LIBERALISMEN
DLF SIER:
Ja til sterk nedsettelse av skatter og
avgifter.
Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp
og salg til og fra utlandet.
Nei til EU og EØS – Ja til frihandel.
Nei til eiendomsreguleringer – Ja til
eiendomsretten.
Nei til datalagringsdirektivet og alle
andre former for statlig kontroll over
internett.
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DLF er annerledes!

Vi vil ta makten fra politikerne og gi den tilbake til hvert enkelt
menneske. Enhver bør kunne bestemme over sitt eget liv og disponere egne ressurser: Vi eies ikke av fellesskapet. Dette er en helt
annerledes politikk, og den vil føre til jevnt økende velstand, i motsetning til de andres politikk som må føre til de problemene vi ser
i dagens samfunn. Her kan du lese om hvordan vi vil endre Norge.

Ja til surrogati, Ja til stamcelleforskning.
Nei til eiendomskatt, og nei til skyhøye
skatter på biler og drivstoff.
Ja til bedre veier, og ja til private veier.
Nei til lisensavgiften.
Ja til privatisering av NRK.
Nei til tvungen militærtjeneste.
Ja til et sterkt profesjonelt forsvar.
Ja til å avvikle Vinmonopolet.
Ja til å legalisere pengespill som for
eksempel poker.
Ja til legalisering av marijuana og andre
narkotiske stoffer.
Nei til inflasjonspolitikk – Ja til stabile
penger.

D L F
www.stemDLF.no

partiet for individuell frihet
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Rettigheter: Virkelige og kunstige
Ideologi. Vi blir stadig oppfordret av diverse statlige opplysningskampanjer til å gjøre oss kjent med våre rettigheter. Meningen er at vi skal sette oss inn i hvilke rettmessige krav vi har
overfor “samfunnet” for å oppnå diverse goder vi har “krav på”.
Vegard Martinsen
Leder i Det Liberale Folkepartiet.

(Denne artikkelen er blitt trykt i det
konservative tidsskriftet Dialog.)
I lover og forordninger er det fastslått en rekke “rettigheter”, så som
rett til utdannelse, rett til arbeid,
rett til lønn under sykdom, rett til
ulike former for trygdeutbetalinger, rett til bolig, osv. I og med at
dette er “rettigheter”, innebærer
disse forordningene at man har
juridisk rett til å få dem. (Slike rettigheter omtales ofte som positive
rettigheter, men jeg vil benytte det
mer passende uttrykket kunstige
rettigheter.) Også FNs menneskerettighetserklæring er av samme
type som disse rettighetene; den
sier (ifølge en lærebok) at mennesker har «rett til arbeid, rett til en tilstrekkelig høy levestandard og rett
til undervisning».
Hvordan oppstår slike kunstige
rettigheter? De oppstår ved at de
vedtas av et lands politiske myndigheter. Landets nasjonalforsamling vedtar f.eks. at man skal ha rett
til behandling på sykehus dersom
man blir syk, og at man har rett til

“gratis” skolegang.
Det er på denne måten ordet rettigheter vanligvis oppfattes idag,
men det var ikke alltid slik. Som oftest er det den engelske filosofen
John Locke (1632-1704) som får
æren for å ha oppdaget rettighetsteorien, og dette er langt på vei
korrekt, men han var en foreløpig
kulminasjon på en utvikling som
gikk via tenkere som Hugo Grotius
(1583-1645) og Samuel Pufendorf
(1632-1694).
Locke hevdet – bakgrunnen var
en diskusjon om hvorvidt en befolkning har rett til å gjøre opprør
mot en undertrykkende monark
– at hvert individ har visse rettigheter, og at disse ikke bør krenkes
av noen, ikke engang av kongen/
staten. Statens eneste legitime
oppgave, ifølge denne teorien, er å
beskytte individers rettigheter. (Slike rettigheter kalles ofte negative
rettigheter eller lockeanske rettigheter, men jeg vil der det er nødvendig benytte det mer passende
uttrykket virkelige rettigheter.)

Hvilke rettigheter var det opprinnelig snakk om? Dette ble delvis
formulert av den sterkt John Lockeinfluerte Thomas Jefferson i den
amerikanske uavhengighetserklæringen i 1776: «Alle mennesker er
skapt like. De er ... utstyrt med visse
ukrenkelige rettigheter, blant disse
er retten til liv, frihet, eiendom, og
retten til å søke etter lykken» (retten til eiendom ble utelatt i den
endelige formuleringen i uavhengighetserklæringen).
Siden rettighetene ble begrunnet
i menneskets natur som rasjonelt
vesen, kalles denne tradisjonen fra
Locke for «naturrettstradisjonen».

skytter det enkelte menneske mot
slik uønsket innblanding fra andre.
(Den fullstendige fremstillingen
finner man hos Ayn Rand.)
Retten til liv er således ikke retten til
å bli forsørget av andre, men er retten til å foreta de handlinger man
anser nødvendige for å leve sitt liv
slik man selv finner riktig, så lenge
man ikke krenker andres rettigheter. Målet er å leve et lykkelig liv, og
man har rett til å gjøre så godt man
kan for å oppnå lykken uten å bli
hindret av andre mennesker.
Det er videre ikke mulig å arbeide
uten å kunne disponere materielle
ting – et landområde, gjenstander,

Retten til liv er således ikke retten til å bli
forsørget av andre, men retten til å foreta
de handlinger man anser nødvendige for å leve
sitt liv slik man selv finner riktig, så lenge man
ikke krenker andres rettigheter.
Den fulle filosofiske begrunnelsen
for hvorfor mennesket bør ha slike
rettigheter kom dog først med Ayn
Rand (1905-1982): Mennesket er
gitt liv, men opprettholdelse av livet er ikke gitt, det må den enkelte
selv sørge for ved produktivt arbeid. Siden mennesket har evnen
til rasjonell tenkning, har det evnen
til å tenke og arbeide på lang sikt.
Men skal det kunne klare dette, må
det være sikret mot uønsket innblanding fra andre – og rettigheter
er det sosiale prinsippet som be-

redskaper, og derfor har mennesket rett til eiendom. Denne rettigheten innebærer at man kan
erverve seg landområder, hus, og
de vanlige varer og tjenester man
måtte ønske seg ved frivillig handel med andre mennesker. Det
man har oppnådd på slik måte kan
man benytte som man selv ønsker
(så lenge man ikke krenker andres
rettigheter).
Ifølge den lockeanske teorien
handler rettigheter kun om å be-
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skytte den enkeltes mulighet til å
leve sitt liv slik han selv ønsker. Et
samfunn organisert slik at individers rettigheter respekteres er et
fritt samfunn, eller et kapitalistisk
samfunn: i et slikt samfunn er som
nevnt statens eneste oppgave å
beskytte individers virkelige rettigheter. Statens oppgaver er således
kun politi, rettsvesen og militært
forsvar. Alle andre goder man ønsker må man skaffe fra andre ved
frivillig handel: dersom man ønsker å lære noe må man selv (evt.
ens foreldre) betale den som tilbyr
undervisningen, den som ønsker
legebehandling må selv betale det
behandlingen koster (som regel via
frivillige forsikringsordninger), osv.
Det er vanlig å hevde idag at teorien om positive rettigheter er en
utvikling av den opprinnelige rettighetsteorien. Men er det slik?
Teorien om at man har positive
rettigheter sier at man har rett til
verdier som arbeid, skolegang, legebehandling, osv. Men alle disse
tingene må jo fremskaffes av noen.
Har man en positiv rett til visse goder, må andre mennesker pålegges
å fremskaffe disse godene! Dersom
politikerne f.eks. innfører rett til
legebehandling ved sykdom, blir
legens lønn for det arbeidet han
utfører, betalt, ikke av pasienten,
men av staten.
Det er dessverre meget vanlig å
overse det faktum at staten i ut-

gangspunktet ikke har penger. Alle
de penger staten deler ut er tatt fra
andre mennesker ved tvang. Med
andre ord: det politikerne gjør når
de innfører positive rettigheter, er
å tvinge noen til å arbeide gratis til
fordel for andre. Jo, skatt er tvang.
Riktignok er skatter vedtatt av et
flertall på demokratisk vis, men
den som ikke betaler sin skatt blir
bøtelagt, og dersom han ikke betaler bøtene, blir han kastet i fengsel.
Med andre ord: positive rettigheter
betyr at noen mennesker pålegges
å arbeide gratis for å tilfredsstille

å oppnå stemmer ved valg, stadig love å innføre nye rettighetsordninger, ordninger som reelt
sett ikke er annet enn utdeling av
penger til politikernes foretrukne
pressgrupper (som f.eks. hjemmeværende mødre, for å ta et dagsaktuelt eksempel).
Hvordan kan noen tro at et samfunn som har slike kunstige rettigheter kan fungere i det lange
løp? Hvordan kan noen tro at et
samfunn hvor arbeidsføre, voksne
mennesker nærmest har rett til,

Det eneste siviliserte samfunnssystem er
et system hvor alle mellommenneskelige
forhold er frivillige.
andres ønsker (om arbeid, utdannelse, legebehandling, osv.). Men
dette kan ikke bety annet enn at
for å få gjennomført positive rettigheter, må man krenke de virkelige
rettighetene. Derfor er det direkte
galt å si at teorien om positive rettigheter er en utvikling av den
opprinnelig rettighetsteorien, den
er et brudd med den opprinnelige
rettighetsteorien, og det er derfor
det er korrekt å omtale de såkalte
positive rettigheter som kunstige
rettigheter.
Hvordan vil et samfunn bli dersom
politikere fritt kan innføre kunstige
rettigheter, dvs. fritt kan krenke
individers virkelige rettigheter? I
et slikt samfunn vil politikerne, for

ikke bare å søke etter lykken, men
å oppnå lykken på andres bekostning, hvordan kan noen tro at et
slikt samfunn kan være stabilt og
harmonisk? Et samfunn med kunstige rettigheter vil være et samfunn hvor folk i stadig større grad
organiserer seg og krever mer på
andres bekostning. Dette er et samfunn hvor pressgrupper “kriger”
mot hverandre, hvor stadig større
beløp går gjennom det offentlige,
hvor skattenivået stadig stiger,
hvor byråkratiet stadig vokser og
etterhvert lammer all produktiv og
verdiskapende virksomhet. Et slikt
system, dagens system, er et system hvor noen tvinges til å fø på
andre, og hvor politikerene stadig
må utvide slike ordninger for å få

stemmer, et slik system vil nødvendigvis ende i kaos og lovløshet (slik
vi dessverre ser stadig flere tegn på
omkring oss idag).
Et lovverks egentlige oppgave er
kun å presisere de virkelige rettighetene i lovtekster som domstolene så kan benytte i praktiske saker.
Men når politikerne stadig vedtar
lover, eller mer passsende: ulover,
for å tilfredsstille sine pressgrupper, må det ende med forferdelse.
Magnus Lagabøter hadde rett:
«Med lov skal landet bygges, ikke
med ulov ødes».
Det eneste siviliserte samfunnssystem er et system hvor alle mellommenneskelige forhold er frivillige. I
et slikt system kan enhver leve slik
han selv ønsker sålenge han ikke
krenker andres virkelige rettigheter, og i et slikt system har ingen
rett til å leve på andres bekostning. Dette er et fritt samfunn. Den
som ønsker å arbeide for frihet bør
kjenne og forfekte teorien om individers virkelige rettigheter. Skal
man oppnå et stabilt harmonisk
og velstående samfunn må individers virkelige rettigheter respekteres. Samuel Pufendorf sa det slik:
«“Mitt og ditt” er det som hindrer
krig», dvs. respekt for virkelige rettigheter er det eneste som kan føre
til fred og harmoni.
Derfor, gjør deg kjent med dine
virkelige rettigheter!

Ytringsfrihet
Dette innebærer at man kan ytre kritiske
meninger som potensielt støter og håner
andre, det være seg for deres religion, politiske
standpunkt eller seksuelle legning.

