
Vol.1  Nr.1                                           Februar  1980

IDEER   OM
FRIHET

Et Kvartalsskrift for lndividuell Frihet og det
Hi6  Marked

LA  IDriENE  SPRES

Den  foreliggende  publikasjon  er  det  første  nummer  av
lI)EER  0M   FRIHET.   Som  undertittelen   sier,   vil  vi  utkomme   en
gang  hvert  kvai.tal.   Initiativet  og  utgivelsen  av  lI)EER  OM
FRIHET  gjenspeilei'  fra  utgivernes   side   et  dypt  pnske   om  å
skape  et,  kcntaktpunkt  mellom  frihetselskende  mennesker   i
vårt  land.

Hvorfor  er  dette   så  viktig  ?   Svaret  burde  være  ganske
åpenbart.   Dersom  vi   ønsker  å  fremme  de   tanker  og  ideer   som
viser  veien  henimot  et  fritt  samfunn  er  det  ikke  nok  at  vi
selv,  hver  for  oss,   er  overbevist  om  at  de  libertarianske
ideer  og  prinsipper  er  riktige.   Ideene  må  spres,   både  til

mennesker  som  aldri  har  blitt  konfrontei.t
med  våre  ideer,   men  like  viktig  er  det  at
ideene   spres  og  sirkuleres  blaLnt  de   av  oss
som  i  flei`e  år  har  vært  meget  opptatt  av
nettopp  disse   ideene.  Det  siste  kan  neppe
understrekes  sterkt  nok.  Grunnen  er  at
dette   fokusei.er  vår  oppmerksomhet  omkr.ing
den  kanskje  viktigste  forutsetningen  for
å  overbevise  andre  mennesker,   nemlig  selv-
foi'bedring.   Bai.e  ved  en  slik  "streben  ef-
ter  eksellense",   for-å  bruke  ett  av  Leon-
ard  Reads  yndlingsutti.ykk,   kan  vi  håpe   å

skape  en   idebasert  magnetisme  omkring  de   idealer  vi  forfek-
ter.  Denne  idestrategien  har  også  det  vesentlige  fortrinn
over  alle  andre  strategier  i  det  den  er  best  istand. til  å
tiltrekke   seg  den  mektigste  av  alle  sosiale  krefter;   Menn-
eskelig  Sympati.

Mulighetene  for  å  oppnå  suksess  i  våre  bestrebelser
burde  også  avgjort  være  tilstede.   I  det  vi  går  inn  i  et
nytt  decennium  kan  vi  med  glede  konstatei.e  at  vi  har  tilb-
akelagt  et  tiår  der  den.`klassiske  liberalismen  og  dens  arv-
tager  -  Libertai.ianismen  -  har  vunnet  innpass  i  stadig  fl-
ere  kretser.

Blant  6e   intellektuelle  har  vi  i   70-årene  væi`t  vitne
(   forts.   s.2   )
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II)EER   OM  FRIHET   er  en  uavh-
engig  og  ikke  partitilknytt--et  publikasjon.   IOF  vil  ut-.
komme  hvert  kvartai,   og  vil
presentere  artikler,  essays
og  informasjon  om  alle   emner
og  t.ema  som  er  relevante  for
et  fdrsvar  for  .den  individ-
uelle  frihet  og  den  frie
mai.kedsøkonomi .
Artiklene  som  trykkes  i   IOF
uttrykker  artikkelf oi.fatt-
ernes  synspunkter,  og  refl-
ekterer  ikke  nødvendigvis
redaktørens  eller  Libertar-
iansk  Samfunn§  meninger.

INNHOLD :

I,eder...................1
Tegn   i   Tiden ............   3
Karl  Poppei.s  Politiske
Filosofi................4
Velferdsstaten,   Inflasj-
on   og   Stagflasjon .......   7
Bøker...................15
Sitater.................20
Inf ormasj on ............. 21

Artikler  mottaes  med  takk.
MaLnuskriptet  bør  helst  væ-
re  maskinskrevet.  I)eadline
foi.  innsendelse  av  artikl-
er  til  neste  nur.mer  er  25.
aLpri 1.

''The  State  is  the  great
fictitious  entity  by  which
everyone  seeks  to  live   at
the   expense   of  everybody
else , ''

Frederic  3astiat
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(forts.   fra  s.1)
til  at  John  Maynard  Keynes   endel-
ig  synes  å  ha  blitt  detronisert.
Nobelprisutdelingene  til  Friedr.ich
A.   Hayek   i   1974   og  Milton  Fried-
man  i  1976  har  dessuten  vakt  opp-
sikt  og  har  vekket  en  ny  inter-
esse  for  det  teoretiske  grunnlag-
et  for  den  frie  markedsøkonomien.
Politikei.ne  i  Storbritannia  og
Frankrike  har  b\egynt  å  synge  enk-
elte  frimarkedssti.ofer,   selv  om
forsøkene  i  begge  tilfellene  dess-
verre  synes  å  være  halvhjertede.
I  USA  har  enkelte  av  Ludwig  von
Mises'   t.idligere   elever,   som  Mur-
ray  Rotht>ard  og  lsrael  Kirzner,
sprunget  ut  i  full  blomst,   og  har
dermed  stimulert  en  renessanse  for
Den  Østerrikske   Skole   innen  den
sosialøkonomiske  vitenskap.   I  USA
har  også  siste  halvdel  av  70-årene
vært  en  take-off  periode  for  den
liibertarianske  Bevegelse.   En  Økt
interesse  for  Libertarianismen  fra
alle  kanter,   kombinert  med   en  opp-
siktsvekkende  sterk  finansiell   st-
øtte,  har  r.uliggjort  en  rekke  pro-
sjekter  og  aktiviteter  som  lover
meget  godt   for  fremtiden.

Videre  har  vi  vært  vitne  til
at  tidligere  aktive  i  studentopp-
røret  i  Paris  har  sagt  definitivt
farvel  til  Karl  Marx.  Solzhenit-
syns  bøker  har  videre  fått  manges

for  hva  et  §tatstyranr!i  i
eterT.   ka.n   tl=ty.   Scsialister

av  foi.skjellige  denominasjoner  r.ar
blitt  desillusjonerte  efter  hend-
elsene   i   Vietnam   og  Camt)odsja.   Sk-
attebetalerne   i  Norge,   Danmark  og
California  reiste  seg  i  protest.
Inflasjonen  og  Stagflasjonen  i  70-
åi.ene  har  også  fått  mange  mennes'£-
er  til  å  tvile  i  sin  tro  på  den
allmektige   ''velfei.dsstat''.

Kort  sagt,   gamle  guder  står
for  fall  og  "nye"   ideer  har  i-ått
vind   i   seilene.I)et   er  deri-or  med
optimisme  vi  kan  ta  fatt  på  vår
oppgave,   nemlig  å  spre   frihetens
ideer.Det  gjenstår  derfor  bare   å
ønske  alle  velkommen  til  en  frukt-
bar  meningsutveksling.

Codt  nytt  år   !



