. Dette fører til feilinvesteringer og lite forutsigbarhet som kan skape
økonomiske bobler, og større nedgang på lengre sikt. En uavhengig sentralbank bør ha som oppgave
å drive penge- og kredittpolitikken. Sentralbanken skal ha som målsetting å opprettholde et stabilt
pengevesen.
Skatter og avgifter
Skatter krenker den personlige frihet til å disponere over sin eiendom og begrenser borgernes lyst til
å arbeide. Skatt er beslaglegning av den enkeltes eiendom. FpU vil av den grunn på lengre sikt
avskaffe skatt.
Så lenge dagens omfattende velferdsstat eksisterer vil FpU at inntektsskatten ikke skal straffe initiativ
og arbeidsinnsats. Det er meningsløst å skattlegge folks inntekt så lenge de ikke klarer å leve av egen
lønn. FpU ønsker derfor et skattesystem med et høyt bunnfradrag hvor alle betaler en flat
prosentsats over bunnfradraget. For at skattesystemet skal gjøres enklere, må alle fradrag avskaffes.
FpU aksepterer i utgangspunktet ikke et avgiftssystem som styrer tilbud og etterspørsel etter
politiske preferanser, men ønsker at forbruksbeskatningen skal være flat. Dersom særavgifter skal
brukes må det være for å kompensere for skadevirkninger det avgiftsbelagte produktet påfører
samfunnet.
Næringsliv
En av hjørnesteinene i et samfunn er et fritt marked med selvstendige, private bedrifter. Uten et
næringsliv som skaper verdiene er det heller ikke ressurser til å løse viktige offentlige og private
oppgaver. FpU vil legge forholdene til rette for at næringslivet får friere spillerom slik at det skapes
ytterligere verdier. FpU ønsker å fjerne lover, løyver, konsesjoner, dispensasjoner og bevillinger som
legger unødvendige hindre for produksjon.
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Samfunnets knapphetsgoder på offentlig eiendom som for eksempel olje, gass og andre
naturressurser bør likevel underlegges konsesjoner. Dette for å verne om eierne, altså innbyggernes,
interesser. Siden FpU ønsker å innføre private forsikringsordninger som skal erstatte folketrygden vil
FpU fjerne arbeidsgiveravgiften og trygdeavgiften.
FpU er av den prinsipielle oppfatning at myndighetene ikke skal blande seg inn i private aktørers
pengespill. Det skal heller ikke være noen maksimumsgrense for pengepremier eller innsats i
pengespill. FpU vil tillate privat kasinodrift i Norge. FpU vil likestille pengespill med ordinær
næringsvirksomhet.
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NATUR
Naturforvaltning
FpU likestiller landbruks-, jord- og skogbruksnæringen, med all annen virksomhet. FpU mener det å
beholde bo- og driveplikt og odelsloven er et inngrep i retten til fritt å forvalte egen eiendom, og vil
følgelig fjerne disse.
Husdyr som blir tatt av rovdyr er husdyreierens ansvar, derfor er FpU motstander av erstatning for
rovviltskader. FpU vil derfor bytte ut dagens erstatningsordning med private forsikringsløsninger.
Dyrevern
FpU mener mennesker som har husdyr skal behandle disse på en hensynsfull måte. Dyremishandling
skal straffes med strenge straffer og fratagelse av retten til å drive dyrehold for alltid. FpU mener det
bør innføres et eget dyrepoliti som tar over mattilsynets oppgaver knyttet til dette.
Fiskeri
FpU anser det som riktig å innføre konkurranse og markedsøkonomiske prinsipper innen fiskeri.
Derfor ønsker FpU å innføre et auksjonsprinsipp der den som betaler mest for en kvote får retten til å
disponere denne. For å unngå overbeskatning, mener FpU det er et offentlig ansvar å avgjøre hvor
store kvoter man skal auksjonere ut hvert år. FpU kan ikke akseptere aktivitetsplikt og leveringsplikt,
men mener at allerede inngåtte avtaler om dette skal respekteres.
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KLIMA OG MILJØ
FpU er skeptisk til påstander om menneskeskapte klimaendringer, og aksepterer således ikke at dette
brukes som påskudd for å innføre flere skatter, avgifter og offentlige inngrep som reduserer
individets frihet. Det er viktig å skille mellom begrepene ”klima” og ”miljø”. FpU forstår begrepene
som at ”klima” omhandler langsiktige globale trender, mens ”miljø” kan forstås som lokale forhold.