Max Vincent Hagelien
Medlem i Det Liberale Folkepartiet

Politikken til DLF bygger på et
grunnleggende prinsipp, nemlig
at ethvert menneske har en ukrenkelig rett til sitt eget liv, herunder
egen kropp, eiendom og inntekt.
Statens oppgave skal være å beskytte denne rettigheten, og det
gjøres ved å forby initiering av
tvang i mellommenneskelige forhold. Når vi lever side om side i et
samfunn vil en persons frihet være
begrenset av at hans handlinger
ikke kan innbefatte tvang, eller
trusler om tvang, mot andre mennesker. Det er relativt enkelt å liste
opp noen handlinger som bryter
med individers selvbestemmelsesrett: legemsbeskadigelse, voldtekt,
drap, tyveri og svindel er eksempler. Men hvilke følger får prinsippet for hvordan individer kan ytre

seg offentlig?
Hvis man ser på den dagsaktuelle
politiske og kulturelle diskusjonen får man kanskje inntrykk av at
ytringsfrihet er noe vagt og flyktig
som til stadighet må redefineres
tidsriktig med hensyn til hvilke etniske grupper som til en hver tid
føler seg støtt, eller hvilke ideologier som er representert blant
“ekstremister”. Dette er en uheldig utvikling da ytringsfriheten er
en av hjørnesteinene i et sivilisert
samfunn. Den bør derfor ikke være
gjenstand for tilfeldig påvirkning
fra enhver kulturell strømning.
DLF mener at ytringsfrihet hviler helt og holdent på prinsippet
om individets rettigheter. Ethvert

menneske har rett til å ytre det
han ønsker, så lenge det ikke bryter med andres rettigheter. Dette
innebærer at man kan ytre kritiske
meninger som potensielt støter og
håner andre, det være seg for deres
religion, politiske standpunkt eller
seksuelle legning. Ytringsfrihet består også i retten til å bruke de religiøse symboler man måtte ønske,
som kors og burka, eller å flagge
med hvilket flagg man ønsker på
17. mai. DLF vil gå i mot alle forslag
om innføring av forbud på disse
områdene.
Men ytringsfriheten til et individ
er likevel begrenset av alle andre
individers rett til å bestemme over
sine egne liv i fravær av initiering
av tvang. I eksemplene fra forrige

avsnitt medfører ikke en persons
ytringer noen initiering av tvang
mot andre mennesker. Men noen
former for ytringer medfører nettopp dette, og er derfor ikke en del
av ytringsfriheten. Publisering av
forretningshemmeligheter
eller
detaljer om enkeltpersoners privatliv uten samtykke, fremsetting
av reelle trusler og oppfordring
til kriminalitet er eksempler på ytringer som ikke faller inn under
ytringsfriheten.
Ytringsfrihet er altså svært viktig,
men den innbefatter ikke retten til
å si hva som helst; den er i praksis
en rett til å gi uttrykk for sine meninger – uansett hvor upopulære
disse måtte være.
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Liberalismen og dens kritikk av velferdsstaten
Ideologi. Alle ser problemene i dagens velferdsstater: Hellas
har økende fattigdom, økende uro, en kolossal statsgjeld og
er i realiteten nærmest konkurs. PIGS-landene Portugal, Italia,
Grekenland, Spania – har tilsvarende problemer, og land som
England, Tyskland, Frankrike og USA nærmer seg samme situasjon som PIGS-landene er i.

lom private aktører. Men da må
man selv også betale for det man
bruker. Da vil det ikke lenger være
slik at man betaler en sum penger
til det offentlige og så skal politikerne bestemme hvilke tilbud man
skal få.
Hvordan vil et slikt system se ut
og fungere i praksis? Det er dette
denne artikkelen handler om.

er ved initiering av tvang. Initiering
av tvang er alltid et onde, fordi
tvang fornekter menneskets evne
til rasjonell tenkning; tvang fornekter altså den egenskap som gjør
oss til mennesker. Å initierte tvang
er med trusler om vold å påvirke
en person til å handle annerledes
enn det vedkommende selv foretrekker, og dette er å fornekte hans
eller hennes tenkeevne. Tvinges et
individ til å handle på en bestemt
måte, tilsidesettes dets tenkeevne.
Slik tvang reduserer også velstand
og velvære, fordi folk under tvang
må gjøre noe annet, og ifølge dem
selv mindre nyttig, enn det de selv
hadde valgt hvis de hadde hatt frihet. Statlige reguleringer av økonomien består alltid av initiering
av tvang: hvis man ikke følger myndighetenes påbud blir man ilagt
straff i form av fengsel eller bøter.

INDIVIDETS RETTIGHETER
Utgangspunktet for liberalismen er
å finne i John Lockes rettighetsteori. Denne sier at hvert individ på sin
eiendom kan produsere og handle
som det selv ønsker, og at statens
eneste legitime oppgave er å beskytte individet, dets handlinger
og resultatene av dem. Eiendomsretten oppstår ved at man blander
sitt arbeid med noe som ingen
eier fra tidligere. Statens eneste
legitime oppgave er altså kun å
beskytte oss mot tyveri, ran, svindel, overfall, og lignende. Under
liberalismen skal individers rettigheter respekteres fullt ut, og staten
skal derfor hverken gi tillatelser til
produksjon eller handel (i form av
konsesjoner), eller regulere priser
og arbeidsbetingelser. Alt slikt skal
avtales frivillig blant de som er direkte involvert. Liberalismens ideal
er altså at mellommenneskelige
forhold skal være frivillige.
Den fremste liberalistiske tenkeren i moderne tid, Ayn Rand, hevdet
med styrke at den eneste måten individers rettigheter kan krenkes på

MARKEDSKREFTENE
Frihet – fravær av tvang – innebærer en fri markedsøkonomi, og den
fremkommer altså som et resultat
av full respekt for individets rettigheter. Dette innebærer at markedskreftene, som alle snakker så
stygt om, ikke er annet enn summen av individers frivillige tilbud
og etterspørsel. Som et eksempel
på markedskreftenes «ødeleggende» virkning brukes ofte eksemplet med nærbutikken: markedskreftene gjør at den koselige
nærbutikken legges ned og at vi i
stedet må handle i store, upersonlige shoppingsentre. Det kritikerne
av markedskreftene ignorerer er
at grunnen til at shoppingsentrene erstatter nærbutikkene er at
folk frivillig velger å dra til shoppingsentrene heller enn å handle i
nærbutikken.
De som vil hindre markedskreftenes «herjinger» ønsker gjerne at
det offentlige skal subsidiere nærbutikkene: f.eks. beskriver Tor Åge
Bringsværd i sin turistguide om
London en gate som tidligere var

Vegard Martinsen
Leder i Det Liberale Folkepartiet.

Hvorfor er det gått slik? Og hva kan
gjøres annerledes for å få samfunn
preget av stabilitet, harmoni og
velstand.
Det system man har i alle vestlige land kalles velferdsstat, og det
innebærer at man skal betale mesteparten av det man tjener til det
offentlige, og så skal man få mer
eller mindre gratis fra det offentlige alt det viktige man trenger:
helsetilbud, skoleplass til sine barn,
pensjoner, infrastruktur, tilbud om
kulturopplevelser, etc.
Men et slikt system vil bli preget
av stadig økende skatter (fordi politikerne må love mer og mer for å bli
valgt), stadig voksende låneopptak og derved økende statsgjeld
(fordi skatteinntektene ikke klarer
å holde følge med de voksende offentlige utgiftene), mer byråkrati,
stadig flere lover og regler, stadig
flere offentlig ansatte, stadig mer
korrupsjon og kriminalitet osv. –
akkurat den utviklingen vi ser i alle
velferdsstater, også i Norge (selv
om Norge ikke har noen statsgjeld
på grunn av oljeinntektene).
Grunnen til at denne utviklingen skjer er at velferdsstater fremmer ansvarsløshet og demotiverer
produktiv innsats.
DLF står for et alternativ. DLFs
ideologi er liberalisme, og den
innebærer et samfunnssystem
med full individuell frihet, det vil
si et system hvor staten tar seg av
politi, rettsapparat og det militære,
og at alle andre tilbud skjer mel-

omkranset av bokhandler, men «i
stedet for bøker preges gaten [nå]
av kaffebarer og fjollete souvernirbutikker ... Forstår man ikke at bokhandlenes husleier burde subsidieres av det offentlige...?» (side 112).
Man må dog huske på at det offentlige ikke har andre penger enn
de som tvinges inn fra folk i form
av skatter og avgifter. Altså, ved å
ønske statsstøtte til nærbutikken,
ønsker man å tvinge folk til å betale inn til staten, og så skal staten
bruke disse pengene til å støtte
nærbutikkene. Det som da skjer
er at staten med tvang overprøver
folks egentlige preferanser: Folks
egne handlinger sier at «vi vil ikke
bruke pengene våre i nærbutikkene», staten sier: «da tvinger vi litt
penger fra dere og bruker dem på
nærbutikkene likevel». Liberalister
vil si at dette både er umoralsk og
lite effektivt.
Statlige støtteordninger betyr at
staten tar penger fra folk for å bruke dem på en annen måte enn folk
selv ville ha gjort. Slik er det med
alle ordninger som skal «forbedre»
de resultater som det frie marked
fører til. I det frie marked blir det
kanskje f.eks. liten bosetting i distriktene, men grunnen er at folk
foretrekker å bo i sentrale strøk.
Hva er det moralske i å tvinge penger fra folk – noe som ikke er annet
enn å tvinge dem til å arbeide gratis – for så å bruke disse pengene
på noe annet enn det folk selv foretrekker?
Liberalister mener at individer
selv bør få bestemme over sine liv,
og dette betyr at de selv skal få disponere sine eiendommer og sine
inntekter. Vulgært, sier den selvutnevnte elite som vil tvinge penger
fra folk for å bruke dem «bedre»
enn det folk selv gjør. Liberalister
hevder at denne holdningen er uttrykk for en paternalistisk innstilling som er modne og anstendige
mennesker uverdig.
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INNGREP I ØKONOMIEN
Markedsøkonomiens motstandere
hadde dog hatt et poeng dersom
inngrep i og regulering av økonomien hadde ført til øket velvære
eller velstand. Men sannheten er at
ethvert inngrep i og enhver regulering av økonomien skaper større
problemer enn det løser. Dette vil
da igjen føre til enda flere reguleringer, og disse vil igjen føre til enda
større problemer. I Norge har vi i
dag tragisk nok ca 70 000 til 80 000
arbeidsløse, og dette er resultat av
omfattende statlige reguleringer
av næringslivet: hindringer av nyetableringer, kunstig høyt lønnsnivå, støtte- og trygdeordninger som
gjør at mange ikke tjener mer på å
jobbe enn på å motta støtte som
arbeidsløs, osv. Videre er det slik at
støtteordningene blir mer og mer
kompliserte og uoversiktlige: det
sies om støtteordningene til norsk
landbruk at de er blitt så kompliserte at selv Vårherre har mistet
oversikten. Og alle som så innslaget om det på TV2s nyhetssending
husker statsminister, tidligere finansminister og fagøkonom Jens
Stoltenbergs kraftfulle beskrivelse
av utregningsreglene for pensjoner: de var «totalt uforståelige».
At statlige reguleringer er av
det gode er noe som tas for gitt av
praktisk talt alle i dag. Uansett hvilke negative resultater reguleringer
fører til, blir skylden alltid lagt på
kapitalismen, markedet eller liberalismen. Nærmere undersøkelser
vil imidlertid vise at det er statlige reguleringer som forårsaker de
store problemene. Ett eksempel:
husleiene i Oslo er høye. Årsaken er
at det er få boliger i Oslo. Hvordan
skaffe billigere boliger? Selvsagt
ved å fjerne de offentlige restriksjoner som hindrer boligbygging i
Oslo, f.eks. ved å oppheve markagrensen. Isteden for å gjøre dette,
fraskriver politikerne seg ansvaret
og legger skylden på «bolighaier»,
og forsøker å løse problemene
med tiltak som husleieregulering.
Slike tiltak vil selvsagt ikke føre til
at det blir bygget flere boliger, de
vil kun presse bolighandelen over
i mer og mer korrupte transaksjonsformer: handel vil da skje via
bekjentskaper eller med penger
under bordet.
I dag bemektiger det offentlige
seg opp i mot ca 70% i samlede
skatter og avgifter fra de som har
vanlige inntekter og et vanlig forbruksmønster. Til tross for dette er
de offentlige tilbudene innen viktige områder som undervisning,
helsetjeneste og eldreomsorg ikke
spesielt gode. Er det virkelig noe
som tror at tilbudene blir bedre
dersom andelen heves til 75% eller
80%?
Grunnen til at offentlige tilbud