TEGN I TIDEN
MYTEN   OM   TF,KNC)IioGISK
AF.BEII)SLptsHET

Det  går  knapt  en  dag  .fort)i
uten  at  man  fra  ett  eller  annet
hold  hører  om  ''den  trusselen  inn-
føring  av  ny  teknologi   innebærer
for  sysselsettingen".  Den  påståtte
trussel  har  skapt  krav  om  at  te]m-
ologien  må  "styres'',   hvilket  bet-
yr  at  vi  må  få  en  lov,   slik  at  st-
aten  om  nødvendig  kan   tvinge   menn-
esker  til  ikke  å  ta  i  t)ruk  en  el-.
ler  annen  ny  teknologi  dersom  en
eller  annen  "samfunnsmessi
ordnet  målsetting"   (det  t)e
å  -oli  ganske  mange   av  de

Over-
ynnertil-

sier  det.
Av  alle  de  utrolige  mytei.  sor.

er  på  moten  fortiden,   er  det.te  en
av  de  mest  fantastiske.   Blir  vi
ikke  nettopp  fortalt  at  jo  mer  vi
anvender  t)edre  redskaper   og  mask-
iner,   som  muligjør  produksjon  av
nye  og  gamle  varer  til  lavere  pr-
is  og  øker  produktivitet  og  lønn-
inger,   jo  vanskeligere  t)1ii`  det  å
få  arbeid  ?  Absurditeten  i  argum-

:::::g::±rv¥eå:å:rå:rs£gn¥åis::å
den  for  tusener  av  år  tilt)ake.
Hvor  mange  te]mologiske  nyvinn-
inger  har  vel  ikke  t)1itt  tatt  i
bruk  siden  mennesket  forlot  hule-
boerstadiet  ?  Dersom  teorien  om
''teknologisk  art>eidsløshet"  var
riktig,  ville  det,   sålangt  en  kan
forstå,  bety  at  vi  alle  forlengst
t)urde  vært  arbeidsløse.   Siden   det
Tå  langt  nær  er  +,ilfelle,   må  det
+ære  noe   galt  et   sted.

Alle  teknologiske  fremskritt
har  selvfølgelig  ført  til.  at  noen
bedrifter  har  dukket  under  inens
andre  hai`  vokst  frem.   Billigere
varer  og  høyere  lønn  har  også
ført  til,  og  vil  føre  til,   en  økt
eftersT]ørsel  efter  andre  varer,
varer  ;om  ellers  kanskje   ikke  vil-
le  blitt  produsert  i  det  hele  ta-
tt.   Denne  dynamikken  i   det  kapit-
alistiske  system  er  selve   foi'ut-
setningen  foi.  den   leve-standard   vi
har  ida8.
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en,   kop
betjeni

Hvordan  ville  verden  sett  ut
idag  dersom  man  hadde   forbudt   inn-
føringen  av  f .eks.   den  mekaniske
vevstol     dampmaskinen,   glødelamp-

eringsmaskinen  eller  selv-
gsbutikken  ?  Det  er  og  bl-

ir  et  paradoks  at  kanskje  bare  1
av  10  av  de   som  nå  roper  om  ''te]m-
ologitrusselen"  ville  levd  idag,
hadde  det  ikke  nettopp  vært  for
disse.  teknologiske  nyvinningene.

DEREGLTLERING

Renteutvalgets  innstilling,
som  ble  offentliggjort  den  30.
j.anuar,   står  overi.askende  nok  i
sterk  konti`ast  til  de  fleste  off-
entlige  uti.edninger.   Den  er  langt
mer  frimarkedsorientei.t.

Utvalget  foreslår  at  lavrente~
olitikken  og  kredittrasjoneringen

:i3vfiåå:ån:ef::tie=3i%årkua?:åfor-
affes.   Utvalget  menei.  vi   .Dør  få
en  fi`i  markedsrente  både  på  lån
og  innskudd.   Obligasjonsmarkedet
foreslås  videre  frigjoi.t  ved  opp-
hevelse  av  emisjonskontrollen.
Forslagene  vil,   dersom  de  blir
satt  ut  i  live,  både  føre  til  økt
konkuri.anse  mellom  bankene  og  at
lånene  i  større  grad  t>1ir  fordelt
efter  markedets  behov,   dvs  der
hvor  pengene  oppnår  størst  av-
kastnin8.

Ija  oss  håpe  at  statst)ankene
er  de  neste  som  blir  satt  i  søke-
1yset.   Men   i  mellomtiden   fortjen.-
er  Renteutvalget  honnør   !

REGULERING

Som  kjent,   har  vi  her   i  land--
et  i, snart  1±  år  hatt  prisstopp,
dvs   en  generell  maksimalprislov.
At   denne  tusenårgamle  at)surditet
fremdeles  lever  blant  oss  er  i
seg   selv  merkverdig.   Hva  maksini-
alpi.iser  fører  til  burde  imidler-
t£d  være  ganske  oppLt=:;t=:  ::kå.,



KARL POPPERS POLITISKE
FILOSOFI
HANs   cm   GARMANN   JOHNSEN

Xarl  Popper  ble  født   i  Wien  i  1902,   er  jøde  og
var  aktiv  i  det  østerrikske  Sosialdemokratiske
parti   i  sin  ungdom,   og  opptatt  av  marxismen.   I
1934   skrev  han  sitt  vitenskapsfilosofiske  hoved-
verk,   I,ogik  der  Forschung.   I  1957  flyktet  han
fra  Østei`rike   til  New  Zealand  pga  Nazi  trusselen,
og  underviste  der  i  filosofi.  Der  skrev  han  også
The  Open   Society  and  its  Enemies,   som  ble   ferdig
i  1943  og  offentliggjort  i  1945.   Fra  1946  har
han  t)odd   i  England,   og  frem  til  1970  var  han
professor  ved   l,ondon   School   of  F,conomics.

•u-tgangspunktet  for  en  foi`ståelse
av  Karl  Poppers  politiske  filosl
ofi,   er  hans  vitenskapsfilosofi
c.t:  hans  angi`ep  på  den   såkalte
''r.istorisismen''.

Bakgrunnen  for  det  sterke  an-
crep  som  PopFer  retter  mot  de   log-
iske  positivister  i  Logik  der  For-
schung,   var  ønsket  om  å  etablere
et  avgrensingskriterie  mellom  vit-
enskap  og  ikke  vitenskap.   Som  av-
grensingskriterie  setter  han  fal-
sifiserbarhet.  Et  utsagn  av  typ-
en;  Gud  er  til,  vil  etter  Poppers
kritei.ie  ikke  være  vitenskapelig
fordi  det  ikke  kan  falsifiseres.
=ikeledes  vil  marxistiske  utsagn
om  historiens  nødvendige  utvikl-
ing,   ikke  være  vitenskap.

Popper  opflever  all  utvikl-
ing,   også  innen  vitenskap,   som
en  evolusjon.   En  stadig  sp¢rs-

:i:::t::|:=g  :g ¥r::å5: å;etåå-•3edre   teoriei`..   Han  forkaster  an-
tagelsen  om  at  vi  kan  få  full
innsikt  i  aLbsolutte   sannheter•itenfor  css   selv,   og   fo?kaster
6ermed  alle  `iitoFier.   Dette  ram-
mer  også  marxismens  revolusjons-
teorier.