Skepsis til påstander om menneskeskapte klimaendringer til tross, legger FpU føre-var-prinsippet til
grunn. Det er å foretrekke at kutt i utslipp tas der hvor en får størst effekt, forutsatt at dette ikke
hemmer markedets eller individets frihet. FpU er optimistisk til teknologiutvikling og støtter
forskning og innovasjon. Globale utfordringer bør løses med fremskritt, ikke med tilbakegang.
Norge er blant verdens mest klima- og miljøvennlige energiprodusenter. Foruten norsk
energiproduksjon er det nærliggende å hevde at tilsvarende energimengde kunne ha blitt produsert
gjennom mindre klima- og miljøvennlig ressursutnyttelse og teknologi. FpU gir derfor vår
uforbeholdne støtte til norsk olje- og gassnæring, og ønsker å tilrettelegge for at oljeeventyret
fortsetter langs hele kysten.
Mangel på eiendomsrett forårsaker ofte miljøødeleggelser. Privat eiendomsrett er dermed det beste
verktøyet for å sikre en fornuftig avveining mellom grad av utnyttelse og grad av bevaring. Gjennom
private eiere vil en kunne oppnå en best mulig garanti for å sikre forsvarlig forvaltning av miljøet, da
disse i motsetning til staten gagner personlig fordel av å drive langsiktig forvaltning. FpU er videre av
den oppfatning at økonomisk og teknologisk vekst legger det best mulig grunnlag for effektiv
miljøpolitikk.
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UTDANNING OG FORSKNING
Grunnskole og den videregående skole
FpU mener det offentlige skal sørge for at den enkelte får mulighet til å oppnå et minimum av
kunnskaper og personlig utvikling ut fra individuelle evner og interesser. Det er derfor en offentlig
oppgave å finansiere grunnleggende utdanning. Målet om selvrealisering og kunnskapsoppnåelse
ivaretas ikke i en offentlig enhetsskole, men i et mangfold av skoler, fag og undervisningsformer. FpU
ønsker derfor en omfattende utdanningsreform som inneholder følgende endringer:
•
Alle skoler gjøres om til selveiende, selvstyrte institusjoner som står fritt til å utvikle et
pedagogisk og faglig særpreg, og profilere seg med egne fordypningsfag. Disse skolene må
forholde seg til nasjonale læreplanmål.
•
Skoleplassene skal finansieres med stykkprisfinansiering der den enkelte elev og foreldrene
selv bestemmer hvilken skole de vil benytte. Skolene kan ta skolepenger for å dekke kostnader
som overstiger stykkpris.
•
Aldersbestemmelser for utdanning fjernes og erstattes med objektive kriterier for hva en elev
må lære før vedkommende kan avansere i skolesystemet.
•
Opplæringen konsentreres om visse basisfag, og mindre sentrale fag gjøres om til fag den
enkelte velger etter eget ønske. Det obligatoriske pensumet i grunnskolen skal omfatte
kunnskap i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.
•
Det skal avlegges eksamen i alle obligatoriske fag ved endt opplæring i grunnskolen. Disse
eksamenene utarbeides av det offentlige og skal prøve sentralt fastsatte læringskrav. Eksamen
vurderes i form av karakterer.
•
FpU ønsker at hvert enkelt universitet selv skal kunne bestemme sine opptakskrav basert på
konkrete fagkrav. Dette vil sikre at elevene fra videregående skole har tilstrekkelig basis- og
fagkunnskap til å fullføre studiene.
Studiefinansiering og høyere utdanning
Sektor for høyere utdanning i Norge bør reformeres. FpU ønsker at universiteter og høyskoler gjøres
om til selveide og selvstyrte organisasjoner som får sin inntekt gjennom brukerfinansiering.
Markedet bør styre hvilke emner som er relevante for deltagelse i arbeidslivet. Det offentlige bør
derfor slutte å subsidiere utdanning i emner som markedet ikke etterspør.
Så lenge den høyere utdanningssektoren er offentlig finansiert bør myndighetene ha mulighet til å
stille krav til hvilke emner som skal tilbys. Slike krav må stilles mens man tar hensyn til akademias
autonomi.