er av så dårlig kvalitet er at den som
mottar tjenesten og den som betaler for den, ikke er den samme: alle
mottar tjenester «gratis» fra det offentlige, og det offentlige betaler. I
et fritt marked er den som mottar
og den som betaler den samme,
og da må tilbyder gi kvalitet eller
miste sin kunde. I et system hvor
det offentlige i praksis har monopol, kan ikke kunden velge, og da
kan ikke tilbyder miste kunden. Da
trenger tilbyder heller ikke legge så
stor vekt på kvalitet.
VELFERDSSTATEN
I utgangspunktet vil mange si at
dagens system – velferdsstaten –
er det ideelle system: vi betaler litt
av det vi tjener til det offentlige, og
så skal det offentlige til gjengjeld
sørge for at vi får «gratis» skole, helsevesen, eldreomsorg, veier, spredt
bosettingsmønster, etc. Men en slik
ordning har en rekke ulemper: det
apparat man må opprette for å styre og forvalte vil ofte tiltrekke seg
ikke personer som primært er opptatt av å tjene befolkningen, men
personer som vil mele sin egen
kake. Det er heller ingen grense for
antall gode saker som det offentlige kan ta seg av, og dette betyr
at det i dagens system blir flere og
flere lover – eller ulover. Denne viltvoksende floraen av ulover fører til
at det blir vanskeligere og vanskeligere å følge de legitime lovene, og
resultatet blir at respekten for lov
og rett synker. Ulovene fører også
til økning i reell kriminalitet, som
man for eksempel lett kan se har
vært resultatene av forbudene mot
alkohol og narkotika. Dessuten vil
innføringen av ulover påvirke politiets prioritering: f.eks. kan det skje
at politifolk heller vil bruke tid på
en razzia i en pornobutikk enn å etterforske reell kriminalitet som innbrudd og overfall. Den kjente maksime fra Frostatingsloven, «Med lov
skal landet bygges, og ikke med
ulov ødes», er meget treffende.
Dessuten vil også velferdsstatens byråkrati bli større og større,
og skattene vil bli høyere og høyere. Videre vil pengene som staten
tar inn i betydelig grad ikke gå til
å dekke reelle behov, men til de
pressgrupper som roper høyest og
er flinkest til å spille på media (typiske eksempler er forskningen om
drivhuseffekten, eller at midler til
astmaforskning reduseres samtidig
som midler til dåpsopplæring økes,
noe som skjedde i forbindelse med
statsbudsjettet for 2004).
Liberalister er klar over denne
ødeleggende utviklingen, og vil
hevde at systemet velferdsstat ikke
er forenlig med et velferdssamfunn.
«Det frie marked belønner kun
de sterke» er en ikke uvanlig kri-

tikk. Utsagnet forutsetter helt
feilaktig at det er kun én form for
styrke. Det frie marked belønner de
som er dyktige til å produsere det
som andre er villige til å kjøpe – de
som blir rike er de som produserer
det som mange finner nyttig. I en
statlig gjennomregulert økonomi,
derimot, som er det eneste alternativet til et fritt marked, belønnes
ikke de dyktige produsentene. Der
belønnes de som er dyktige til å sno
seg i jungelen av støtte- og reguleringsordninger. I en gjennomregulert økonomi blir de nyskapende
sittende på offentlige venteværelser mens de forsøker å kjempe seg
igjennom villnisset av skjemaer
som må fylles ut og byråkrater som
må blidgjøres. Resultatet av dette
er selvsagt et økonomisk forfall.
Heller ikke må man glemme at
hvis det offentlige skal ta seg av de
svake (dvs. gi dem penger), så vil
flere og flere grupper forsøke å få
seg klassifisert som svake for derved å få mer av den såkalte felleskaken. Da vil flere og flere ikke få sine
inntekter ved å produsere noe som
andre finner nyttig og er villige til å
betale for, men ved å utgi seg for å
være svake som ikke er i stand til å
være verdiskapende. For å finansiere dette må skattene stadig økes,
og siden det er de produktive som
betaler skattene, betyr dette ikke
annet enn at de produktive straffes
og de ikke-produktive belønnes.
Velferdsstaten er altså slik at
gode egenskaper; det å være produktiv; straffes, og negative egenskaper; det å være for svak til å
kunne produsere; belønnes. Folk
flest i dag ikke bare godtar dette,
de støtter dette entusiastisk, selv
om alle burde forstå at en slik politikk er ødeleggende i det lange løp.
Årsaken til at folk godtar dette er at
det som fundamentalt sett styrer
mennesker er grunnleggende filosofiske ideer. Den ideen som er
årsaken til dagens utvikling er en
fundamental etisk holdning som
innebærer at det som er moralsk er
å gi avkall på egne verdier til fordel
for de svake. Dette moralske idealet – altruisme, selvoppofrelse – er
fullstendig godtatt i alle etablerte
miljøer i dag, og er årsaken til at
folk ikke bare finner seg i, men er
tilhengere av, stadig høyere skatter
og flere offentlige reguleringer; påskuddet for denne politikken er jo
å hjelpe de svake.
Sannheten er at ved et omfattede system med støtteordninger
blir de svake passivisert og over
tid ødelagt – offentlig hjelp til de
svake er å gjøre dem en bjørnetjeneste. Det beste for de svake er å gi
dem mulighet til å delta i arbeidslivet. Dette kan skje ved at man
har en sterk grad av arbeidsdeling;
dette fører til at det blir bruk for

selv de mest sjeldne og beskjedne
talenter. Praktisk talt alle kan da ta
del i den produktive virksomheten,
og dette er nyttig for alle – jo flere
som arbeider, jo større blir produksjonen og jo større blir velstanden.
Denne utviklingen kan dog kun
skje i et fritt marked.
Dessuten må alle de restriksjoner som holder folk ute fra arbeidslivet avvikles: statlige bestemmelser om arbeidstid og lønn, byråkrati
og skjemavelde i forbindelse med
alt fra etablering av nye virksomheter til ansettelser må avvikles slik
at det blir enklere for folk å komme
inn i arbeidslivet. Kun et fritt marked kan sikre at staten ikke innfører
ordninger som stenger arbeidsføre
mennesker ute fra arbeidslivet.
Man bør heller ikke se bort fra
det faktum at mange er mindre
forsiktige med andres penger enn
med egne – man sløser lettere med
«fellesskapets» penger enn med de
pengene man selv har tjent ved
egen innsats. Allerede Aristoteles
observerte dette: «Det som eies
i fellesskap er det ingen som tar
vare på» (Politikken, bok 2, kap. 3).
Man grøsser ved tanken på all den
sløsing som forekommer når innpå
70% av våre inntekter disponeres
som om de «eies i fellesskap».
Og hvem er det som disponerer
disse 70%? Jo, våre politikere. Lite
tyder på at de er spesielt dyktige til
å «styre samfunnet». Men disse velges, og det de da er dyktige til er å
drive valgkamp. Nesten tre fjerdedeler av våre inntekter disponeres
altså av folk som i beste fall har
ett talent: å drive valgkamp. Det
eneste politikere virkelig kan er å
gi tomme løfter og å bortforklare
hvorfor de ikke har løst de problemene de lovte å løse i forrige valgkamp.
Det er ikke overraskende at politikerforakten øker, at færre og
færre stemmer ved valgene, og at
avmakten og likegyldigheten sprer
seg. Staten og politikerne burde
være moralske idealer, men isteden er staten blitt en treg institusjon som de fleste betrakter som
en vits, og politikerne betraktes
som bortforklarende pratemakere
blottet for tillit.
Allikevel ønsker eliten ved universitetene og i pressen å øke politikernes makt. Liberalistene, derimot, vil ta makten fra politikerne
og gi den tilbake til folket. Dette
kan kun skje ved å la folk selv få disponere sin inntekt og sin eiendom.
Her har jeg kort forsøkt å presentere noen få av de mange viktige poenger i liberalismen. Mer
info er å finne i DLFs program og i
den litteraturen som er anbefalt på
DLFs hjemmeside.
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Prismekanismen
Økonomi. En moderne utviklet økonomi innebærer produksjon, salg og distribusjon av en uhorvelig mengde varer og
tjenester. Folk flest forventer at de får kjøpt melk og brød i
butikken, blant hundrevis av andre produkter enhver butikk
selger, samt de titusenvis av andre varene og tjenestene man
kan få tak i i enhver norsk småby.
Magnus Nymoen Lund
Leder i DLF Hedmark og styremedlem i Liberalistisk Ungdom

For å koordinere produksjon og
forbruk av så mange ulike produkter, kreves det egentlig utveksling
av en enorm mengde informasjon
mellom markedsaktørene. Det er
mange varer som produseres ett
sted, foredles et annet og kanskje
selges et tredje. Norsk fisk sendes
for eksempel ofte til Kina for å bearbeides før den sendes tilbake til
Norge og resten av Europa. Et annet eksempel: Visstnok kreves det
mellom 5 og 25 kilo korn og opptil
100.000 liter vann for å produsere
én kilo kjøtt, avhengig av type kjøtt
og hvem man spør. Rent intuitivt
kan dette høres ut som en absurd

sløsing av ressurser, men i en fri
økonomi trenger heldigvis ingen
enkeltaktør bekymre seg for slikt.
Så lenge staten ikke blander seg
inn i prisdannelsen på varer og tjenester, er all slik informasjon innbakt i prisen. Priser er høykonsentrert informasjon.
Videre, i en fri økonomi vil prisene
være slik at tilbud og etterspørsel
balanserer. Dersom tilbudet av en
vare øker vil prisene synke og dersom etterspørselen øker vil prisene
stige. Et høyt prisnivå (høye profittmarginer) vil tiltrekke seg investeringer, og ved nye investeringer

øker produksjonen og prisene synker igjen. På denne måten jobber
det frie markedet konstant mot
likevekt og optimal utnyttelse av
ressurser ved at produksjon koordineres etter prisnivå.
Ut ifra dette kan man tenke seg
hvilke negative konsekvenser statlige inngrep i prisdannelsen må
ha. Når staten påvirker prisnivået
på varer og tjenester f.eks. ved
minimumspris, makspris eller ren
priskontroll, sender dette feilaktige signaler til forbrukere og produsenter. Resultatet blir byråkrati,
feilinvesteringer, kø og generelt

en elendig fordeling av økonomiens knappe ressurser. Man trenger
ikke se lengre enn til det norske
helsevesenet for eksempler. Det er
“gratis” (i betydningen finansiert av
30.000 skattekroner per innbygger i Norge) og effektiv fri prisdannelse er erstattet av køer på i verste fall flere år og et byråkrati som
må prioritere og bestemme hvem
som får leve og dø. Dette er en helt
nødvendig konsekvens av “gratis”
tjenester.
En effektiv økonomi forutsetter frie
individer. Stem for frihet i 2013,
stem DLF!

Stabile penger

Økonomi. En harmonisk og voksende velstand forutsetter et stabilt næringsliv som har mulighet for å drive langsiktig planlegging. Dette forutsetter igjen stabile penger. Penger er et byttemedium, målestandard og lager for økonomisk verdi. Penger forenkler arbeidsdeling ved at man bytter penger med varer, i stedet for å bytte varer med andre varer. Pengerintegrerer dermed
hele økonomien gjennom prissetting av varer og tjenester ved bruk av en felles målestandard.
Per Arne Karlsen
Leder i DLF Akershus og sentralstyremedlem i Det Liberale Folkepartiet

For at pengene skal oppfylle sitt
formål, å være det best mulige
verktøy i produksjonen av velstand,
må de ha visse kvaliteter. Den viktigste kvaliteten er at de er mest
mulig stabile i verdi. Det innebærer
at bytteforholdet mellom pengene
og alle andre varer og tjenester endrer seg minst mulig over tid og
geografi. Dette sikrer at man trygt
kan lagre økonomisk verdi i dem
uten å være redd for å tape på det.
Det forenkler kontrakter, ved at betingelsene for betaling ikke endrer
seg over deres løpetid. Det gjør at
bedrifter og alle andre aktører kan
planlegge på lang sikt, fordi man
kan gjøre gode anslag for hva ting
vil koste i fremtiden.
I dag har staten monopol på å utstede penger og pålegger alle å

akseptere dem gjennom lover om
«tvungent betalingsmiddel». Disse
pengene har ikke hatt noen fast
definisjon, en standard for verdi, siden 1971. Derfor varierer de i verdi
fra år til år og fra minutt til minutt,
og de har falt kraftig i verdi siden
den gang: vi har hatt inflasjon.
Hvis man skulle bygge et hus med
en tommestokk som varierer fra
minutt til minutt, så ville det bli et
dårlig hus. Hvis man tilsvarende
skal bygge en bedrift med en pengeenhet som varierer, så blir resultatet dårligere enn det ellers ville
blitt. Sparing, som er en forutsetning for å bygge opp det produktive apparat, blir usikker når man
ikke vet om pengene holder seg i
verdi. Det blir dermed færre investeringer. Låneavtaler blir endret

ved at den som har lånt ut penger
får mere eller mindre verdi tilbake,
og tilsvarende den som har lånt må
betale tilbake mindre eller mere.
Endring av pengeverdien enten
det er inflasjon eller deflasjon, er
svært skadelig for produksjon og
velstandsbygging. For å gjøre det
mulig å ha penger av høy kvalitet,
må hver enkelt innbygger være fri
til å velge den type penger han selv
mener er best. Historien har vist at
man da velger penger som bruker
gull som standard for verdi, dette
fordi gull har kvaliteter som gjør at
det er den varen som er mest stabil
i verdi.