F.istorien  utvikler  seg  gj-
ennom  et  mylder  av  enkelthar.dl-
inger.   I)a   '':n.istorier."   i   seg   §elv
ikke   h.ar  noe  mål   eller  mening
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(oare   mennesket   har   ået)    så  ?r-`an
man  ikke  forutsi  dens  utvikling.
Vi  kan   imidlertid  med   en  viss
sannsynlighet   si   noe   om  hva   som
vil   skje   i  fremtiden,   men  våi.e
handlinger  vil  også  ha  utilsikt-
ede  følger.  Men  dette  kriterie
rammer  Popper  all  form  f or  sam-
funnsmessig  planle€ging.

utvik3::gaf.:gååårgT3:å:mafrs::
ikk,   har  intet  å  gjøre  med  Hegels
dialektikk.  Popi>er  sier  ikke  at
tese  og  antitese  smelterlårihen  i
en  høyere   oi.den,   synte§e.   Han
sier  intet  om  hva  som  vil  t)1i  ut-
fallet  av  kritikken,   om  man  for-
kaster  hele  emnet,   presiserer  den
opprinnelige  teori,   1ager  en  ny
teori,   e.1.   Poppers  teori   er  alti'`
ingen  historisk  lov.   Popper  ser
heller  ingen  mekanikk  i  denne  ut-
viklingen,   han  sier  intet  om  hva
som  er  kilden  til  den  vitenskap-
elige  erkjennelse,   og  utelukker
ikke  den  Bergsonske   lntuisjon
eller  religiøs  inspirasjon  som
kilde  til  vitenskapelig  erkjenn-
else.   Men  han  mener   at   en   slik  n:t
erkjennelse  alltid  vil  brukes  i
kritikk  av  tidligei.e  erkjennelse,
og  at   bare   i   den   grad   dette   skjc.' -,..
har  våe;3  ::t5.:.;5::e5ågdE:åse:å|.
en  .avgrenser  vitenskapsbegr.epet,



så  menei``  ha.n   ikke-f .eks.   at   utoT)-
ier  ellei.  spekulasjoner  om  Guds
eksistens  ikke  er  av  verdi  for
mennesket  og  indirekte  for  viten-
skapen,   snarere  tvert   imot.   Han
ønsker  imidlertid  å  presisere  hv-
ilken  fundamental  foi.skjell  det  er
mellom  slike  utsagn  og  vitenskap.

På  bakgrunn  av  det   som  er
sagt  ovenfor,   så  forstår  man  lett-
ere  hvorf or  Karl  Popper  utvikler
sin  politiske  filosof i  som  en  kri-
tikk  av  andre  teorier,   slik:,:han
gjør  i   The  Oi>en  Society  and   its
Enemies.   ''The  Open   Society"   er  da
også  et  samfunn  som  tillater  krit-
ikk  og  forandi.ing,   og  hvor  ingen
har  definert  dets  mål  og  mening.
ir!ot  dette  stiller  Popper  opp  det
totalitære  samfunn  og  dets  ide-
ologiske   skapei.e  -  Ilaton,   Hegel
08  Viarx.

Platons  teoi.i  om  staten  tar
.noe  av  det   samme  utgangspunktet
som  Hobbes.   Pta  menneskena.turen   ei.
ond,   så  må  det  etableres  et  str-
engt  regelverk  og  en  hierarkisk
samfunnsstruktur,   for  å  kunne  siv-
ilisere  samfunnet.   På  denne  t)ak-
gi.unn  foreslår  Platon:-  sti.eng  klasseinndeling,   med   en

styi.ende  klasse
-Statens  skjebne  ei.  til  enhver

tid  identifisert  med  den  her-
skende  klasse

-  den  herskende  klasse  har  kontr-
oll  med  maktapparatet  og  under-
visning,   og  nyder  en  rekke  priv-
ile8ier

-  den  herskende  klasse  kan  inn-
føre  sensur  og  drive  propaganda
som  et  middel  til  å  skape  enhet

-  staten  bør  være  selvforsynt  og
selvhjulpet,   alt,så  lukket  utad.

l.'iot  dette   stiller  Popper  opp  et
rettferd ighetskriterie :
-  1ik  t)ehandling  for  loven
-  1ik  fordeling  av  byrder  og  begi.-

ensninger  på  alle  borgere
-  lovene  må  ikke  favorisere  enk-

eltindivider  eller  grupper
-uavhengige  domstoler,   og  et  hum-
anitetski.iterie,   som  fordrer
-  eliminering  av  alle   "natui.1ige"

I,rivile8ier-  generell   individualisTne
-   staten  må  beskytte  den  enkeltes

frihet .
Popper  ser  He€el   som  kilde

til  modei`ne   totalitær   ideologi,
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gjennom   hans   i6eer   om-  nasjonalism.en,   hvor  staten   er
inkarnasjonen  av  den  histor.iske
prosess   som  har  skapt   et  nasjon-alt  fellesskap,  herav  følger  ida
en   om  den  utvalgte  nasjon

-  stater  er  naturlige  fiendei.,   og
må  bekjempe   hverandi.e   gjennom
kl.i8

-  stater  er  hevet  over  ki.itikk  og
vanlige  kriterier  for  rettferd-
ighet  og  sannhet

-  krig  er  noe  etisk  akseptabelt
-  den  store  manns  rolle  i  hist-

o 1. i e n
-  dyrkelsen  av  helter,   som  er

hevet   over  de   ''små  menn''.
Popper  opplever  Mai.x   som   en

:åd::åfå:å:k::s::get;råi::åiiå:::)
delvis  har  erstattet  den  store
manns  rolle   i  historien.  Men  hans
moralske  aksept  for  vold,   følger
omtrent   d.e   samme   linjer.   Popper
kritiserer  også  Marx  for  ikke  å
innse  at  en  naturlig  utvikling  i
samfunnet   selv,   1angt  på  vei   elim`
inei.er  det  klasseskille   og  den
sosiale   strukt,ur  som  Narx  tar  ut-
gangspunkt  i.

få  det  tidspunkt  Popper  skrev
''The   Open   Society",   så  hadde   han
ifølge   Bi.ian  Magee,   et  politisk
syn  som  lå  nær  opptil   sosial-
demoki.atiet.   I)ette  fåi.  man  også  et
klart  inntrykk  av  når  man  leser
t,oken ,

Popper  legger  nemlig  i  boken
vesentlig  vekt  på  det  han  kaller
lldet  liberale  paradoks".  Det  lib-
erale  paradoks  ei`  for  Popper  at
absolutt  frihet  føi.er  til  ufriheL.
absolutt  frihet  leder  til  at  de
sterke   i   samfunnet  underti.ykker
de   svake.   }``ian  må  derfor   i   et   sarr.-
funn  ha  en  sterk  stat  for  å  sikre
de   svakes   interesser.   Popper  tale..r
derfor  om  statlige  intervensjonår
i  det   økonomis.ke   liv,   og  behovet
foi.  sterke  institusjoner  som  skal

å:¥::  :¥å:å::Eå±å:::e¥,:v  rett±g_
Imidlertid   synes   ikke  har`.s

analyse   av  det  åpne   samfunn   å  `na
vært.1ike  godt  fundert,   som  hans
kritikk  av  det  lukkede.   Han  må  da
også  selv  etterhvert  ha  følt  en
viss  utilfredshet  ved  de  resultat-
er  han  var  kommet   til,   og  muliger,r
oFplevd   sosialdemQkratiet   som   det



år`ne  samfunns  viktigste  utfordrer.

:sb:fån|gå3j iå::r:å  ::f eåå:ttå:;:-
ek)  er  han  derfor  mer  opptatt  av
å  avgi.ense  statens  og  institusj-
onenes  rolle,   og  redusere  mulig-
hetene  for  at  et  flertall  i  et
der.okra.ti  kan  utidertrykke   et  mir}-
dretall.   Ifølge  Magee,   oppfatter
han  §eg  nå  som  en  traaisjonell
l iberali st .