I et lengre tidsperspektiv ønsker FpU at eierskapet og driften av universiteter og høyskoler privatiseres.
FpU mener at det er rimelig at den som nyter godt av høyere utdanning selv er med på å bære store
deler av studiefinansieringen. For å sikre valgfrihet og konkurranse ønsker FpU at studielån tas opp i
private banker med statlig garanti.
Forskning
FpU støtter prinsippet om fri forskning, og vil stimulere til dette blant annet gjennom skattelettelser.
FpU er positiv til bruk av gen- og bioteknologi, og de muligheter som åpner seg gjennom forskning på
dette området. Den stadig akselererende utviklingen innenfor gen- og bioteknologi har gitt oss
mange nye medisiner, mat og behandlingsmetoder som kan bidra til å forlenge og forbedre
menneskers liv. FpU ønsker at lovverket skal ha en liberal holdning med hensyn til de muligheter gen-
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og bioteknologien gir.
Genterapi bør også kunne brukes på umyndige personer etter godkjennelse fra verge, dersom dette
skjer for å bekjempe alvorlige sykdommer.
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HELSE OG SOSIAL
FpU mener at den enkelte selv har hovedansvaret for å ta vare på seg selv og sin familie.
Omfordelingssamfunnet er frihetsberøvelse, og mennesker gjøres avhengig av en velferdsstat som
tar valg og prioriterer på vegne av andre mennesker. FpU kan således ikke rettferdiggjøre et
omfordelingssamfunn.
Sosialpolitikk
FpU er grunnleggende mot kontantytelser til friske mennesker. FpU vil ha en sosialpolitikk som stiller
krav til mottakerne av offentlige ytelser. Så langt det er mulig skal det være aktivitetsplikt for å motta
sosialhjelp. Det er et grunnleggende prinsipp at det alltid skal lønne seg å jobbe fremfor å motta
trygde- og velferdsytelser.
Utbetaling av lønn under sykefravær bør ordnes ved at arbeidsgivere overtar mer av ansvaret for
dette når arbeidsgiveravgiften fjernes. Det innføres en nasjonal minsteordning for sykefravær der
ytelsene til arbeidstager reduseres i forhold til ordinær lønn.
FpU mener at det er den enkeltes ansvar å forsikre seg mot nedsatt arbeidsevne. Samfunnet har kun
et ansvar for de mennesker som ikke er i stand til å forsikre seg selv.
Fattigdom
Alle skal ha mulighet til å leve et anstendig liv uten nød. Fattigdomsbekjempelse må imidlertid rettes
mot dem som virkelig har behov for hjelp. Det må være større innslag av behovsprøving. FpU vil av
den grunn ha et absolutt fattigdomsmål som definerer hva man til enhver tid har behov for av
grunnleggende goder.
Eldre
FpU vil på sikt fjerne pensjonsalderen. Så lenge den statlige pensjonsordningen består ønsker FpU en
økt pensjonsalder som skal levealderjusteres.
Dagens folketrygdsystem er feilslått. Det er for lite midler satt av til fremtidige pensjoner, og
opptjente rettigheter kan lett fratas dem som har tjent dem opp. FpU mener at det bør være et
privat ansvar å sørge for egen alderdom, og vil derfor la folk selv velge sin spareform.
FpU ønsker at staten skal over tid avvike sine pensjonsforpliktelser, men at ingen som i dag har
opptjent penger i offentlige pensjonsordninger skal måtte miste sin oppsparte pensjon. FpU vil også
likestille private og offentlige arbeideres rettigheter i det offentlige pensjonssystemet før denne
utfasingen.
En verdig eldreomsorg må sikres gjennom en solid og privat finansieringsordning. Dette bør gjøres
ved at man tegner forsikringer i private selskaper som sikrer forskjellige ytelser når man blir gammel
og trenger pleie. Ved å legge til rette for privat oppsparing, vil man sørge for konkurranse slik at
standarden på eldreomsorgen bedres.
For dem som av ulike årsaker ikke greier å sørge for denne finansieringen selv skal staten bidra med å
dekke en minimum forsikringspremie.