DLF ønsker å fjerne alle lover som
i dag gjør det umulig å velge penger av høy kvalitet. Vi vil avskaffe
alle statlige pålegg om at bestemte
betalingsmidler må aksepteres,
dvs. avskaffe alle lover om tvungent betalingsmiddel og avskaffe
det statlige pengemonopolet. Vi vil
gradvis bygge ned og så avskaffe
Norges Bank, og overføre noen
av dens funksjoner til det private
bankvesen. Vi vil også avskaffe loven som forbyr gullklausuler i kontrakter og avskaffe merverdiavgiften på produksjon og handel med
gull og sølv.

For å gjøre det mulig å ha penger av høy
kvalitet, må hver enkelt innbygger være
fri til å velge den type penger han selv mener er
best.
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Private pensjoner er eneste løsning på eldrebølgen
Økonomi. Andelen av Norges befolkning over pensjonsalder er i hurtig økning. Det antas at
rundt 2025 vil denne trenden bli prekær for norsk økonomi, og den såkalte «eldrebølgen» vil
treffe Norge for fullt.
Petter Sandstad

en mulig måte å privatisere Folketrygden:

skal forbruke sin oppsparte pensjon.

«... de som er yngre enn 35 år får en
reduksjon i sin forventede pensjon
fra Folketrygden på 80%. De som er
mellom 35 og 45 vil få en reduksjon
på 60 %, de som er mellom 45 og 55
vil få en reduksjon på 40%, de som er
mellom 55 og 65 vil få en reduksjon
på 20 %.»

Man kan anta at de aller fleste i
arbeidsfør alder vil tegne en pensjonsforsikring, som vil kunne danne et grunnlag for en pensjon. Det
vil også være fordelaktig å spare
på andre måter, i tillegg til å spare
gjennom en pensjonsforsikring.

Finanspolitisk talsmann i Det Liberale Folkepartiet

Dette vil gi vesentlige problemer
ved statsfinansene særlig knyttet
til helse og omsorg, og ikke minst
Folketrygden. Denne er som kjent
konstruert som et pyramidespill,
hvor lønnsmottakernes trygdeavgift ikke spares, men snarere forbrukes av staten og politikerne til å
kjøpe påståtte offentlige goder. Et
slikt pyramidespill fungerer så lenge man får inn nye «spillere,» altså
hvor et stort flertall av befolkningen er i arbeid mens et mindretall
mottar alderspensjon.
Samtlige partier, media og kommentatorer er kjent med at Folketrygden vil bryte sammen rundt
2025 – men ingen av de andre partiene har noe forslag til hvordan
«eldrebølgen» kan løses. Kun DLF
ønsker å avvikle Folketrygden før
pyramidespillet kollapser. Som det
står i Stortingsprogrammet:
«De som nå er nær pensjonsalder må
så langt det er mulig få utbetalt det
som politikerne har lovet dem, men
de som er kommet relativt kort i sin
yrkeskarrière må få avkortet sine forventede pensjoner fra Folketrygden
og tegne private forsikringer for å
supplere de utbetalinger de vil få fra
Folketrygden.»
Det er høyst usikkert om staten
vil være i stand til å betale sine
pensjonsforpliktelser til det fulle.
Så fullt det er mulig vil DLF utbetale disse pensjonsforpliktelsene.

Samtidig vil DLF, i motsetning til
de andre partiene, ikke øke pensjonsforpliktelsene noe ytterligere.
Fremtidige innbetalinger skal ikke
forekomme, og det mislykkede eksperimentet med statlig pensjonssparing skal avsluttes. Dette innebærer også at trygdeavgiften på
7,8 prosent vil fjernes.
De fremtidige pensjonsforpliktelsene beregnes til 5797 milliarder
kroner (Nasjonalbudsjettet 2013, s.
49). Heldigvis har man statens pensjonsfond – utland, altså Oljefondet, som kan brukes til å dekke en
stor del av disse pensjonsforpliktelsene. Regjeringen anslår at det i utgangen av 2013 vil være 4281 milliarder kroner i statens pensjonsfond
– utland, og totalt 4426 milliarder
kroner for statens pensjonsfond
(Nasjonalbudsjettet 2013, s. 49).
Man vil altså kunne dekke en stor
del av pensjonsforpliktelsene ved
hjelp av dette fondet.
Riktignok gjør dette at man ikke
kan budsjettere og bruke en betydelig del av oljefondet, for således
å kunne kutte flere skatter. Pensjonsforpliktelsene legger strenge
føringer på hva oljefondet kan brukes til, og DLF har derfor ikke budsjettert større bruk av oljefondet
enn Regjeringen – men da av helt
andre grunner enn handlingsregelen.
I vårt Stortingsprogram skisseres

Med disse reduksjoner vil det være
mulig å gjennomføre denne planen
i løpet av få år. Oljefondet, sammen
med at man derved kan kutte de
årlige utgiftene til folketrygden, vil
være i stand til å finansiere dette.
Den årlige bruk av oljefondet i
statsbudsjettet, selv i dag når man
ikke helt følger handlingsregelen,
kommer kun til rundt halvparten av
de årlige utgiftene til folketrygden.
Resten dekkes gjennom trygdeavgiften og arbeidsgiveravgiften. Således oppstår det ingen problemer
for statsfinansene ved at oljefondet brukes slik det i følge dets rette
navn, statens pensjonsfond, burde
brukes. Nemlig ved å være et fond
for sparing av pensjon.
Det er all grunn til å la pensjonssparerne og pensjonistene selv
råde over sine egne sparepenger.
For det ville være et tegn på enorm
forakt for den vanlige nordmann å
hevde at slik sparing må styres av
staten. Hvert menneske er mer enn
i stand til å styre selv hvor mye han
skal spare, hvor han skal spare, og
hvordan han skal spare. Og når han
etter et langt liv i arbeid blir pensjonist vil han også fullt ut være i
stand til å styre selv hvor raskt han

Det er verdt å bemerke at en slik
privatisering vil gjøre at den vanlige nordmann forbedrer sin spareevne. Ved å få mer ansvar for seg
selv vil man også ta mer ansvar.
Man vil forstå at man må spare
selv. Man kan anta at man da vil få
en pensjonsparing som totalt sett
overgår dagens sparing gjennom
Folketrygden, og denne økningen
i sparing vil være positiv for hele
økonomien. I tillegg vil man da faktisk spare, i stedet for dagens situasjon hvor det man betaler inn gjennom trygdeavgiften ikke blir spart,
men i stedet ødslet bort av staten.
DLF er det eneste parti som vil
gjennomføre en slik privatisering.
Andre partier vil prøve å opprettholde dette pyramidespillet så
lenge som mulig, til det en dag vil
være helt umulig å innfri pensjonsforpliktelsene. Det er nå man har
en mulighet til å innfri disse pensjonsforpliktelser, gjennom den
planen som er skissert ovenfor. Det
alternativ som de andre partier står
for er en situasjon hvor pensjonene
blir dårligere og dårligere, samtidig
som at det blir større og større problemer med å finansiere disse pensjonene gjennom statsbudsjettet
– til systemet en dag kollapser helt.
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Arbeidsforhold i fattige land
Økonomi. «Lager våre julegaver på sultelønn» var temaet i
en rekke reportasjer i avisene rett før jul, og de forteller at i en
rekke fattige land er forholdene for de mange som har vanlige
jobber i produksjonsbedrifter ganske dårlige: lønnen er lav, arbeidsforholdene er dårlige, arbeidstiden er lang, osv.
Vegard Martinsen
Leder i Det Liberale Folkepartiet.

Hvordan kan man rette på dette?
La oss først si hvordan man ikke
bør gå frem: man bør ikke boikotte
de firmaene som benytter disse
fabrikkene, og man bør ikke kreve
at statlige myndigheter griper inn
og krever at lønningene skal opp.
Slike tiltak vil bare føre til at disse
ansatte vil kunne miste jobbene og
da får de det enda dårligere, kanskje går de da over til å bedrive tigging, kanskje tyr de til prostitusjon,
kanskje blir de kriminelle, kanskje
vil de sulte.
Hvordan kan man da øke levestandarden i fattige land?
Man må huske på at velstand, er

et resultat av produktivitet, Jo mer
produktive de som jobber i et land
er, jo rikere blir landet. Og hva er
det som gir øket produktivitet?
Jo, det er akkumulering av kapital, både i form av alt fra maskiner,
bygninger og fabrikker til en befolking som har relevante ferdigheter
og kunnskaper. Dette gir velstand
fordi man kan få utført mer med en
traktor enn med en spade, og man
kan få bygd bedre hus – og de blir
bygd raskere – av faglærte snekkere, murere og elektrikere enn av
ufaglærte amatører.
Veien til rikdom og velstand går
derfor gjennom muligheten til å
akkumulere kapital. Grunnen til at

land er fattige, og til at lønninger er
lave og arbeidsforhold er dårlige,
er at det er lite akkumulert kapital
i landet.
Det eneste som kan få øket levestandarden er derfor altså at det
blir akkumulert kapital i landene
– grunnen til at Vesten er blitt rikt
og velstående er at det i noen hundre år har vært mulig å akkumulere
kapital. Dersom denne muligheten
innskrenkes eller forsvinner vil landene igjen bli fattige.
Hva er det da som kan sikre akkumulering av kapital? Jo, det er respekt for eiendomsretten. Dersom
eiendomsretten er sikker, og dette
inkluderer at den både er klart definert i praksis og at den håndhevdes effektivt av myndighetene, får
man akkumulering av kapital, og
man får økende velstand.
Eiendomsretten innebærer at den
som eier noe skal kunne disponere det fullt og helt slik han ønsker,
dog slik at han ikke krenker andres
tilsvarende eiendomsrett. Dette
innebærer at bla. følgende tiltak

er krenkelser av eiendomsretten:
beskatning, konsesjonsordninger,
toll, statlige reguleringer av næringslivet, ekspropriasjon, statlige
kvoteordninger, etc.
Det er kun én vei til velstand: respekt for eiendomsretten. Men velstand kommer ikke automatisk og
den kommer ikke raskt, et land må
muligens bruke flere generasjoner
på å komme seg ut av fattigdommen. Men som sagt, dette er den
eneste vei; dersom man forsøker
en annen vei, dersom man forsøker
å skape velstand ved statlige reguleringer og statlige påbud, ender
man opp motsatt sted; da ender
man opp med utbredt fattigdom.
Dersom man vil øke velstanden i
nå fattige land (og dersom man
vil bevare den i rike land) bør man
arbeide for å styrke respekten for
eiendomsretten; det vil si at man
bør arbeide for at staten skal gjøre
minst mulig utover det å beskytte
individers frihet.

Tannlege jobber som vaskehjelp
staten i å tilby sine tjenester. Hadde vår politikk vært gjeldende, ville
personen Nettavisen skriver om
kunnet starte en tannklinikk umiddelbart.

Vegard Martinsen
Leder i Det Liberale Folkepartiet.