Popper  gir  aldri  eri.  klar,
bred  og  detaljert  presentasjon  av
de  konstruktive  delene  av  sin  pol-
itiske  filosofi.  Han  legger  ves-
entlig  vekt  på  "det  lit)erale  par-
adoks",   og  de  avgrensinger   som  må
til  for  å  siki.e  individene  i  san.-
funnet  ''reell''  frihet.  Her  ser  han
staten  som  en  uunngåelig  konsekv-
ens.  Hans  analyse  av  det  stats-
1øse   samfunn  er  imidlertid  i  t)es-
te  fall  mangelfull,   og  bør  suppl-
eres  med  Hayeks   liaw,   Legislation
and  Libei.ty.   Popper   synes   å  ijnder-
vui`dere   samfunnets   egen  evne  til
å   skap.e  normer   og   sedvarier   som
i.egulerer  og  avgi.enser  forholdet
mellom  individene.   Videi`e   synes
han  ikke  å  legge  vekt  på  den  sik-
ring  av  i.ettigheter  som  i  et  lib-
eraLlt   samfunn  skjer  gjennom  ufor-
andelige  gi.unnlover,   som  gjør  at
ingen  kan  heve   seg  til  hei.sker
over  andre  mennesker.   Dessuten
legger  han  ikke  særlig  vekt  på
eiendomsretten,   som  et  middel  til
å  markere  grenseoppgangen  mellom
individer.

For  de  mer  konstruktive  sider
av  teorien  for  The   Open  Society
går  jeg  imidlerTid  ut  fra  at  Popp-
er  ikke  har  noe  imot  at  man  hen-
viser  til  hans   gode  venn  F.A.Hayek.
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imalpi.is  under  den  potensielle
markedspi`is  på  et   økonomisk  gode
kan  bai'e  føre  til
-Økt  eftei.spørsel,   og
-nedgang  i  tilbud   og  produksjon.
Konsekvensen  er  kunstig  mangel  og
tilslørt  rasj6nei`ing.   Markedet  ei`
med  andre  ord  satt  ut  av  spill.

La  det  derfor  ikke   forundre
noen  at  vi  i  november  f ikk  høre
at  man  fryktet  mangel  på  trevirke
og  t]yggematrialer.   rrisstoppen
hadde  ført  til  at  verdensmarkeds-
prisene  på  trematrialer  lå  ca  15-
20%  over  prisene   i  Norge.   Trevare-
produsentene  prøvde  derfor  å  selgc
så  mye   som  mulig  til  utlandet,   og
rr.indre   ir.\.nenlands.   Man   fryktet
derfor  endel   oi,isigelser  i  bygge-
brans j en .

Var  det  noen   som   snakket   om
full  sysselsetting  ?  Når  skal
politikerne  lære  ?

"It  is  not  from  the  benev-
olence  of  the  butcher,   the
brewer,   or  the  baker,   that
we  expect  our  dinner,   but
from  their  regard  to  their
own  interest.''

Adam   Smith

''Government   is   the   only
agency  that   can   take   a  usc-~
ful  commodity  like   paper,
slap  some   ink  on  it,   and
make  it  totally  worthless."

I,udwig   von   Mise'
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I  det  vi  går  inn  i  et  nytt
tiår  er  det  ikke  til  å  unngå  at
det  siste  tiåret  t)1ir  nøye  gran-
sket.   Både   politisk  og. økonomisk
står  70-årene  som  et  instruktivt
eksempel  på  hva  økt  makt  på  stat-
ens  hender  medførei..   Vi  har  opp-
levet  en  generell  pi'isstigning  (

:åålå:::gå:aå:ti:fl::ioEårs::f:::
siden  den  annen  vei.denskrig.   For
oECI)-området   som  h6lhet  var  den
gjennomsnitlige  åi`1ige  prisstign-
img,   målt  ved  hjelp  av  konsum-
T)risindekser,   i   perioden  1960-69-2,9%,   mens   den   for   1970-79   var

e , 1% .
r.:en  det  ei.  ikke  bai.e   pris-

stigningen  som  har  karakterisert
70-årene.   Til  Keynesianernes  st-
ore  forski.ekkelse  har  også  vekst-
raten  i  de  vestlige  økonomier
blitt  redusert.  Tar  vi  den  gj.
snitlige  årlige  vekstrate  for

3:T::å3a!iå:ålg;gsu::åt!t  få:?e
var  den  i  perioden  1960-69  4.896,
mens  den  for  1970-79  var  bare
3,4%.   En  konsekvens  av  dette   er
at  vårt  vokabular  er  blitt  berik-
et  med  et  nytt  ord;   Stagflasjon.
Begrepet  ble  først  tatt  i  bruk
under  den  store  nedgangskonjunk-
turen  1973-75.   Samtidi me

oduksj-
onen   i-OECD-1andene   med   hele   13%,
mens  art)eidsledigheten  ble   for-
doblet!   Vi  hadde  m.a.o.   stagnasj-
on  og  inflasjon  samtidig.

Dette  inflasjonsproblemet  er
såvidt  alvorlig  at  det  fortjener
en  nærmere  analyse.   I  det   følg-
ende  vil  jeg  først  se  på  årsaken
til  prisstigning.  Derefter  vil  jeg
gå  nærmere  inn  på  inflasjonens
økonomiske  konsekvenser.   0g   for
at  ikke  problemet  skal  stå  i  et
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inflasjon  og  prisst
denne   perioden   indu

økonomisk  vakum,   vil  også  de  pol-
itiske  krefter  som  i  pi.aksis
fremdriver  inflasjonspolitikken
bli  drøftet.

I    Prisstigningens  årsak:
Inflasjon

I  en  tuskhandelsøkonomi,   hv-
or  varer  blii.  byttet  direkte  mot
andre  varer,   finnes  der  intet  in-
flasjonsproblem  ganske   enkelt  fo-
rdi  dei.  ikke  finne§  noe  generelt
akseptert  byttemiddel  som  alle
transaksjoner  blir  gjort  opp  i.
I)et  er  først  når  et  slikt  gener-
elt  akseptei.t  t)yttemiddel(peng-
er)  har  vokst  frem  at  vi  kan
snakke  om  et  potensielt  inflasj-
onsDroblem.

Det  er  til  l,udwig. von  Mises'
fortjeneste  at  vi  kan  se  på
pengeenhetens  bytteverdi  i  et
samfunn  på  samme  måte   som  prisen
på  et  hvilket  som  helst  annet
økonomisk  gode(1).   Der  finnes
både  en  tilbudsside  og  en  efter-
si)ørselsside  for  penger,   som  for
andre  goder.   (Dette  må  ikke  for-
veksles  med  det  bankfolk  kaller
"pengemarkedet",   dvs.   markedet
for  kortsiktige  lån,   som  regel
opp  til  6  mnd).   Pengetilbudet,
dvs.   den  totale  pengemengde  i   et
samfunn   (2'),   blir  under  et  stat-
1ig  pengemonopol  i  praksis. .best-
emt  av  §entralbanken  under`kon-
ti.oll  av  regjeringen.   Penge-
efterspørselen,   dvs.   efterspøi`s-
elen  efter  konta.r,tbeholdninger,
blir  dei`i.mot  bestemt  av  put)lik-
ums  vurdering  av  verdien .av  å
holde  kontantbeholdninger.   I  en
økonomi   i  vekst  har  pengeefter-
spørselen  noi`malt  en  tendens  til
å  stige   jevnt  over  tid  på  grunn
av  at  et  økt  aktivitetsnivå  t)etyi.



flere  transaksjoner  og  følgelig
et  økt  behov  for  å  holde  kontant-
er  f or  å
aksjonen
den  holdes

opp  d&sse   ti.ans-
Dersom   pengemeng-

nstant  mens  penge-
efterspørselen  økei`,   så  vil  det
føre  til  et  press  nedover  på  de
generelle  priser.   En  annen  måte  å
si  dette  på,   er  at  pengene   er
blitt  en  knappere  ressurs  slik  at
"prisen"  på  penger,   dvs.   penge-
enhetens  kjøpekraft,   har  steget.