Helse og helsevesen
Det er grunnleggende at innbyggerne selv er ansvarlige for egen helse. Det er opp til det enkelte
individ å ta valg vedrørende egen helse, og staten skal ikke regulere og/eller vedta forbud på
helseområdet. FpU mener at frihet for den enkelte alltid skal gå foran hensynet til folkehelsen.
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Med FpUs skattepolitikk vil folk få beholde mer av sine egne penger, og dermed være i stand til å
finansiere sine egne velferdsgoder gjennom private forsikringer. FpU vil la alle forsikringsselskaper
konkurrere om kundene i stedet for at alle innbyggere skal tvinges inn som kunder i folketrygden.
Videre ønsker FpU at folk selv skal få bestemme hvem som skal yte slike tjenester.
FpU vil at alle innbyggere skal være sikret behandling i et privat helsesystem. FpU vil erstatte dagens
folketrygdsystem med en obligatorisk trygdepremie som alle kan plassere i forsikringsselskapet de
selv ønsker. Staten må finansiere en grunnforsikring for norske statsborgere som av medisinske
årsaker ikke er i stand til å forsørge seg selv. FpU ser ingen grunn til at det offentlige skal drive
sykehus eller andre helseinstitusjoner. De som kan dokumentere at de har en egen forsikring som
dekker akuttmedisinsk hjelp og et minimumskrav til helsehjelp vil slippe å betale trygdepremien.
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RUSPOLITIKK
FpU mener Norge har altfor strenge reguleringer på rusmidler. FpU motsetter seg lisensordninger for
å omsette lovlige rusmidler. Som en erstatning til dagens ordning kan man imidlertid fradømmes
retten til å selge disse produktene. Salg av alkohol skal følge utsalgsstedenes åpningstider.
Alkoholloven og tobakksskadeloven må liberaliseres for kun å omfatte de under den fastsatte
aldersgrensen.
Det er innlysende at ungdom mellom 16 og 18 år tidvis nyter alkohol. FpU ønsker at produkter med
svakere alkoholprosent som øl og vin skal kunne selges til denne aldersgruppen. Dette kan gjøres
etter modell fra for eksempel Danmark, eller Tyskland.
Aldersgrensen for kjøp og bruk av brennevin og tobakk settes til myndighetsalder. Aldersgrensen for
kjøp og bruk av vin og øl settes til 16 år.
FpU ser behovet for en mer moderne narkotikapolitikk, og ser nødvendigheten av å lære av land som
har prøvd alternative løsninger. Norge bør gå vekk fra sin restriktive narkotikapolitikk til å føre en
narkotikapolitikk som tar hensyn til de narkomane og deres helseforhold. FpU mener misbruk av
narkotika bør behandles som et sosialt problem og brukerne bør derfor ikke straffes, men tilbys
behandling. Politiets arbeid må rettes mot smuglere og bakmenn som driver organisert kriminalitet.
Videre mener FpU det prinsipielt ikke er statens oppgave å straffe folk som gjør dårlige valg som kun
rammer egen helse. FpU ønsker derfor å legalisere lettere narkotiske stoffer, og avkriminalisere alle
former for narkotiske stoffer, aldersgrensen settes til myndighetsalder.
FpU ønsker å utvide dagens ordning ved bruk av narkotiske stoffer som legemiddel, dersom det kan
dokumenteres å ha en positiv effekt.
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FAMILIEPOLITIKK
Samlivsformer
Hvert individ skal ha friheten til å organisere sitt liv på nøyaktig den måte han eller hun måtte ønske
så lenge det ikke skader andre. FpU ønsker derfor ikke å favorisere enkelte samlivsformer fremfor
andre.
FpU vil således ikke sette noe skille mellom forskjellige typer samlivsformer hverken økonomisk,
juridisk eller moralsk.
FpU vil gjennom en lavere skattlegging sette familien i stand til å finansiere eventuelle barnehage- og
skolefritidsordninger selv. FpU er derfor motstander av kontantstøtten.
Ekteskap er en privatsak mellom partene og bør ikke reguleres juridisk. Ekteskapsloven bør således
erstattes av frivillig avtaler.
Barnevern
FpU mener barnevernet må forbedre sin forebyggende innsats. Mange omsorgsovertakelser kunne
ha vært unngått om barnevernet hadde spilt en mer rådgivende rolle overfor foreldrene. FpU mener
at det må legges vekt på å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse
og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Barnevernet skal være en serviceinstitusjon som
man kan henvende seg til hvis problemer oppstår. Barnets beste må alltid legges til grunn.