For noen måneder siden kunne
man i Nettavisen lese en artikkel
med tittelen «Er tannlege – jobber
som vaskehjelp». Den forteller om
FS, som har doktorgrad i odontologi, men som allikevel jobber som
vaskehjelp. Utdannelsen har hun
fra Brasil, og i 2009 bosatte hun
seg i Norge med sin mann. Hennes
utdannelse er foreløpig ikke godkjent i Norge, og derfor jobber hun
som vaskehjelp. Det er svært synd
at vi ikke kan bruke hennes kunnskap og utdannelse i Norge.
For å få lov til å jobbe som tannlege i Norge må attester og vitnemål godkjennes av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell
(SAK). I tillegge kan en person pålegges å bestå eksamen i norsk.
FS har sendt inn sine papirer, men
etter tre år har hun ennå ikke fått
svar.
DLF synes dette er svært ille. Her

har vi en antagelig dyktig og velutdannet person, og så hindrer
staten henne i å gjøre det hun kan.
Dette er ille for henne, og det er ille
for de som da ikke kan benytte seg
av hennes tilbud og tjenester.
DLFs syn på denne type saker er å
finne i vårt program:
«DLFs syn er at dagens ordning med
statlig godkjennelse av helsepersonell fører til at tilbudet på helsemarkedet begrenses, noe som igjen
fører til at kostnadene for brukerne
blir langt høyere enn de ellers ville
ha vært. DLF ønsker frihet også på
dette område, dvs. DLFs syn er at staten ikke skal hindre noen i å helbrede
syke. Det skal selvsagt ikke være tillatt for helsearbeidere å opplyse at
man har kvalifikasjoner man ikke
har, …»
Vårt syn er altså at en tannlege som
kommer hit ikke skal hindres av

Så vil noen kunne si at man da risikerer å få inn useriøse tilbydere.
Svaret på dette er at det er opp til
hver enkelt å velge hvem man vil
benytte. Vil du ikke gå til en ny og
ukjent tannlege – eller lege eller
snekker eller rørlegger eller gartner – så må du gjerne bruke de
gamle og kjente.

nelsesordninger er et stort gode;
de gir godkjente tilbydere et kvalitetsstempel. Private forsikringsselskaper kan også kreve at deres
kunder kun skal benytte godkjente
tilbydere.
Det er dog ingen grunn til at slike
godkjennelsesordninger skal være
statlige, de kan godt være private.
Slike private godkjennelsesordninger vil også være langt mer effektive enn statlige; FS har ventet på
svar i mange år.

Så også dette problemet skyldes statlige
reguleringer av næringslivet, og øket frihet
vil løse problemet.
Det vi sier er kun at staten ikke skal
hindre noen i å tilby sine tjenester,
vi sier ikke at noen skal pålegges å
benytte dem.
Så også dette problemet skyldes
statlige reguleringer av næringslivet, og øket frihet vil løse problemet.
La oss til slutt i dag si at godkjen-

Så hadde vi hatt frihet på dette området ville tilbudet vært langt større enn det er i dag, og det ville ha
vært bedre både for tilbydere og
for brukere. Og ingen ville kommet
i den forferdelige situasjon FS er i.
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3608228.ece
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Ryanair

Økonomi. Det irske lavprisselskapet Ryanair har vært i hardt
vær i det siste.
kun med politiske vedtak: det som
må til er akkumulering av kapital.

Vegard Martinsen
Leder i Det Liberale Folkepartiet.

Det handler essensielt sett om at
de ansatte har lav lønn og lange
arbeidsdager, at de ikke har lønn
under sykdom, at de har dårlig
oppsigelsesvern, og lignende. (Det
hevdes også at selskapet ikke følger gjeldende lover og regler, f.eks.
at de ikke betaler riktig skatt, men
disse poengene lar vi ligge, bortsett fra at vi vil si at vårt syn er at
man absolutt bør følge de lover og
regler som gjelder. Vi vil heller ikke
si noe om at prisforskjellen mellom
Ryanair og de andre er mindre enn
man skulle tro på grunn av måten
Ryanair priser sine tilbud på, f.eks.
ved at man må betale ekstra for bagasje.)
Enkelte vil på grunn av dette boikotte selskapet, eller ønsker at
staten skal pålegge selskapet å
innføre den type lønns- og arbeidsbetingelser som er vanlige i Norge.
La oss innledningsvis si at det er
billig å reise med Ryanair, og at dette er en fordel for de mange som
ikke har råd til å reise med vanlige
selskaper som har langt høyere priser. Skulle alle boikotte Ryanair vil
mange miste sin mulighet til å reise
med fly.
Men la oss se på forholdene for de
ansatte. De ansatte jobber i Ryanair
fordi dette er det beste tilbudet de
kan få. Ja, betingelsene er dårligere
enn for en som har tilsvarende jobb
i f.eks. SAS, men alternativet for den
ansatte i Ryanair er ikke SAS, det er
en jobb som har enda dårligere betingelser. Hadde han kunnet ta en
jobb med bedre betingelser ville
han ikke jobbet i Ryanair.

Dersom alle boikotter Ryanair vil
mange av de ansatte da havne i
jobber med dårligere betingelser
enn de har nå, og dette vil være et
tap for dem.
Men kan da staten pålegge selskapet å sette opp lønnen? Da vil selskapet antagelig redusere eller legge ned driften og de ansatte mister
jobbene sine. Dette vil da på sikt
ha samme effekt som en boikott.
Igjen vil de ansatte tape og måtte
gå over til jobber som betaler dårligere.
Ansatte i vestlige flyselskaper som
SAS har høyere lønn og bedre arbeidsbetingelser enn de i Ryanair.
Hvorfor? Velstanden i et samfunn
er resultat av mengden akkumulert kapital i samfunnet. Mye akkumulert kapital gir høy velstand. I
Vesten har man i flere generasjoner
jobbet godt og effektivt, og derved
er i hovedsak alle blitt mer og mer
produktive (man kan få gjort mer
med en traktor enn med en spade),
og resultatet av dette er høy velstand for alle. Det er derfor alle jobber i Vesten har relativt høy lønn.
(Lønnsnivået er altså ikke resultat
av fagforeningenes kamp. Fagforeningene bør holde seg til å hjelpe
med å få sine medlemmers lønnsog arbeidsbetingelser opp til markedsnivå; går de ut over dette blir
deres innsats over tid skadelig for
alle, også for medlemmene.)
Men i samfunn hvor man ikke har
akkumulert kapital forblir folk mindre produktive og lønningene lavere. Det er umulig å øke velstanden

Mange av de som jobber i Ryanair
kommer fra land hvor man ikke
gjennom generasjoner har akkumulert kapital, og det er derfor deres lønninger er lave.
Men å jobbe i Ryanair i en periode
innebærer at man kan dyktiggjøre
seg. Man vil lære seg hvordan man
arbeider i et effektivt selskap, man
vil bli mer verd på arbeidsmarkedet og man vil kunne skifte til en
bedre betalt jobb i Ryanair eller i et
annet selskap senere.
Det er dette som er en av de fine
tingene med slike selskaper; de

tak kan heve folk opp på et høyere
lønnsnivå; men dette er umulig.
Dersom man forsøker dette havner
man i gjeldskrise med store negative konsekvenser, spesielt for de
minst ressurssterke i befolkningen.
Å nekte folk å jobbe seg opp via
jobber med lavere lønn for at de
over tid skal kvalifisere seg til mer
høytlønnede stillinger er da det
samme som å nekte dem å gå opp
den stigen som fører til høyere velstand for dem: det er det samme
som, etter at man selv har kommet
opp, å trekke opp stigen etter seg
å si «Dessverre, siden dere ikke er
oppe her hos oss så vil vi ikke la
dere klatre opp».

De som ønsker å boikotte Ryanair, sier reelt
«Nei» til folk som vil klatre oppover på velstandsstigen. De forstår ikke at dette er en stige
med mange trinn; trinn som må tas ett og ett.
som begynner der har muligens
lav lønn en periode, men etter
hvert skaffer de seg kunnskaper,
ferdigheter og erfaringer som gjør
at de kan komme seg over i bedre
betalte jobber.
De som ønsker å boikotte Ryanair,
sier reelt sett «Nei» til folk som vil
klatre oppover på velstandsstigen.
De forstår ikke at dette er en stige
med mange trinn; trinn som må tas
ett og ett. De tror at man ved hjelp
av politiske vedtak kan heve folk
fra et lavt nivå og opp på et høyt
nivå uten at de går trinnene på vei
opp.
Men alle samfunn må gå disse trinnene for at innbyggerne skal bli
mer velstående, og det et ingen
snarveier. Det boikottilhengerne
åpenbart tror er at man ved innstas
fra fagforeninger og politiske ved-

Kort sagt: dersom de som er ansatt
i Ryanair hadde kunnet velge bedre jobber ville de ikke ha jobbet i
Ryanair, og dersom man gjennom
politiske vedtak forsøker å innføre
vestlige betingelser i Ryanair vil
dette kunne føre til at alle mister
jobben.
Vi vil tro at de ansatte ikke ønsker
noen av disse alternativene, og de
som ønsker det er jo ikke ansatt i
Ryanair i det hele tatt.
Så hvis du ikke vil sikre jobbene til
de ansatte i Ryanair, hvis du ikke
vil hindre at de må ta til takke med
dårligere betalte jobber, hvis du
ikke vil være med på å gi de ansatte i Ryanair mulighet til å kvalifisere seg for enda bedre betalte
stillinger, kanskje i andre selskaper,
så må du gjerne boikotte Ryanair.
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Helsevesenet
Amund Farberg
Leder i DLF Oppland

Er det sant at Norge har verdens
beste helsevesen? Pengebruken
per pasient er i verdenstoppen,
men likevel sliter vi med helsekøer,
utstyrsmangel, et tungrodd byråkrati, og stadige feilbehandlinger.
Problemene er forsøkt løst ved å
bruke enda mere penger, eller med
reformer: sist at staten tok over
sykehusene fra fylkeskommunen

(helseforetakene). Men løsningene
har uteblitt.
DLF mener at problemene i helsevesenet kun kan løses ved at hele
feltet privatiseres fullt ut. Dette
innebærer at private foretak eier
og driver sykehusene, og at pasientene betaler for egen helseomsorg enten direkte eller via private

forsikringsordninger. Dette betyr
at pasienten, og ikke – som i dag
– staten, er sykehusets kunde. Sykehuset vil da tekkes pasienten, og
ikke byråkratiske føringer eller politikeres innfall.
En viktig årsak til at privat helseomsorg oppfattes som dyrt i dag, er at
man jo allerede har betalt skatt for
det offentlige helsevesenet, og da
har man ofte ikke råd til privat behandling i tillegg. DLF vil at alle skal
få beholde det de tjener, slik at de
selv kan velge blant det vide spekter av private tjenester som alltid

finnes i det frie marked. Kun dette
vil føre til et velfungerende og rimelig helsetilbud for alle.
Men vil ikke dette bli amerikanske tilstander? Nei, USA har ikke
et privat helsevesen. Over 50% av
helsekostnadene betales av det offentlige, og forsikringsordningene
er gjennomregulert (ved lov må
de dekke filleting som rutinebesøk
hos legen og behandling av alkoholisme selv for avholdsfolk) og blir
dermed dyre. Helsepersonell må
dessuten forholde seg til tusenvis
av sider med forskrifter og regler.

Boligpriser
Amund Farberg
Leder i DLF Oppland

Boligprisene er høye, og nå står
unge mennesker i fare for å ikke
ha råd til egen bolig. Årsaken er en
skjevhet i forholdet mellom tilbud
og etterspørsel.
Boligtilbudet er sterkt begrenset av
statlige reguleringer. Det er strenge
regler for hvor, når, hvordan og hva
man kan bygge. Kommunale reguleringer av tomter til boligbygging
tar årevis, og noen steder er det forbudt å bygge, for eksempel i Marka
i Oslo. I hovedstaden er det ikke engang lov å bygge leiligheter under
40 kvm! Slike restriksjoner gjør det
umulig å få bygd nok boliger.

Samtidig er kunstig lave renter og
skattefordeler på boliglån med
på å presse opp etterspørselen.
Sammen med kunstig lavt tilbud
fører dette til – ja nettopp, kunstig
høye priser.
Hva er løsningen? Få myndighetene ut av veien! La folk få bygge
det de vil på egen eiendom, fjern
statlige incentiver til å ta opp boliglån, og la markedet sette renten i
stedet for sentralbanken: kun dette
vil føre til at det bygges flere og billigere boliger, og kun DLF går inn
for dette.