Hittil  hai`  vi  ikke  funnet
noen  årsak  til  den  generelle  pi.is-
stigningen  som  vi  ønsker  å  for-
klare.   For  å  gjøi.e  det  må  vi   se
på  den  andi`e   siden  av  pengerel-
asjonen,   nemlig  pengetilbudet.
Det  skulle  nå  være  åpenbart  at  det
eneste  som  skal  til  for  å  frem-
kalle  et  press  oppover  på  prisen?
er  å  skape  overflod  på  penger
relativt  til  de  varer  og  tjenester.
som  pi.oduseres   og  omsettes   i   et
samfunn.   Inflasjon  t)etyr  oppttl-
åsing,   hvilket   i  monetær  sammen-
heng  betyr  oppblåsing  av  penge-
mengden.   I)et  ei.  nettopp  dette   fen-
omen  som  er  årsaken  til  at  penge-

=h:::::n::::::å:::s::å::::::i:;:
11     lnflasjonens   økonomiske

konsekvenser

I)ei.som  den   eneste   følge   av
inflasjonen  er  å  øke  alle  priser
i  økonomien  samtidig  og  i)roporsj-
onalt,   ville  det  neppe  være  int-
eressant  å  si  noe  mer  om  problem-
et.   Ikke  nok  med  det.   Det  ville
ikke  engang  vært  noe  problem.   Det
eneste  måtte  da  være  at  det  ble
et  siffei.problem.   I)ette  er  selv-
følgeiigai:fet:ilås::å.i||usjonen
er  antagelig  å  finne  i  den  utsti.-
akte  bruken  av  forskjellige  pris-
indekser.   Når  vi  hører  at  konsum-
prisindeksen  steg  rned   1%  en  best-
emt  måned  betyr  selvfølgelig  ikke
det  at  alle  priser  i  denne  måned
§teg  med  1¥..   I)et   eneste   denne   ind-
eksen  kan  foi`telle  oss  er  at  et
veid  gjennomsnitt  av  pi.isene   på
endel  utvalgte  varer  og  tjenester
steg   med   1%   denne   måned.   I   virk-
eligheten  har  kan§kje   vare  A   steg-
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et   med`  6%   oE  vareB   med    3%,    nens
prisene   på  varene  C   og  D  har  gått
ned   med   henholdsvis   4%   og   2%.   En
indeks  er  m.a.o.   intet  reelt  fen-
omen,   men  tvei't  imot   en  mer  eller
mindi.e  vilkårlig  statistisk  konst-
ruksjon.   I  virkelighetens  Verden9
preget  av  kontiri.uerlig  f orandrång
og  usikkerhet  m.h.p.   fremtiden,
finnes  ingen  prisindeks  ell.er"prisnivå",   men  kun  relative  pris-
er,   priser  som  til  enhver  tid
endi`ei.  seg`>i   foi`hold   til  hverandre
som  et  resultat  av  endringer  på
tilbuds-  og  efterspørselssiden  i
r.arkedet.   yied  denne   erkjenr.else   i
tan:w.ene   kan   vi   se   nærmei.e   T`å   noen
av  ir`.flasjori.ens   økonomiske-kons-
ekvenser.

INNTEKTSFORI)ElilNGEN   I
SAM.FU}TNET

t

En  konsekvens   som   ofte  nevnes
er  omfordeling  av  inntekt  og  for-
mue  mellom  ki.editorer   og   debitorei'e
ljånekontrakter  gitt  i  nominelle
størrelser  og  fast  rente  betyr  ofSe
at  låntagerne  tjener  på  prisstign-

::få:k:å::a#:g:Xeå:elå:g:rikåeåe:!
penger  som  har  en  lavere  kjøpe-
kraft  enn  på  det  tidspunkt  låne-
kontrakten  ble  inngått.   Argument-
et  har  størst  gyldighet  for  lang-
siktige  lånekontrakter.   Personlig

vil   jeg  hevde  at  denne   omfordel-
ingen   ikke   ei.  av   så  stor   betyd]j...
ing  for-kortsiktige  lån  i  et  friL;.,

hvoi.-verken   rentEå ---- `-
lånevilkår  er  fastsa\.i.

1ånemarked
eller  andre
eller  påvirket  av  det  offentlige



Det  er.1angt  mer  sannsynlig  at
både  låntager  og  långiver  t)asei.-
er  kontrakten  på  en  viss  forvent-
ning  om  hvordan  prisene  vil  ut-
vikle   seg  i  frerntiden.   Jo  mer  ras-
jonelle  forventningene   er,   desto
mindre  foi`delingseffekt  vil  i)ris-
stigningen  ha.  Med  statlig  i.ente-
regulering  eller  indirekte  inn-
grep  i  lånemarkedet  for  å  holde
i)å  et  kunstig  lavt  rentenivå  stil-
1er  det  seg  annerledes.   I  dette
tilfellet  t)1ir  en  gi.uppe  av  bef-
olkningen  priviligert  mens  en
annen  gi.uppe  blir  plyndret.

En  annen  følge   som  dessverre
neglisjeres  alt  for  ofte,   i  hvei.t
fall  utenfor  de  kretser  som  er
kjent  med  den  Østerrikske   Skole,
er  den  omfordeling  av  inntekt  som

€i:Eå:nåt;å  ggaieiåfl?Sj3:!:§r  i
økonomien  over  tid.   En   injeksjon
av  "nye   penger"   i   Økonomien  får
nerrilig  ingen  synkronisert  virk-
ning  på  prisene   i   samfunnet.  De
nyskapte  pengene  må  alltid  f ørst
komme   enkelte  mennesker   i   hende
før  de  når  andre.   Førstehånds-
mottagerne  av  de  nye   pengene   er
de  som  tjener  mest  på  inflasjon-
en.  Dette  fordi  deres   inntekt  i
utgamgspunkt
imot  prisene
enester  de  k

har  økt,   mens  der-
de  vai.er  og  tj-

øDer  ennu   ikke  har
årit  i  noen  særiig  grad.   i  det
førstehåndsmottagerne  bruker  peng-
ene  til  kjøp  av  varer  og  tjenest-
er,  vil  det  efterhvert  øve  et  pr-
ess  oppover  på  -i)risene   på  de  god-
er  som  kjøpes.   Dette  betyr  selv-
følgelig  ikke  noe  annet  enn  at
annenhåndsmottagerne  får  sine  inn-
tekter  økt  uten  at  prisene  på  det

åg.kååpsfi±a;ogå::t3g=  ;3:å:::å::
sjonene  på  den  opprinnelige  mon-
etære  injeksjon.  Det  følger  dir-
ekte  av  det  ovenstående  at  de   som
først  mottar  de  nye  pengene  tj-
ener  mest,   mens   de   som  mottai.   de
sist  taper  mest  fordi  de  blir
konfrontert  med  høyere  priser  på
de  goder  de  kjøper  £g=  deres  nom-
inelle  lnntekter  har  økt.