Myndigheten til å treffe avgjørelse om tvangstiltak skal imidlertid legges til det ordinære
rettsapparat. Dersom tvangstiltak iverksettes fra barnevernets side skal dette behandles av det
ordinære rettsapparat umiddelbart. Barnevernet skal sikre at barn under deres ansvar skal få en
forsvarlig og god omsorg.

14

KULTUR OG IDRETT
Kultur
Kulturen bør utvikle seg selv etter prinsippene for ytringsfrihet. Kultur skal ikke påvirkes av det
politiske liv gjennom overføringer og reguleringer. Derfor vil FpU legge ned kulturdepartementet.
FpU mener videre det er opp til den enkelte å definere hva som er kultur for seg.
FpU vil privatisere alle offentlige kulturinstitusjoner. En liberalistisk kulturpolitikk er veien til et fritt
og selvstendig kulturliv. Således er besparelser på offentlige budsjetter kun en konsekvens av dette,
og innsparingen bør i sin helhet gis ut i form av skatte- og avgiftslettelse. På denne måten senkes
skattetrykket, og det enkelte menneskes evne til å etterspørre kunst og kultur øker tilsvarende.
FpU mener at det offentlige ikke skal ha myndighet til å bestemme over andres eiendom ved å verne
det. FpU mener at den private eiendomsrett er den beste garanti for at eiendom med historisk eller
annen verdi bevares.
FpU mener det er tilstrekkelig med et skriftspråk, og ønsker derfor å avvikle samisk og kvensk som
offisielle skriftspråk, og nynorsk som offisiell målform.
Idrett og fritidsaktiviteter
FpU mener at frivillige organisasjoner og klubber bør drives selvfinansierende. FpU mener at
myndighetene kun skal legge til rette for at slike aktiviteter kan finne sted.
Media
Et av de viktigste kjennetegnene på et fritt og demokratisk samfunn er at media får lov til å arbeide
uten noen form for offentlig innblanding. Friheten og demokratiet er i fare hvis mediene ikke får
utvikle seg fritt for offentlig styring og kontroll.
FpU er imot konsesjonsordning for TV og radio og ønsker fri etablering og privat eiendomsrett i
eteren.
For å sikre en mest mulig objektiv og uavhengig presse må pressestøtten fjernes og NRK selges på det
private markedet.
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KRIMINALITET
FpU menneskesyn baserer seg på en sterk overbevisning om at enkeltmennesket har evnen til å ta
ansvar for egne handlinger. Å ha frihet er en forutsetning for å kjenne ansvar. På et generelt plan er
det også viktig at den enkelte har en følelse av personlig ansvar for sine handlinger, og ikke læres opp
til å søke unnskyldninger i samfunnsmessige forhold eller annet som ligger utenfor dens kontroll.
Dette betyr at forbrytere i stor grad må ta ansvar for de skader de påfører andre. For at den enkelte
skal få frihet til å disponere over sitt eget liv, er retten til å leve et liv uten frykt for kriminalitet viktig.
FpU regner beskyttelse mot kriminalitet som en av statens viktigste oppgaver.
FpU mener enkelte av dagens politioppgaver kan privatiseres eller konkurranseutsettes.
Ved voldsoffererstatning skal staten forskuttere hele det tilkjente erstatningsbeløpet fra
gjerningsmannen samtidig som staten tar seg av innkrevingen.
Straff og straffemetoder
FpU mener at ingen kan straffes uten lovhjemmel og dom ved frie og uavhengige domstoler.
Straffepleien må bygge på prinsippet om at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist.
Fengselsopphold skal primært straffe den kriminelle. Det skal likevel være et fokus på rehabilitering
med sikte på å få personen tilbake som en fungerende deltager i samfunnet. Straff er også viktig for å
ivareta rettferdighetsfølelsen til samfunnet og offeret.
Alle former for straff må ha som formål å forhindre nye kriminelle handlinger og ivareta borgernes
trygghet.
Samfunnsstraff kan være en passende reaksjon mot milde lovbrudd. Gjengangere må ikke få tilbud
om samfunnstjeneste. Den må videre ikke bli brukt ved volds- og sedelighetssaker.