Private skoler
Amund Farberg
Leder i DLF Oppland

Problemene i skolen – dårlig standard på skolebygninger, mangel
på kvalifiserte lærere, dårlige resultater i internasjonale undersøkelser – skyldes at skolen er offentlig.
Økt offentlig pengebruk er ingen
løsning – Norge er allerede blant
de land som bruker mest penger
per elev i skolen. DLF vil ha et privat skolevesen hvor den enkelte
skole lager sine egne læreplaner.
Da kan foreldre sende sine barn dit

de selv finner det best i stedet for å
måtte ta til takke med en enhetsskole hvis hovedformål er å forme
barn og unge til å bli gode sosialdemokrater.
Finansiering av skolen må skje likt
som alle andre tjenester – kunden
betaler! Slik opprettes det et direkte forhold mellom tjenesteyter og
kunde, og skolen vil da måtte yte
det beste for eleven, i stedet for by-

De andre partiene mener det er umoralsk
å tjene penger på å drive skole. Men hvorfor det? Tenk om den driftighet og nyskapning
som profittmotivet skaper på relativt frie områder som høyteknologi også fant veien til utdanningssektoren!
råkratene i Utdanningsdirektoratet. Skulle man ikke like skolen sin,
kan man bytte – noe som er umulig
i dag.
De andre partiene mener det er
umoralsk å tjene penger på å drive
skole. Men hvorfor det? Tenk om
den driftighet og nyskapning som
profittmotivet skaper på relativt
frie områder som høyteknologi
også fant veien til utdanningssek-

toren! Da hadde vi hatt en levende
skole i stadig utvikling, hvor gamle
og foreldete doktriner erstattes av
nye og bedre metoder for læring,
og hvor man fritt kunne høste fra
nye kilder til kunnskap.
De andre partiene står for skolering, men kun DLF står for utdanning!
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Tigging

Ideologi. I våres kom det kommet et betydelig antall romfolk
til Oslo, og det ser ut til at det eneste de kan gjøre er å tigge,
eller å spille musikkinstrumenter mens de tigger. Noen selger
også magasinet «Folk er folk».
Vegard Martinsen
Leder i Det Liberale Folkepartiet.

Men i hovedsak er det tigging de
bedriver. De har heller ikke noe
sted å bo, og sover ofte under broer
eller i forfalne, riveklare hus. De må
også ofte gjøre sitt fornødne i parker og på gatehjørner, eller de går
i flokk til toaletter på kjøpesentre
o.l., noe som faller eierne tungt for
brystet; de mener at dette skremmer vanlige kjøpesterke kunder
bort fra senteret.
Dette er en forferdelig ille situasjon
for de som tigger, og det er også
ille for de som blir plaget av pågående tiggere eller uønsket musikk,
ubudne og uvelkomne overnattingsgjester, flokker av romfolk
som benytter kjøpesentres toaletter, osv.
Det er kommet en rekke forslag til
løsning: forbud mot tigging, forbud mot tigging i visse tider og på
visse områder, at kommune skal gi
romfolkene kost og losji eller andre
fasiliteter.
Det som skjer nå er at politiet jager
folk bort dersom de oppholder seg
ulovlig i enkelte bygninger eller
parker, men da flytter de seg gjerne til et annet sted hvor de heller
ikke har lov til å oppholde seg, og
da må politiet trå til igjen. Dette
krever store resurser fra politiets
side. Når det er snakk om straffereaksjoner er det kun bøter; vi kan
ikke forestille oss at disse bøtene
har noen betydning i praksis; det
vil nok være vanskelig å innkreve
bøter fra disse menneskene.
Høyres leder Erna Solberg har sagt
at dersom det blir regjeringsskifte
ved valget og hun blir statsminister, vil det bli iverksatt tiltak som vil
føre til at tigging ikke blir noe problem neste sommer.
Vi i DLF mener at ingen av disse
planlagte tiltakene vil ha noen
merkbar effekt. Å ha et forbud mot
tigging til visse tider og på visse
steder vil føre til at det kreves en
kolossal innsats fra politiet for å
opprettholde det, og dette vil ikke
være mulig i det omfang som er

nødvendig for å stanse tiggingen.
Å innføre et totalt forbud mot tigging blir også vanskelig; skal dette
da omfatte gatesalg av magasiner
som «=Oslo» og «Folk er folk», eller
skal det omfatte gatemusikanter?
Kanskje skal det da bli en offentlig
godkjenningsordning for musikanter og gateselgere? Kanskje gatemusikanter må avlegge en prøve
for å avgjøre om de virkelig kan
spille? Mulighetene er uendelige –
for øket byråkrati. Men problemet
vil bestå.
Hva er da løsningen? Hvis vi ser på
ren tigging først så er det slik at tigging pågår fordi mange gir til tiggere. Dagbladet forteller at 1 av 4
gir til tiggere. Hvis ingen ga til tiggere, ville tiggingen opphøre. Så
det er altså slik at så mange gir til
tiggere at det lønner seg å tigge,
og da vil tiggingen fortsette uansett om det er forbudt eller ikke.
Et forbud kan redusere tiggingen
noe, men neppe slik at det blir en
vesentlig reduksjon; til det finnes
det ikke tilstrekkelige politiressurser. Og de som bryter forbudet, hva
slags straff vil de få? En bot? Som
er umulig å kreve inn? Dette virker neppe avskrekkende. Og dersom de settes i fengsel så er norske fengsler, for å sette det litt på
spissen, å sammenligne med spahoteller, og vi tror at dette heller
ikke vil virke spesielt avskrekkende
på romfolk fra Romania. Og har vi
et tilstrekkelig antall fengselsplasser til å huse alle de som vil bryte
et tiggerforbud? Eller hva med å
sende dem tilbake til Romania?
På luksusbusser, med overnatting
på tre-stjerners hoteller inkludert
frokost på den lange veien ned dit?
Heller ikke dette vil virke særlig
avskrekkende, og dessuten vil de
sannsynligvis bare komme tilbake
– hva har de å frykte ved å bryte
norske lover?
Men over til den reelle løsningen:
det disse som nå tigger helst vil ha
er et arbeid. Og da bør de offentlige reguleringer som stenger dem
ute fra arbeidsmarkedet fjernes.
Disse menneskene kan lite, de er

ofte analfabeter, og da er det ikke
mange jobber de kan utføre, men
det er noen: for eksempel kan de ta
på seg enkle rydde- og vaskeoppdrag. Men siden de til å begynne
med neppe er svært effektive i
slike jobber kan de ikke gjøre seg
fortjent til høy lønn. Det som da må
gjøres er å deregulere arbeidsmarkedet slik at de kan få enkle jobber i korte perioder med lav lønn.
Men fagforeningene vil neppe gå
med på dette, de vil heller stenge
disse menneskene ute fra arbeidsmarkedet. En deregulering vil få
disse menneskene inn i arbeidsmarkedet, de vil da kunne skaffe
seg kunnskaper og ferdigheter, og
etter hvert kan de komme seg opp
til å kunne utføre mer produktive
jobber som kan gi dem stadig høyere lønn.
De trenger boliger. Man det er få
boliger til leie i Oslo. Dette er fordi
det er store offentlige restriksjoner
på bygging av boliger (f.eks. Markagrensen). En annen ting er at
man løper en risiko ved å leie ut.
Leier man ut og leietageren viser
seg å være vanskelig – at han lager bråk, at han ikke betaler leien,
at han ikke holder boligen og området i orden – er det på grunn av
offentlige reguleringer svært vanskelig å kaste ham ut. Dette gjør at
enkelte utleiere kan være skeptiske
til å leie ut til folk som har en annen bakgrunn enn den man er vant
til. Hadde også dette markedet
vært uten offentlige reguleringer,
ville det vært svært mye enklere å
komme seg inn på boligmarkedet
og å bli der hvis man oppførte seg
ordentlig og betalte leien i tide.
Nå er det slik at enkelte ikke har
annen mulighet enn å gjøre sitt
fornødne under broer og i parker.
Dette er helt uakseptabelt og må
stanses. Men siden man – politiet
og rettsapparatet – ikke har noen
reaksjonsformer overfor de som
oppfører seg slik, vil problemet
aldri opphøre; det eneste politiet
gjør er å vise folk bort, noe som fører til at de gjør akkurat det samme
et annet sted. Tilsvarende, hvis et
stort antall rom bruker toalettene
på et kjøpesenter; kan de bortvises,
men de kan ikke nektes adgang og
det er ingen straff hvis de tar seg
inn på området mot eiernes ønske
på et senere tidspunkt. Dette skjer
i dag fordi eiendomsretten ikke beskyttes.
Vi er også imot at det offentlige,
som regel kommunen, skal skaffe

boliger og andre fasiliteter til disse
menneskene; de bør gjøre som andre mennesker: jobbe, tjene penger, spare, og kjøpe eller leie en
bolig for egne penger. Men med
en deregulering av arbeidsmarkedet og boligmarkedet vil dette bli
langt enklere enn det er i dag.
Vi har også sett fortalt i avisene at
enkelte av romfolkene begår kriminalitet. Men dette er småsaker
– lommetyverier, små tyverier fra
butikker – og for denne type kriminalitet er straffene så lave at de ikke
har noen som helst avskrekkende
virkning.
De tiltak som er foreslått (eller
iverksatt) for få slutt på en omfattende tiggeraktivitet som mange
synes er plagsom, har ingen (eller
i beste fall svært liten) effekt. Vårt
syn er at det samme vil gjelde de
tiltak Erna Solberg varsler dersom
hun blir statsminister etter valget.
For å oppsummere: vi regner med
at de aller fleste rom som kommer
hit vil ha en jobb og en bolig. Dette
kan kun bli mulig dersom offentlige stengsler fjernes fra arbeids- og
boligmarkedet. Dette vil også redusere behovet for tigging. Et tiggerforbud er ikke bare umoralsk,
det vil også være umulig å håndheve, og det vil binde opp store
politiressurser til ingen nytte.
De som måtte begå kriminelle
handlinger – og da tenker vi ikke
bare på tyverier, men også på slike
ting som å gjøre sitt fornødne i parker og på gatehjørner eller sove på
områder uten eiers tillatelse, eller å
okkupere toaletter på kjøpesentre
– bør idømmes strenge straffer og
at disse skal sones under kummerlige forhold i vanlige fengsler; for
at straffer skal være avskrekkende
må de være slik at man helst vil
unngå å måtte sone flere ganger.
Kun dette kan løse problemet med
at bybildet preges av omfattende
tigging, umusikalske musikanter
og pågående gateselgere.
Men dessverre tror vi at ingen av
de andre partiene vil gjøre noe av
dette. I stedet vil de bare fortsette
med den samme type tiltak de har
brukt hittil, tiltak som praktisk talt
er helt uten effekt.
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DLF vil beskytte verdiskaperne
Lov og rett. Film, musikk, bøker, TV-programmer, dataprogrammer, bilder, nyhetsartikler osv.
er av stor verdi. Det er enormt mye jobb å lage slikt, og spesielt mye jobb er det å lage et godt
produkt. Derfor mener DLF (på lik linje med de fleste andre partier) at de som investerer mye tid,
krefter og ressurser for å skape slikt skal kunne få bestemme hvordan det ferdige produktet skal
distribueres. Det er dette som er copyright.
Martin Johansen
Sentralstyremedlem i Det Liberale Folkepartiet og 4. kandidat for DLF Oslo

Film, musikk, bøker, TV-programmer, dataprogrammer, bilder, nyhetsartikler osv. er eksempler på
produkter hvor en svært stor andel
av produksjonen er intellektuell.
Derfor omtales retten man får til
det ferdige produktet som intellektuell eiendomsrett.
Vanlig eiendomsrett får man til
produkter hvor en stor andel av
produksjonen er fysisk og materiell. For eksempel, utvinner man
kull, dyrker man trær eller bygger
man et hus har man eiendomsrett
til henholdsvis kullet, trærne og
huset. Dette er produksjon der arbeidet i stor grad er fysisk og resultatet i stor grad er materiell.
Kjøper man en bok har man selvsagt vanlig eiendomsrett til boka,
på lik linje med at når man kjøper

hus har man vanlig eiendomsrett
til huset. Ønsker man å låne bort
boka har man rett til dette; ønsker
man å låne bort huset har man også
rett til det. Men, når det gjelder kopiering er det en forskjell: Ønsker
man å lage et likt hus har man rett
til det (gitt at husets arkitektur ikke
er beskyttet av copyright); men ønsker man å lage en lik bok har man
ikke rett til det. Hvorfor denne forskjellen?
Forskjellen kommer av at andelen
intellektuelt arbeid i de to tilfellene
er forskjellig. Å lage like hus krever ca. like mye arbeid hver gang;
å lage en bok krever svært mye
arbeid første gang, men krever tilnærmet ingenting andre gang osv.
Derfor gis skaperen av intellektuelle arbeider intellektuell eiendomsrett i form av copyright: Skaperen

beskyttes mot at folk mot skaperens vilje lager kopier av arbeidet.
Dette krever beskyttelse fordi kopieringen av arbeidet er svært mye
enklere enn å skape arbeidet.
Lovene i dagens Norge beskytter
både vanlig og intellektuell eiendomsrett i like stor grad, men folks

Kopiering mot skaperens vilje er
kriminell aktivitet som må bekjempes i større grad. DLF ønsker at politiet skal slå ned på slik kriminell
aktivitet. Gjentatte brudd på copyright vil, under DLF, føre til økende
straffer. Dette fordi DLF tar slike
lovbrudd på alvor, og ikke ønsker
at det skal forekomme i samfunnet.