Det  er  nødvendig  å  tilføye
at  det  er  svært  vanskelig  å  peke
på  hvem  som  har  tjent  eliei.  tapt
på  inflasjonen  i  virkeligheten.
Det  eneste  vi  trenger  å  konstat-
ere  er  at  noen  tjener  på  inflasj-

•.=onen  mens `.andr.e   tapei`   på   den.

muligx:t:fa:tå::årfa:at:fpåh:i:::
å:ågeå:  å:Eå:t:egråpEå:n:åmå:¥3å±=
ei.e  med  pengemengden.   Imidlertid
kan  vi  med  en  gang  nevne   en  viktig
følge  av  inflasjonen  under  et
progressivt  skattesystem.   Sålenge
inntektsskatten  er  differensiert
mellom  foi.skjellige  nominel.1e  inn-
tektstrinn  førei.  prisstigningen
automatisk  til  en  skatteøkning.
i)ettp  fr,]:er  f®rdi  flere  og  flere
inntektstagei.e  blii.  skjøvet  opp-
over  i  høyere  nominelle   inntekts-
trinn,   med   en  påfølgende  høyere
marginalskatt.   I  dette  tilfellet
betyr  inflasjon  det   samme   som
skjult  beskatning.  En  beskatning
som  tjener  enkelte  grupper  og  sk-
ader  andre.

PRISS]IGNING   OG   øKC)Noii:-
ISK   KAI,XULASJON

Økonomisk  kalkulasjon  er  et
uunnvæi.lig  redskao  for  alle  bedr-
ifter.  Kun  ved  heie  tiden  å  ta  i
betraktning  markedsimpulser  i
lønnsomhetskalkyler  kan  en  t)edrift.
vite   om  den  har  oppnådd   et  godt
eller  dåi`1ig  resultat  i  en  best-
emt  periode.   På  grunn  av  den  fin-
ansregnskapslovgivingen   som  eks-
isterer  i  de  fleste  land,  har  im-
idlertid  en  i.asjonell  økonomisk
kalkulasjon  i  bedriftene  blitt
vanskeliggjort.  Når  bedriftene
blir  tvunget  til  å  avskrive  invest-
eringer  efter  historisk  nominell
kostnad  ved  anskaffelsestidspunkt-
et,   betyr  det  at  når  man  skal  gj-
enanskaffe  et  lignende  driftsmidd  -
el  efter  noen  år  med  pi.isstigning,
så  er  det  akkumulerte  avskrivings-.
beløpet  altfor  lite  til  å  dekke
gjenanskaffelsen  av  det  nye.   Dett(_--
betyr  at  avskrivingskostnad.ene  er
blitt  undervurdei.t,   fortjenesten
overvurdert,   og  følgelig  blir
bedriften  beskattet  på  grunnlag
av  et  tildels  illusorisk  ovei.skudd.

På  denne  måten  tvinger  skatt,€-
myndighetene  mange  bedrifter  til
kapitalkonsum,   hvilket  på  lang  si?ri
svekker  produksjonsveksten  i   sam~
funnet.  Dette  er  et  uunngåelig
resultat  av  at  ressui`ser  blir  ov-
erflyttet  fra  den  i)roduktive  sek-
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åå:-1-:ååe.T;å:a::it!Tå:)iilåd;:rfor-
sikt  fører  dette  derfor  til  at
produktive  mennesker  t)1ir  plyn-
dret  mens  ur,i.oduktive  blir  priv-
iligert.  På  lang  sikt  taper  im-
idlertid  alle.

De   samme   t)ro`01emer   som   er
nevnt  ovenfor  Ejør  seg  også  gjel-
dende  i  lagervurderinger,   samt  i
forholdet  mellom  tilgodehavender

ågrgj::å ' påtå3taie::  £E?1sgålIsr-
også  være  klart  at  bruk  avt2spes-
ielle  prisindekser  for  å  justere
i.egnskapene  ikke  er  noe  perfekt
botemiddel  på  problemet.   Det   en-
este   som  kan  løse  problemet  er  å
bli  kvitt  åi.saken;   Inflasjonen.

INTERNASJon-Ai,E
KONSEKVENSER

Hva  inflasjonen  har  ført  til
foi.  det  internasjonale  valuta-
systemet  har  vi  også  f ått  en  ind-
ikasjon  på  i  70-årene.   Samtidig
med  at  inflasjonstakten  og  pris-
stigningen  har  økt,   har  også  for-
skjellen  i  prisstigningstakten
landene  i  mellom  økt.  I)ette  har
gjoi.t  det  umulig  å  opprettholde
et  fastkurssystem  i  det  de  land-
ene  som  inflaterte  mest,   efter  en
stund,   befant  seg  i  en  situasjon
med  kroniske  underskudd  på  bet-
al,ingsbalansen  overf or  de  land
som.  iri.flaterte  rninst.   I)a  undersk-
`LidEslandene  har  vært   svært  lite
villige  til  å  stanse  inflasjonen
har  det  uunngåelig  ført  til  en
masse  devalueringei.  av  svake  val-
utaer,   og  efTerhvert  til  frem-
veksten  av  et  mer  flytende  valuta-
kur s s.y s t em .

rjet  siste  har  ført  til  et
ytterligere  risikoelement  i  int-
ernasjonal  handel,   og  har,  dermed
svekket  det  internasjonale  vare-
bytte.  Resultatet  er  en  dårligere
utnyttelse  av  de  komparative  for-
trinn  i  internasjonal  handel,   og
vil  på  lang  sikt  skade  alle.   t.1an
kan  med  rette  kalle  dette   en
skjult  form  for  proteksjonisme,
fordi   den  skjerrr.ede   innenlandske
sektoi.en  er  .01itt  priviligei`t,
mens   den   sektoren   av   øk-onornien   soT.
konkurrei`er  med  utenlandske   prod-
usenter  ute   og  hjemme   er  t)1itt
hemmet .
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STAr,FLASJON

Vi  har  allerede  bei`ørt  flere
viktige  onder  som  inflasjonen  med-
fører  for  oss  alle,   men  den  mest
skjebnesvangre  konsekvens  gjen-
står;   Stagflasjonen.  Det  vi  må
foi.klare  ei.  hvorfor  inflasjonen
må  føi`e   til  konjunkturtilt]akeslag,
produksjonsnedgang  og  økt  arbeids-
løshet.  Av  et  utall  forskjellige
konjunkturteorier  er  det  kun  den
Østerrikske  Konjunkturteori,  ut-
viklet  av  Mises   og  Hayek,   som  syn-

å:nåmgå  ::ss:årf:::::::nt55
ådet

Den  sentrale   samm.enhengen  i
den  østerrikske  Konjunkturteorien
er  at  årsaken  til  depresjoner  og
rese'sjoner  er  å  finne   i   boomper-
ioden  forut  for  tilbakeslaget.
Den  er  en  monetær  konjunkturteori
i  den  betydning  at  den  finner
kilden  til.mistilpasningene  i  øk-
onomien  i  forstyrrelser  i  penge-
systemet  -ellei`  mer  spesifikt  i
myndighetenes  inflasjonspolitikk.
I  motsetning  tii  alle  andre  kon-
junktuteorier  finner  den  østei`-
i`ikske   Konjunktui.teorien  m.a.o.
kilden  til  depresjoner  og  stagn-
asjon  i  statlige  'intei-vensjoner  i
økonomien,   og  forklarer  dermed  at
der  ikke  er  noe  i  et  laissez-
faire  kapitalistisk  samfunn  som
kan  fremkalle   en  økonomisk  dei)-
resjoEriåi:n  ti|  at  inf|asjonen
er  i  stand  til  å  genei.ere  en  midl-
ertidig  boom  f inner  vi  ved  å  se
på  pengeskapningens  virkning  på
ki.edittinarkedet.   Sentralbankens
generering  av  nye  penger   skjer  viål
dens  kontroll  over  t)ankvesenets
resei.vei'.   Uansett  hvilken  måte
sentralbanken  inflaterei.  på,  gir
det  seg  utslag  i  et  økt  kreditt-
ilbud,  hvilket  på  kort  sikt  red-
usei.er  det  nominelle  rentenivået.
Et  lavei.e  i.entenivå  vil  gjøre  hit.
til  tapsbringende  og  marginale
investei.ingsprosjekter  tilsynel-
atende   lønnsomme.   En   foi.utsetning
for  at  disse  pi'osjektene   skal
kunne  fullføres  er  at  renten  huld.``
es  kontinuerlig  kunstig  lavt.   Som
vi   allei.ede   har  nevnt   har   den_.norri.-
inelle  renten  alltid,   efter  en  tiJi,
en  tendens  til  å  reflektere  for-
ventet  prisstigning,   slik  at  for



å  holde_  renten  på  d.et  nye.  lave
nivået,   Thå  sentralbanken  eftei`-
hvert  føre  en  akselererende  infl-
asjonspolitikk  for  å  holde   seB
foran  prisforventningene  i  låne-
markedet.