FpU ønsker å la private drive fengslene ved stykkprisfinansiering. Da kan man for eksempel premiere
de fengslene som har lavest tilbakefallsprosent. På den måten vil det bli konkurranse mellom
fengslene, og forskjellige soningstilbud prøves ut.
FpU ønsker å innføre reell livstidsstraff og mener at et fengselsår skal fortsette å være et kalenderår.
Den kriminelle skal dømmes for hvert enkelt lovbrudd slik at straffen økes proporsjonalt med
lovbruddene. FpU er i utgangspunktet motstander av at det innvilges permisjon eller prøveløslatelse
til domfelte.
FpU mener det må innføres mulighet for domstolene til å idømme kjemisk kastrering av pedofile og
mennesker som begår seksuelle overgrep.
FpU er motstander av dødsstraff og tortur.
Varetektsfengsling
Varetektsfengsling bryter med prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. FpU ser
allikevel behovet for å bruke varetektsfengsling i tilfeller der den siktede kan forspille bevis eller være
til skade for sine medmennesker. Det skal svært sterke grunner til for å sette en person i varetekt.
Politi og påtalemyndighet må stå juridisk ansvarlig for eventuelle feilvurderinger.
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PERSONVERN
FpU mener at alle mennesker har rett til å leve sitt liv i fred, så fremt de ikke skader andre. Dette
innebærer et generelt vern mot skjult overvåkning eller registrering fra norske myndigheter. Unntak
fra dette kan kun aksepteres der formålet er bekjempelse av alvorlig kriminalitet, trusler mot landets
nasjonale sikkerhet eller terrorvirksomhet. Overvåkning må i alle tilfeller godkjennes av uavhengige
domstoler. Den som er blitt ulovlig overvåket har rett å vite om det og få erstatning.
Utenlandske myndigheter og private skal ikke drive skjult overvåkning og registering av
enkeltmennesker i Norge. Overvåkning og registrering med forutgående samtykke er tillatt, f.eks.
hvis man beveger seg inn i et område som er merket som kameraovervåket.
•
•
•
•

FpU er motstander av generell offentlig overvåkning. Derimot ser man behovet for
kameraovervåkning på utsatte områder hvis det er fare for enkeltmenneskers liv og helse. Videre
skal det være tillatt for private å overvåke sin egen eiendom.
Romavlytting skal kun brukes etter godkjennelse fra en domstol hvor det foreligger en sterk
grunn til mistanke.
Det må settes klare begrensninger for dataregistrering.
For å beskytte enkeltmenneskets integritet, ønsker FpU å opprettholde en injurielovgivning.
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INFRASTRUKTUR
FpU mener investeringer i infrastruktur gir grunnlag for økonomisk vekst som kommer næringsliv og
enkeltindivider til gode. Staten skal ikke ha ansvar for utbygging av bredbånd, olje- og
gassrørledninger, radio og TV.
Samferdsel skal primært finansieres basert på forbruk. En omlegging av finansieringen av samferdsel
skal gjenspeile seg i en tilsvarende reduksjon i faste avgifter på blant annet kjøretøy. Inntil en
omlegging av finansieringsordningen av samferdsel er gjennomført kan ikke FpU akseptere
bompenger.
På veistrekninger med godkjent og høy standard mener FpU at det bør åpnes for fri fart.
Som en del av statens oppgave å sørge for liv, frihet og eiendom ser FpU det som nødvendig å sørge
for et godt etablert nødnett.
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FORSVARSPOLITIKK
Det er viktig å opprette et forsvar med tilstrekkelig kapasitet og militærevne til å beskytte vitale,
norske interesser, og å delta i nødvendige operasjoner med allierte i utlandet.
Fundamentet i Norges forsvarspolitikk er NATO-samarbeidet. FpU mener at fremtidens forsvar må
organiseres ut fra dette. FpU mener videre at NATO skal styrke sin rolle som forsvarsallianse, og ikke
involvere seg i konflikter der det ikke er sikkerhetspolitiske hensyn som taler for dette.
FpU er grunnleggende imot tvang og kan derfor ikke akseptere førstegangstjeneste og verneplikt.
FpU mener også at det beste forsvaret er det som er bygget på frivillighet og motiveringsfaktorer, og
vil derfor innføre en ordning med et frivillig og profesjonelt forsvar.