Kopiering mot skaperens vilje er kriminell
aktivitet som må bekjempes i større grad.
aksept på brudd på disse lovene er i
stor grad forskjellig. Det å stjele noens eiendom og det å kopiere mot
skaperens vilje fordømmes i forskjellig grad. Det er mer akseptert
å kopiere mot skaperens vilje enn å
stjele noens eiendeler. Dette fører
til at politikere prioriterer ned beskyttelse av intellektuell eiendomsrett. I dag er det praktisk talt ingen
som blir tatt for kopiering av film,
musikk, bøker, TV-programmer, dataprogrammer, bilder, nyhetsartikler osv., mot skaperens vilje. Slikt
skjer spesielt over Internett.

DLFs politikk på dette område vil
ha svært positive virkninger: Det vil
føre til at skaperne av disse enorme
godene i større grad får den belønningen de fortjener. Dette vil igjen
føre til at flere slike goder blir produsert. Velstand er et resultat av
produksjon, men produksjon må
beskyttes mot kriminalitet, både
mot brudd på vanlig og intellektuell eiendomsrett. DLFs politikk på
dette område vil øke produksjonen
av intellektuelle arbeider og dermed øke velstanden i samfunnet.
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Bilbranner
Vegard Martinsen
Leder i Det Liberale Folkepartiet.

En personbil er en fin ting. Den er
et stort gode for den som eier den,
eieren kan enkelt reise fra dør til
dør dit han skal uten å vente på
(ofte forsinkede og/eller overfylte)
busser og tog, det er enkelt å ta
med det man trenger av bagasje,
det er enkelt å handle, det er enkelt
å bringe barn til barnehaven, det er
enkelt å reise på ferie, osv.
(At bensinen er dyr på grunn av
store avgifter, at veinettet har for
dårlig kapasitet, og at de som bruker bil årlig betaler flere titalls milliarder mer til det offentlige i skatter og avgifter hvert år enn det som
brukes på vei og andre tiltak som
kommer bilistene til gode skal vi
ikke si noe om. Ja, bilen forurenser, men dette er et problem som
stadig blir mindre på grunn av den
teknologiske utviklingen.)
Personbilen er altså en fin og nyttig
ting. Den representerer individualisme, den representerer velstand,
den representerer teknologi, sivilisasjon, vitenskap og frihet, som

alle er store verdier.
Men det er enkelte som ikke liker
disse verdiene. Disse er da naturlig
nok også motstandere av privatbilen. Denne motstanden gir seg
en rekke utslag: alt fra det å bære
buttons med teksten «Bilfri by» til
å gå inn for å legge restriksjoner
på alt som har med bil å gjøre: la
parkeringsavgifter være høye, bevisst holde igjen på veiutbygging,
ikke bygge tilstrekkelig med parkeringsplasser, osv.
Et trinn i den økende motstanden
mot bilen og alt den symboliserer,
er det økende antall bilbranner.
Dessverre er det slik at bilbranner
ikke lenger er noe som bare skjer
i Paris og i Malmö og andre utenlandske byer, de er også begynt
å bli mer vanlige i Oslo, selv om
man sjelden ser dette omtalt i de
store avisene. Men søker man på
Internett vil man finne omtale av
bilbranner, og de fleste skjer øst i
Oslo. Hvorfor brenner bilene? Kan

det være tekniske feil som gjør at
bilene tar fyr? En ekspert vi har
snakket med svarer at det er intet
som skulle tyde på det skjer noen
med det tekniske anlegget i bilen
som skulle gjøre at den selvantenner, og det samme sier politiet. Politet har mistanke om at brannene
er påsatt.

tilfeldig bil han passerer og kaster
inn en Molotovcoctail – en slik sak
må være nærmest umulig å etterforske.
Men det som er ille er at misnøyen
med bilen og det den symboliserer
og de verdier den representerer er
så sterk og så utbredt at det resulterer i at det settes fyr på kanskje

Et trinn i den økende motstanden mot
bilen og alt den symboliserer, er det økende antall bilbranner.
Det må være forferdelig å komme
ut om morgenen og ha tenkt å kjøre til jobben som vanlig og så oppdage at den bilen man er glad i står
der som et utbrent vrak. Ja, man får
nok en god del igjen på forsikringen, men dette gjør jo at alles forsikringspremier blir dyrere. Men det
er en stor jobb å ordne opp med alt
det praktiske som må til før at man
er ferdig og man igjen har en brukbar bil.
Vi vet ikke hvem som kan stå bak
disse bilbrannene. Vi forstår også
at slike saker kan være vanskelige å
etterforske. Om en person vandrer
gatelangs og slår ut vinduet på en

flere biler hver uke bare i Oslo. (En
tilsvarende utvikling har man som
nevnt sett i en rekke store byer i
utlandet. Både i Frankrike og i Tyskland og i Sverige skjer slike ting i
betydelig omfang.)
Som sagt, vi vet ikke hvem som står
bak, og vi vil ikke spekulere. Vi vil
bare si at dette er en forferdlig utvikling og vi håper at den snart vil
ta slutt. Bilen er et stort gode, og
når et så stort gode blir utsatt for
stadige angrep, og at disse fortsetter og øker i omfang, er dette
et tegn på at noe er alvorlig galt i
kulturen.

Poker
Lasse K Lien
Nestleder i Det Liberale Folkepartiet.

Lov og rett. Norsk rettvesen felte i mai 2006 en dom som viser
manglende innsikt i sak og stor mangel på respekt for enkelte
individet. Dommen som falt sier at poker er forbudt. (Dvs. det
som er forbudt er å spille poker om penger i klubber, etc., pokerspill i et hjem mellom venner er visstnok tillatt.)
La oss først si at vi er tilhengere
av at dagens lover skal følges, vi
forsvarer ikke lovbrudd. Dersom
poker (poker spilt om penger i en
klubb) ifølge lovverket er forbudt,
så bør slik spilling stanses av politiet. Men så vidt vi kan se er loven
formulert slik at poker ikke er forbudt; det som er forbudt er lykkespill om penger, mens forbudet
ikke rammer ferdighetsspill.
Poker er helt klart et ferdighetsspill, og er da ifølge lovens bokstav
tillatt. Domstolen har imidlertid,
slik vi ser det, basert seg på den

helt feilaktige forståelse at poker
er et lykkespill. Dette er så feil som
det kan få blitt, og viser en enorm
mangel på innsikt hos dommeren.
DLF mener også alle spill bør være
tillatt, inkludert lykkespill om penger. Ja, det er noen som ikke kan
håndtere slikt, enkelte kan spille
bort store penger på poker, spilleautomater, etc. Men vi er imot
at noe skal forbys dersom enkelte
ikke klarer å håndtere det på en ansvarlig måte: vi vil ikke forby narkotika selv om enkelte ikke kan håndtere dette på en ansvarlig måte, vi

vil ikke forby (eller avgiftbelegge)
alkohol selv om noen ikke klarer
å håndtere dette på en ansvarlig
måte, vi vil ikke forby pengespill
selv om noen ikke klarer å håndtere dette på en ansvarlig måte, osv.

forbud er også totalt feil, slike forbud skaper større problemer enn
de forbudene er ment å løse.
Vi ser frem til en tid hvor poker blir
tillatt. Poker er god og spennende

DLF mener også alle spill bør være tillatt,
inkludert lykkespill om penger.
Vi er for frihet og ansvar, individuell
frihet og individuelt ansvar - å tro
at man kan redusere problemene
forbundet med stort bruk av alkohol, narkotika eller pengespill ved

underholdning for mange mennesker, og det er helt galt at folk
skal bli nektet denne gleden.
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Innvandring
Petter Hagelien
1. nestleder i Liberalistisk Ungdom

Man kunne den 15.04.13 lese følgende i Dagbladet: «Ifølge tall fra
Statistisk sentralbyrå (SSB) har
offentlige utgifter overskredet
skatteinntektene fra arbeidsinnvandring med 71 milliarder kroner
under den sittende regjeringen.»
Videre kunne man lese: «Innvandrerne har også fått rett til offentlige goder som vil koste 376 milliarder kroner mer enn de vil komme
til å betale i skatter og avgifter, gitt
at velferds- og skattesystemet ikke
endres.»

nivået øker. Dette er fordi politikere
og staten ikke har noen penger, så
hver gang de skal finansiere noe
nytt, blir de nødt til å ta pengene
fra folket. Dermed vil det bli mindre lønnsomt å være produktiv og
det vil bli mer lukrativt å leve på
velferdsstatens trygde- og støtteordninger. En videre konsekvens er
at stadig fler går på trygd, mange
begynner å jobbe svart og produktive mennesker emigrerer eller slutter å være produktive. Som
vi kan se både på USA og på flere

DLF mener at innvandring i seg selv er
positivt fordi jo flere som er med på verdiskapningen i et land, jo høyere vil velstanden bli.
Debatten rundt hvorvidt innvandring er lønnsomt eller ikke har pågått i en årrekke og man har grovt
sett hatt to ulike sider: Den ene
siden består av alle stortingspartiene (utenom FrP), etablerte aviser,
NRK, informasjonsavdelingen i SSB
osv. Disse har hele veien sagt at
innvandring er lønnsomt og at innvandrerne bidrar til verdiskapning,
sørger for flere skatteinntekter etc.
På den andre siden finner vi hovedsaklig FrP som har ment at dersom
vi legger til alle forpliktelsene staten pådrar seg ved innvandring,
dvs. trygder, støtteordninger og
kostnadene rundt økt kriminalitet,
vil regnestykket gå i minus.
Altså har man hatt to sider rundt
dette spørsmålet, hvorav den ene
mener at innvandring er lønnsomt
og bra, mens den andre mener at
dette er en kostnad som må dekkes av skattebetalerne. Men hva
mener Det Liberale Folkepartiet
om dette?
Gitt at tallene presentert over
stemmer, er ikke dette noen stor
overraskelse: I en velferdsstat som
Norge er man lovet en rekke goder
og støtteordninger. Disse ordningene er finansiert av den produktive delen av befolkningen som
står for verdiskapningen i landet.
Ettersom en politikers prioritet ikke
bare er å bli valgt, men også å bli
gjenvalgt, vil politikerne bli nødt til
å love flere og flere goder: noe som
vil resultere i at skatte- og avgifts-

land i Europa, er dette svært skadelig på lang sikt. Velferdsstaten må
på ett eller annet tidspunkt knekke
sammen da inntektene blir færre
og kostnadene større.
De samme konsekvensene vil
man finne ved innvandring til en
velferdsstat: I tråd med det store
byråkratiet finnes et enormt skjemavelde og en rekke lover og reguleringer du må sette deg inn i som
arbeidstaker/arbeidsgiver. Dette vil
være enda verre for en innvandrer
som må styre med arbeidstillatelse,
ulike attester osv. Grunnet dette,
samt at en innvandrer vil ha krav på
mange støtteordninger og offentlige tjenester når vedkommende
kommer til landet, havner mange
innvandrere på trygd og blir en utgift. Incentivene for å jobbe er få
og trygd blir da et godt alternativ.
DLF mener at innvandring i seg selv
er positivt fordi jo flere som er med
på verdiskapningen i et land, jo
høyere vil velstanden bli. Allikevel
vil alle prosjekter bli tapsprosjekter i velferdsstaten og dette gjelder innvandring så vel som helse,
utdanning, veiutbygging osv. Det
bør ikke komme som noen overraskelse at i valget mellom å motta
gratis goder fra det offentlige eller
å sette seg inn i arbeidsmiljøloven
og annet byråkrati, vil en innvandrer la seg friste av førstnevnte.
DLF mener altså at innvandring i
seg selv er positivt og at de negative økonomiske konsekvensene vi i
dag ser knyttet til dette skyldes vel-