I,a  oss  med  en  gang  understr-
eke  et  par  viktige  ting.  Kreditt-
ekspansjonen  har  generert  flere
forskyvninger  i  ressursalloker-
ingen  i  samfunnet.  Den  lave  rent-
en  har  ekspandert  kapitalvareind-
ustrien  og  produksjonen  av  prod-
uksjonsvarer  relativt  til  de  st-
adier  i  produksjonsprosessen  som
ligger  nærmest  forbrukerstadiet.
Grunnen  til  dette  er  at  en  lavere
rente   senker  pi.isen   t>å  kaT`ital,
+.vilke+,   gjør  de   pros5ekter   som   er
mest  kaFitalintensive  i.elativt
mer  lønnsomme  enn  forut  for  infl-
asjonen.   De  igangsatte  prosjekter
vil  i  noen  grad  by  vekk  produksj-
onsfaktorer  fra  andre  anvendelser..
Vi  kan  dei`for  slutte  at  p.risene
på  de  t)roduksjonsfaktorer  som  an-vendes-mest  intensivt   i  kapital-
vareindustrien  øker  mer  enn  de
som  t)rukes  mindre   intensivt.   Rent
historisk  synes  også  dette  å  hol-
de   stikk.   I  boompei`ioden  foi.ut
for  den  internasjonale  nedgangs-
konjunkturen  1975-75  hadde  vi   en
formidabel  råvareboom   med   en.  meg-
et  sterk  prisstigning  på  metaller
og  andre  råvarer.   Vi  har  dermed
i  korte  ti.ekk  beskrevet  den  infl-
asjonsgenererte  boomperiode.

Det  vi  nå  må  svare  på  er
hvorfor  boomen  må  ende   i  kollai)s
og  tilbakeslag.  Årsaken  ligger  i
at  inflasjonen  ikke  kan  fortsette
i  det  uendelige  uten  at  penge-
systemet  bryter  fullstendig  sam-
men.  Dessuten  vil  publimims  tids-
preferanse(foi'holdet  mellom  nå-
tidig  og  fremtidig  forbruk)   gjøre
det  åpenbart  at  at  sparipgen  ikke
er  stor  nok  til  å  støtte  opp  und-
er  det  lave  rentenivået.  Det  en-
este   som  dermed   skal   til   foi.  å
reversere  boomen  er  en  nedgang
eller  endog  en  stabilisei.ing  av
inflasjonstakten.   I  tillegg  til
at  prisforventningene   på  dette
tidspunkt  har  økt  det  nominelle
rentenivået  har  nedgangen  i  kr-
edittekspansjonen  forsterket
dette  presset.  Det  økte  rente-
nivået  vil  uunngåelig  føre  til
at  de   investeringspi`osjekter   som
allikevel   ikke  viser  seg  å  være
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1.-ønnsomme   må   likvideres,   med   på-
følgende   oppsigelser  av  ansatte.
Dette  gjelder  spesielt  de  invest-
eringsprosjekter  som  under -.boomen
t)1i  igangsatt  i  kapitalvareind-
ustrien.  Også  her  bekrefter  hist-
orien  at  nettopp  dette  er  det  typ-
iske.   I)e  hardest  rammede  næringer
var  nettopp  næi`inger   som   jern-  og
stålindusti.ien,  verkstedsindustr-
ien,   skipsbygging  og  annen .kapital-
vare industri .

Vi  har  dermed  fått  det  vei`ste
av  to  verdener:   Både   inflasjon  og
stagnasjon.   Bare  ved  en  i.ealloker-
ing  av.de  feilallokerte  ressurs-
ene   under  boomen  kan   økonomien
igjen  kooi.dineres   og  konsolideres
så  godt  det   ei`  menneskelig  mulig.
Depresjonsperioden  må  derfor  ses
på   som   en   pei`iode   der   økonom.ientilpassei.  seg  til  realitetenes
vei.den.   I)ette  betyT  på  ingen  måte
at  vi  neglisjerer  de  personlige
lidelser  denne  perioden  medfører
for  mange   menneskei`.   r.1en   en   ting
bøi.  vi   ihvei`tfall  ha  lært.   Å.rsaken
er  inflasjon,   og  løsningen  er  å
utvikle   et  pengesystem   som  gii.   st-
ørst  mulig  garanti  for  at  ingen
kan  manipulere  med   pengemengden
i  samfunnet,   hvilket  historisk
sett  .:etyr  en  ren  gullstandai`d.

Det  eneste  vi  trenger  å  legg;.`
til  i  denne   sammenheng  er  at   jo
lenger  inflasjonen  varer,   desto
alvorligere  blir  mistilpasning-
ene   i   økonomien  og  dermed   den
påfølgende  depresjon.   Et  annet
meget  viktig  poeng  er  at   jo  min-
dre  fleksible  lønninger  og  i)r.iser
er  under  depresjonen,   p.g.a.   off-
entlige  intervensjoner  i  form  av
regulering  av  priser  og  lønn-
ingei.,   desto   lengi`e   og  mer  pinli€;
må  den  nødvendige  tilpasnings-
t)ei`ioden   bli,   og   jo   høyer.e   må
årbeidsiøsheten  t)ii.   Vi  konkiud-
erer  med  at   den.beste   depresjons-
politikk  og  depresjonshindrende
Dolitikk  er  avskaffelse  av  alle-statlige  intervensjoner  i  det  fric
marked,   dvs.   en  laissez-faire
oolitikk.

111   I)E   f cI,ITISXE   INFLASJONS   -
KRI:FTER

Vi  har  til  nå  sett  på  kons-



ekvensene  av  inflasjonspolitikken,
men.derimot   ikke   satt  .søkelyset
i)å  de  politiske  ki`efter  som  frem-

§:±±::k¥råå8±eå::e:ø±=::åsj::=-
vi  forsøke  å  kaste  lys  på  nettopp
denne  siden  av  problemet.