Oppgaver forsvaret har som ikke berører landets sikkerhet, direkte eller indirekte, skal
konkurranseutsettes.
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NORGE OG VERDEN
Norges rolle
Norge skal jobbe for å fremme frihandel, markedsøkonomi og demokrati over hele verden. Dette vil
føre til større økonomisk vekst og fredelige relasjoner på tvers av landegrenser, noe som er viktig for
å unngå krig og terrorisme.
Innvandring
Ingen mennesker har rett til å leve hvor de vil på andre menneskers bekostning. En fri
innvandringspolitikk er ikke forenelig med sosialdemokratiets passiviserende velferdsstat som
reduserer mennesker til klienter.
Dagens innvandringspolitikk har en rekke uheldige konsekvenser. Ordningen med allmenn rett til
offentlig velferd gjør at en stor del av de innvandrerne som kommer til Norge, kommer hit for å
utnytte sosiale støtteordninger. FpU vil således erstatte dagens lovverk vedrørende innvandring med
en forsikringsordning der man må tegne forsikring mot de rettighetsytelser det offentlige i dag sørger
for. Arbeids- og oppholdstillatelse er knyttet opp mot denne og utløper ved opphør av forsikringen.
Inntektsskatten for innvandrere reduseres tilsvarende forsikringspremien.
FpU vil stramme kraftig inn muligheten til å innvilge statsborgerskap til utenlandske statsborgere.
Forutsetningen for å innvilge statsborgerskap til utenlandske statsborgere er at det bestås én
obligatorisk prøve i språkkunnskaper og én i grunnleggende samfunnsforståelse, og ti års
sammenhengende botid. I tillegg skal det innføres en ordning med obligatorisk avleggelse av
troskapsløfte før statsborgerskap kan mottas.
Tilfredsstillende vandel er et krav for å få oppholdstillatelse. Personer uten norsk statsborgerskap
utvises etter endt soning hvis de dømmes for kriminelle forhold med straff over tre måneders
ubetinget fengsel. Det burde tilstrebes at soningen gjennomføres i den straffedømtes hjemland.
Flyktninger og asylsøkere
FpU mener det er best å hjelpe flyktninger i sine nærområder. FpU mener derfor at det burde
etableres mottakssenter i nærheten av konfliktsoner for å begrense asyltilstrømmingen til Norge.
Dette vil hjelpe langt flere enn å ta enkelte inn i landet. De som kommer til landet skal få en rask og
ordentlig saksbehandling, og i mellomtiden skal de oppholde seg på lukkede mottak. Norge skal
jobbe for et felleseuropeisk samarbeid for å skape en ansvarlig asylpolitikk som ikke medfører
utnytting av enkelte lands ordninger. Når Norge innvilger flyktning- eller asylstatus skal staten
garantere for livsopphold såfremt vedkommende ikke klarer dette selv. Når flyktningstatus opphører
har staten ikke lenger ansvar for å finansiere livsopphold. Da har flyktningen valget mellom å
forsørge seg selv eller å reise ut av landet.
Norges forhold til Europa
FpU vurderer Norges forhold til Europa for å være svært viktig og av betydelig interesse for norsk
handel og næringsliv. Det må etableres et permanent og godt samarbeid mellom Norge og de øvrige
europeiske landene. Norge skal være en pådriver for en liberalisering av økonomisk aktivitet mellom
landene i Europa, og mellom landene i verden for øvrig.
FpU er imot norsk medlemskap i EU, men mener at spørsmålet om norsk medlemskap må avklares
gjennom folkeavstemning når tiden er moden for det.
For å sikre de friheter som EU har til hensikt å tjene mener FpU at Norge skal være en pådriver for et
europeisk rammeverk gjennom blant annet frihandelsavtaler som sikrer liberalisering over
landegrensene, men som samtidig sikrer nasjonal suverenitet.
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U-hjelp
FpU anser arbeidet for frihandel som Norges viktigste internasjonale oppgave og vil jobbe for dette
gjennom bl.a. WTO. Frihandel er den beste måten for Norge å skape langsiktig økonomisk vekst for uland på. FpU vil avskaffe statlig u-hjelp, og går kun inn for en ren humanitær nødhjelp i forbindelse
med katastrofesituasjoner.
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