DLF ønsker en konstitusjon som er helt annerledes
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DLF ønsker at landets fremste representant skal velges av folket. DLF ønsker
altså å avvikle kongedømmet og innføre en konstitusjonell republikk. DLF vil
altså ha en folkevalgt president.
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DLF ønsker at den lovgivende makt, den utøvende makt og den dømmende
makt skal være helt uavhengige av hverandre. DLF ønsker gjeninnføring av
Grunnlovens opprinnelige maktfordelingsprinsipp. Dette betyr at DLF vil avskaffe
parlamentarismen.

Hva står DLF for?
DLF er partiet for individuell frihet. DLF ønsker at hvert individ skal være fritt, og
dette betyr at hvert enkelt menneske skal ha rett til å disponere det han eier og det
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DLF vil avskaffe statskirkeordningen og fjerne alle bestemmelser i lovverket

han tjener slik han selv måtte ønske.

som favoriserer kristendommen.
I dag er privatpersoners eiendommer av stat og kommune underlagt et enormt
antall lovbestemmelser, og DLF vil avskaffe alle disse. DLF vil at hver enkelt skal
kunne bruke sin eiendom slik han måte ønske. Det er kun dette som er frihet. Man

Derfor vil vi:

er ikke fri hvis andre bestemmer over ens eiendom og ens inntekt.

- sterkt redusere skatte- og avgiftsnivået
- innføre full frihandel og avvikle all u-hjelp

I dag er det politikerne som disponerer mesteparten av det som folk tjener. Personer

- forenkle lovverket

med vanlige inntekter betaler innpå 70 % av det de tjener til det offentlige. Dette
betyr at av det Ola Nordmann tjener, er det politikerne som disponerer innpå 70 %,

- sterkt redusere byråkrati og skjemavelde

mens han selv disponerer noe mer enn 30%.

- legalisere narkotika
- avvikle støtteordninger til næringsliv og særgrupper

DLF mener at hver enkelt har en moralsk rett til å disponere 100% av det han tjener.

- avvikle restriksjoner på arbeidsinnvandring

DLF mener også at penger og eiendom blir mer fornuftig disponert når hver enkelt

- si nei til EU og melde Norge ut av FN

disponerer det han selv eier enn når man i fellesskap disponerer det andre eier.

- avvikle verneplikten, statskirken og monarkiet
- tillate bygging av gass- og atomkraftverk

DLF er imot dagens system hvor politikerne disponerer mesteparten av det folk

- gjeninnføre eiendomsretten

tjener, lover å bruke pengene på gode ting (bedre skole, bedre eldreomsorg, etc.),
og så bryter sine løfter umiddelbart etter hvert valg.
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DLF mener at materiell velstand er moralsk høyverdig. Velstand kommer av produk-

i den kloke formaning fra Frostatingsloven om at „Med lov skal landet bygges, og

sjon, og produksjon foregår best under frihet. Historien viser entydig at velstand

ikke med ulov ødes“. DLF vil avvikle alle ulover. Vi vil at lover kun skal ha én eneste

henger sammen med stor grad av frihet, mens stor grad av ufrihet, dvs. politiker-

oppgave: å beskytte oss mot kriminelle.

styring, fører til fattigdom. Hong Kong og USA er langt friere enn Nord-Korea og
Cuba, og det er derfor Hong Kong og USA er velstående, mens folk i Nord-Korea

I dag er langt de ﬂeste av våre lover det vi kaller ulover. Det ﬁnnes mange eksempler:

og Cuba ofte lever på sultegrensen.

lov om kjønnsfordeling i private bedrifters styrer, røykeloven, forbud mot visse typer
forskning innen bioteknologi, forbud mot overtidsarbeid, lov om beskyttelse av

DLF vil ha et velstandssamfunn, men dette er altså uforenlig med en velferdsstat:

barskog, forbud mot narkotika, forbud mot å ta med seg varer fra utlandet, forbud

i en velferdsstat er det politikerne som disponerer mesteparten av det folk tjener, og

for kolonialbutikker å selge øl etter kl 2000, forbud mot bonuspoeng på innenlands

dette vil over tid ødelegge velstanden.

ﬂyreiser, nødvendigheten av å skaffe seg løyver for alt man skal gjøre på sin
eiendom, lover som pålegger oss å betale skyhøye beløp i skatter og avgifter, osv.

DLF sier ja til frihet, ja til velstand. DLF sier nei til tvang, nei til politikerstyring og nei
til velferdsstaten.

Vi mener at de lovene som skal tvinge oss å oppføre oss slik staten mener er
riktig har en sterkt negativ effekt. Mange mennesker ønsker å bryte disse lovene,

DLF er et liberalistisk parti som bygger på opplysningstidstradisjonen, den sekulære

og siden de ikke ser at det er skadelig, gjør de det. Dette fører til at et stort antall

vestlige kulturarven og Vestens verdier.

personer blir deﬁnert som kriminelle, og at respekten for de legitime lovene, de som
beskytter oss mot kriminelle, blir mindre. Ulover fører altså til ﬂere brudd på alle

Dette innebærer: Troen på fremskrittet og fornuften, og retten til å søke lykken.

lover, også på de legitime lovene.

Vesten står for frihet og sivilisasjon, mot barbari og ufrihet. Dette er Vestens kjerne.
Et sivilisert samfunn er et samfunn preget av at sosialt samkvem er basert på

Vi i DLF vil avvikle alle ulover. Vi vil også styrke håndhevelsen av de legitime lovene,

respekt for individers rettigheter og fravær av initiering av tvang.

de som beskytter oss mot kriminelle.

DLF står for disse verdiene og denne kulturen i en eksplisitt og rendyrket form.

Norges forfatning
Nei til ulover

Synes du at det er riktig at vi har et statsoverhode som er født til jobben, og ikke

Lover kan deles inn i to grupper. Noen lover beskytter oss mot kriminelle. Noen

dette føre til maktmisbruk? Synes du at det er riktig at én bestemt religion favorise-

lover skal tvinge oss til å oppføre oss på bestemte måter. Lover av den første typen

res av staten – er ikke dette uheldig for de som er ateister og de som er tilhengere

er nyttige. Lover av den andre typen er skadelige – de er ulover, og DLF er enige

av andre religioner? DLF mener at dette ikke er riktig.
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en som er folkevalgt? Synes du at det riktig at all makt er samlet i én sal – kan ikke
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