ferdsstaten. Videre er det de som
har stemt på partiene som i dag
styrer landet som har skylden. Dersom ikke velferdsstaten og dens
støtteordninger var til stede, ville
vi ikke hatt de økonomiske problemene rundt innvandring som finnes i dag.
På bakgrunn av dette er DLF for fri
innvandring. Vi mener som sagt at
problemet ligger hos velferdsstaten og ved å fjerne denne vil roten
til problemet bli borte (akkurat
som på en rekke andre områder.)
DLF ser også retten til å søke lykken
som absolutt og ukrenkelig. Dette
innebærer at enhver bør ha retten
til å bosette seg i det landet vedkomne selv måtte ønske, såfremt
man respekterer landets konstitusjon og lover og kan finne seg et
levebrød ved egen hjelp. Men her
kommer et annet mulig problem
inn i bildet:
Mange vil peke på all kriminaliteten som skyldes utlendinger som
kommer til landet og vil spørre
hvordan dette skal gå i en stat med
fri innvandring. DLF mener som
beskrevet over at man som innvandrer er nødt til å respektere landes
lover og regler, samt å skaffe et levebrød uten bruk av vold. Brudd

rekke problemer og utgiftsposter
som de store partiene må ta stilling
til bli borte.
Det siste problemet man bør ta
stilling til er tigging som ofte er forbundet med romfolk som kommer
til landet. Dette er et reelt problem
grunnet forsøpling, kriminalitet og
romfolk som overnatter i offentlige
parker eller på annen offentlig eiendom. Først og fremst ønsker ikke
DLF å forby tigging da ethvert individ bør inneha retten til å motta frivillige bidrag fra andre. DLF ønsker
heller ikke å forby romfolks tilgang
til landet. Allikevel skal kriminalitet som beskrevet tidligere straffes
hardt og dette gjelder også romfolket. Når det gjelder forsøpling og
offentlige boplasser (tigging også
for den saks skyld), ser DLF på den
private eiendomsretten som ukrenkelig. I et fritt samfunn vil nærmest
ingen ting være eid av det offentlige, noe som vil si at all eiendom er
privateid. Ettersom eiendomsretten i DLFs øyne er ukrenkelig, vil en
eier kunne bestemme fullt og helt
over sin eiendom. Dermed vil problemet med romfolk som forsøpler
og bor på «fellesskapets» eiendom
bli borte: Det vil bli opp til hver enkelt eier å bestemme om noen skal
få oppholde seg på vedkommen-

Det bør ikke komme som noen overraskelse at i valget mellom å motta gratis goder
fra det offentlige eller å sette seg inn i arbeidsmiljøloven og annet byråkrati, vil en innvandrer
la seg friste av førstnevnte.
på landets lover og regler vil være
straffbart og dette er rettsstatens
ansvar å håndheve. Altså er det i
dag staten som ikke gjør jobben
sin og lar kriminelle utlendinger
være på frifot. DLF ønsker et sterkt
politi og rettsvesen som sørger for
at alle innbyggere følger landets
lover.
Videre er det mange som mener
at for å få innvandrere i jobb, må
de ha rett på språkkurs, arbeidssøkerkurs og annen opplæring. Ikke
bare bryter dette med DLFs prinsipper om individuell frihet, men
det er totalt unødvendig ettersom
en innvandrer i en fri stat er nødt
til å finne en jobb på egenhånd og
gjøre det som trengs for å få denne. Det vil si at hvis en bedrift krever at de ansatte skal kunne norsk,
så må de som søker arbeid i bedriften selv sørge for å lære dette. Ved
å fjerne velferdsstaten vil derfor en

des eiendom eller ikke. Brudd på
eiendomsretten vil være straffbart
og en som oppholder seg på en annens eiendom uten lov, vil bli vist
bort.
Kort oppsummert er DLF for fri
innvandring. Innvandring er i utgangspunktet positivt og de problemene som vi i dag ser ved innvandring, skyldes velferdsstaten og
en svekket rettsstat. Ethvert individ
bør ha retten til å bosette seg der
vedkomne måtte ønske så sant
vedkomne følger landets lover og
regler.
http://www.dagbladet.
no/2013/04/15/nyheter/stoltenberg/rodgronn_regjering/innvandring/skatt/26668475/
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Kjære Høyre-velger
Valget. Det sies ofte at valget i 2013 er det viktigste veivalget
på lenge. Dersom man følger med i det offentlige ordskiftet
mellom de etablerte partiene, er det lett å få inntrykk av at at
det står mellom diametralt forskjellige partier.
Magnus Nymoen Lund
Leder i DLF Hedmark og styremedlem i Liberalistisk Ungdom

Høyre er det største partiet på
høyresiden, og det partiet som ligger an til å få statsministeren etter
valget. Høyre fremstiller seg selv
som og oppfattes av svært mange
som et parti som står på individets
side mot en stor omfattende stat.
Dette står til og med ordrett på
deres nettsider - «Kjennetegnet for
Høyre sin ideologi er at man ønsker
en mindre stat og mer frihet til enkeltindividet.» Men Høyres egentlige politikk ligger dessverre langt
unna noe som kan kalles “mindre
stat”. Noen eksempler:

Høyre støttet røykeloven
Høyre støttet kjønnskvotering i private aksjeselskapers
styrer
Høyre støttet bioteknologiloven som legger store begrensninger på viktig forskning
Høyre er imot at man skal
kunne tjene penger på skoledrift

Høyre er et ordinært sosialdemokratisk
parti og dermed ikke et alternativ dersom
man vil påvirke Norge i frihetlig retning.
Høyre støtter subsidiering av
landbruk
Høyre støttet obligatoriske
tjenestepensjoner
Høyre øket momsen til 25%
Høyre støttet byggingen av
opera for skattebetalernes
penger

Dersom man undersøker Høyres
politikk nærmere ser man altså
at Høyre ikke er et parti som støtter frihet. Punktene på listen har
muligens kjøpt Høyre en god del
stemmer, men på bekostning av de
frihetlige prinsipper partiet kunne
og burde hatt. Høyre er et ordinært
sosialdemokratisk parti og dermed
ikke et alternativ dersom man vil
påvirke Norge i frihetlig retning.

Høyre støttet datalagringsdirektivet

FrP – Liberalistisk?

Valget. Selv om FrP påstår at de er et liberalistisk parti så finner man i partiets politikk en rekke
elementer som hører hjemme langt ut på venstresiden.

Det er stor forskjell mellom det opprinnelige FrP som skulle arbeide for lavere
skatter, avgifter og færre offentlige inngrep, og
Frp i dag.

Petter Hagelien
1. nestleder i Liberalistisk Ungdom

Her er noen få eksempler:
FrP ønsker et samfunn der
alle yter etter evne og får
hjelp etter behov:
Dette bygger på det sosialistiske
idealet hvor man bidrar med det
man kan og får igjen det man trenger. I et liberalistisk samfunn vil
man derimot kunne jobbe hvor
mye man vil og beholde fruktene
av dette arbeidet. Det vil si at man
har den fulle rett til å beholde og
disponere det en selv måtte tjene.
Staten skal ikke avgjøre dette.
FrP ønsker lovfestet minstelønn:
Dette innebærer at de som har
små konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet og derfor er nødt til å
konkurrere på pris, vil bli møtt med
statlige forbud og mister muligheten til å arbeide. Liberalismen er
derimot motstander alle typer stat-

lige restriksjoner på verdiskapning,
noe som vil si at også de vanskeligstilte kan få skape verdier.
FrP ønsker allmenn verneplikt uavhengig av kjønn:
Dette betyr at alle skal kunne tvinges til å bruke et år av livet sitt på
å avtjene verneplikt. Liberalismen
innebærer selvsagt at militærtjeneste skal være frivillig ettersom
ethvert individ har den fulle rett til
å bestemme over egen kropp og
eget liv.
FrP ønsker reduserte egenandeler tilknyttet tannhelse:
Dette innebærer at staten skal ta
kontroll over en enda større del
av helsetilbudet. Under et system
basert på liberalismen er dette en
oppgave private skal ta seg – staten skal kun ha et begrenset antall
oppgaver, deriblant å drive politi,
rettsvesen og militært forsvar.

FrP ønsker egne statlige infrastrukturselskaper:
Liberalismen innebærer privatisering av all statlig næringsvirksomhet.
Det bør nå være enkelt å se at FrPs
politikk er langt fra liberalistisk.
Derimot er den en videreføring av
dagens velferdsstat som ikke er
en bærekraftig modell. Det er stor
forskjell mellom det opprinnelige
FrP som skulle arbeide for lavere
skatter, avgifter og færre offentlige
inngrep, og FrP slik vi ser det i dag.
Dersom du ønsker å stemme på et
parti som jobber konsekvent for
større frihet, har du kun et alternativ:
Det Liberale Folkepartiet.

Til deg som ønsker frihet
For alle som kjenner politikken
til Høyre og Fremskrittspartiet,
de fremtredende partiene på
borgerlig side, er det tydelig
at disse partiene er gjennomført sosialdemokratiske. Høyre
(aka Arbeidspartiet) har blitt så
tannløse at de er vanskelige å
skille fra Arbeiderpartiet, mens
Fremskrittspartiet har uttalt at
de ønsker «et samfunn hvor alle

yter etter evne og får hjelp etter
behov». Det er tydelig at disse
partiene trenger motstand fra
høyre.
DLF er annerledes. Vi vil kutte
skatter og avgifter og fjerne
reguleringer helt til statens
eneste oppgave er å beskytte
innbyggernes liv og eiendom.

Vår politikk er solid forankret i
liberalismen, og vi endrer den
ikke for å få stemmer. Vi bukker
ikke under for press fra venstre,
slik Høyre og Fremskrittspartiet
gjør. Jo flere stemmer DLF får
ved valget, jo bedre blir vår mulighet til å presse frem en debatt
om individuell frihet i Norge.
Det er derfor din stemme til DLF
er så viktig.

Er du lei av at politikerne gir løfter som de aldri holder?
Helsevesen og skole er selvsagt
svært viktige områder. Allikevel
er det tydelig at det i disse sektorene finnes enorme problemer
- folk dør i helsekø mens andre
må vente i år for å få nødvendig
behandling, i skolen har vi alt fra
forfalne skolebygninger til lærere
som hverken kan regne eller undervise.

Politikerne fra de andre partiene vil også ved dette valget
love å løse problemene, men
det har de også gjort ved alle

PÅ INTERNETT
DLFs webside, stemdlf.no, er stedet der du
finner utfyllende informasjon om DLF. Her
finner du våre programmer, enkle svar på ofte
stile spørsmål, våre alternative statsbudsjetter,
daglige nyhetskommentarer om aktuelle saker
helt tilbake til 2002, liberalistiske videoer både
produsert av DLF og andre og et aktivt forum
hvor DLFs medlemmer debatterer med alle som
måtte ønske det. Alt fra liberalistiske videoer til
landsmøtetaler finner du også på dlftv.no

tidligere valg uten at løftene er
blitt holdt. Etter DLFs syn kommer dette av at det systemet vi
har idag, at staten tar seg av alle
viktige samfunnsområder, er et
system som ikke kan fungere;
resultatet må bli slik vi ser det
i dag, og det vil nødvendigvis
stadig bli verre.
Løsningen er at folk beholder sine
penger, at de selv fritt kan velge
og betale for lege, sykehus, skole,
o.s.v. Nå betales slikt over skatteseddelen, noe som gjør tjeneste-

Vi har også høy aktivitet på facebook og twitter,
og du kan følge oss på @stem DLF eller like oss
på facebook.com/stemdlf.
DLFs ungdomsparti Liberalistisk Ungdom kan
du finne på liberalistiskungdom.no eller like
på facebook.com/LiberalistiskUngdom og
følge på twitter @Libungdom

ne langt dyrere og mye dårligere
enn de ellers ville ha vært. Når
den som mottar en tjeneste også
er den som betaler for den vil vedkommende velge kvalitet, slik vil
kvalitet bli et kriterium for de som
tilbyr tjenestene og kvaliteten vil
stadig bli bedre. Med en slik løsning vil store og viktige sektorer,
som helsevesen og skole, ikke
lenger primært styres av de ansattes interessegrupper men av dets
brukere.
Stem for frihet fra tvang og overformynderi – Stem på Det Liberale
Folkepartiet!