Bakgrunnen  for  argumentene
nedenfoi`  er  at  vi  i  utgangspunkt-
et  levei.  under  en  distributiv
stat  som  ikke  er  konstitusjonelt
begrenset  i  sin  maktutøvelse  ovei.-
foi.1andets  borgere.  Dette  må  vel
sies  å  være  en  meget  i.ealistisk
antagelse.  Under  et  slikt  polit-
isk  system  kan  m.a.o.   staten  priv-
iligere  enkelte  mennesker  eller
gruppei.  av  mennesker  på  bekost-
ning  av  andre.  Under  et  slikt
system  er  det  derfor  naturlig  at
mennesker  med   samme,   eller  til-
svarende  like,   politiske  mål  org-
aniserer  seg  i  pressgrupper  for
å  oppnå  privilegier  fra  politik-
ei.ne,   som  i  sin  tur  er  avhengig
av  å  samle   stemmer  fra  de   samme
pressgrupper,   på  bekostning  av
andre  m.er  eller  mindre(helst  min-
di.e)identifiserbare  pei`soner
eller  gruppei.  av  personer.  Jeg  vil
med  en  gang  understreke  at  slike
pi.essgrupper  ikke  nødvendigvis
består  av  spesifikke   l'klasser"
som  arbeidstagere,   bønder,   fisk-
ere,   arbeidsgivere   el.l.,   men  er
Qfte  en  blanding  av  forskjellige
grupper.   For  eksempel  hai.  både
lønnstagei'e  og  arbeidsgivere  i
tekstilindustrien  interesse  av  å
stå  sammen  om  å  kreve   import-

;ååt:i:s3å?å:s:1:?:t::g3tålgr¥gj.
Selvfølgelig  er  det  også  fullt
mulig  f or  en  og  samme   person  å
være   ''medlem"  av  flere  pressgrup-
per  samtidig.   Videre  kan  forskj-
ellige  pressgi.upper  midlertidig
være  interessert  i  å  inngå  en
pi.essgruppekoalisjon(f.eks.   inn-
:fgfeå::såmeåef::f:f::i:g:fåE:I-
ene  for  å  få  igjennom  deres  pol-
itiske  krav.

Vi  har  dermed  kort  karakter-
isert  efterspørselssiden  i  det
"politiske  marked",   dvs.   velgerne
og  spesielt  de  pressgi.upper  de
måtte  føle  seg  tiltrukket  av.  Ija
oss  derfoi'  nå  se  litt  på  tilbuds-
siden;   politikerne  og   partiene
som  tilbyr   sine   programrner  og
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1ø.fter  i  håL  om  å   sanle   et   i-1er-
tall  av  velgerne  bak  sine  planer.
Jeg  tror  det  generelt  er  riktig,
selv  om  unntakene  finnes,   å  kar-
aktei.isere   t)olitikerne   som   st,emme`-
maksimerere-   -    i  motsetning  til
entrepeneurene   i  det  økonomiske
marked   som   søker  å  maksimere   t)roæ
fitt(7).  Hvordan  skal  vi   så  videre
karakterisere  politikernes  stemme-
maksimerende   strategi?  Iia  oss  hel-
ler  bli  fortalt  det  av  en. som
sikkert  har  endel  erfaring  i  bran-
sjen,T::m:åg|J::e:o::t:::t:å::i

::åE:åTtl:  ?åcå:?:aå:sf::i-
the  genei.al  taxpayer  resou-
rces  with  minimum   offence
and  to  distribute  the  pro-
ceeds  among  innumerable
claimants  in  such  a  way  as
to  maximize   support  at  the
polls ( 8) .

Knapt  noen  libertarianer  kunne  bes-
ki'evet  det  bedre.  Det  eneste  elem-
ent  vi  ti.enger  å  legge  til  for  å
komme   frem  til  kjernep.   i   de  pol-
itiske  inflasjonskrefter  er  følg-
ende   enkle,   men  likevel   sanne
historiske   faktum:   Man   samler  ikke
stemmer  ved   å  øke  beskatningen
eller  redusere  de  offentlige  utg-
iftei`,   men  ved  å  gjøre   det  mot-
satte .

U]mERSKUDDSBUDSJETTERING

Vi  kan  derfor  slutte  at  det
finnes  sterke  incentiver  i  det
politiske  marked  for  å  skape  ur].-
derskudd  på  statsbudsjettet.   Net-L-
opp  dette  underskudd,   og  man  tre-
nger  ikke  i`eise  langt  for  å  finri.€.
eksempler  på  dette  fenomenet,   ei'
det  som  skaper  et  inflasjonspot-
ensiale  i  et  hvert  samfunn.  Grun-
nen  til  det  er  ganske  enkelt  at
dette  undei.skuddet  på  en  eller
annen   måte   må   "dekkes''.   Iia   oss
derfor  se  på  altei.native  måter  å
''dekke"   det   på.

Staten  kan  låne  pengene   i
lånemarkedet,   av  sentralbanken  el-.
1er   selge   obligasjoner.   Dersom
staten  gå±  ut  på  det  ordinære
lånemarked  fører  det  t)are  til  aL
renten  presses  oppover  og  at  led-
ige  lånemidler,   istedet   for  å  g€`.
til  produktive  private   invester`.



ingar,  går  til  statlig`forbruk.
Dette  titaket  er.ikke  direkte
inflasjonistisk  i  det  det  ikke
i   seg  selv  øker  pengemengden  i
samfunnet.  En  annen  ting  er  at
alle  låntagere,   inkludert  staten,
vil  ha  interesse  av  å  senke  pen-
geenhetens  kjøpekraft   slik  at
lånet  blir  lettere  å  tilbakebet-
ale.

}`!en  dei.  finnes  mer  lukrat-
ive  måter  å  ''dekke''  underskuddet
på.   Bedre  er  det  da  å  selge   st-
atsobligasjoner.  Dette  vil  på  kort

:å:: ::::å:r:i:eåg:rs:::|:::.P:å-
1ang  sikt  t)etyr  det  derimot  en
oppbygging  av  statens  inflasjon-
spotensiale.  Dette  følger  fordi
innkjøp  av  de   samme   obligasjoner
senere  er  et  av  de  viktigste
midler  til  å  øke  pengemengder.  i
sanfunnet.   Transaksjonene   skjer
via  senti`al-oanken,   som  er  stat-
ens  bankiei`,   og  de  private  bank-
er  ved  at  de   private   bari.#er,   som
kjøper  obligasjonene   fra  put>1ik-
u".  på  vegne  av  staten,   t)1ir  god-
skrevet  sin  konto  i  sentralt)ank-
en  for  innkjøpene.   Bankene  blir
Då  denne  måten  tilført  nye  res-
årver  slik  at  både  utlån  og  inn-
skudd   øker,   dvs.   at   pengemengd-
en  er  blitt  oT]i)blåst  ved  et
pennestrøk.

En  mer  primitiv  versjon  av
den  foregående  strategien  er  å
låne  direkte  fra  sentralbanken,
som  rett  og  slett  ti.ykker  opp
penEene.  Dette  er  inflasjon  ad
Weimar.   Ita  det  allikevel  ikke
forbløffe  noen  at  den  norske  stat
tar  sikte  på  å  låne  opp  til
8.000.000.000  kroner  i  Norges
Bank  for  å  ''dekke"   en  del  av  det
store  undei.skuddet  på  statsbud-
sjettet  for  1980.

FAGFCPLE}\'Ih-GSIRESS

Det  gjenstår  imidlertid  å  se
på  fagforeningenes   spesielle  makt-
stilling  i  politisk  henseende.
Fagforeningene   synes  å  ha  så  stor
makt  at  de  kan  tvinge  regjering-
er  til  å  inflatere.  Grunnen  er  at
fagforeninger  via  lovprivilegier
og  streiketrusler  har  klai.t  å  øke
lønningene  for  de   organiserte
utover  det  de  ville  vært  på  6et
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frie  marked
ville

å  kort  sikt
i   se8   se

(9),   r,ette
8eli8  t,are

resultere  i  at  fagf oreningene  sk-
apte  massearbeidsløshet.   Men  til
fagforeningenes  store  begeistring

::: å:::å:e:gf::låtå§::::tf:#epå''full  sysselsetting",   slik  at
ansvaret  ei`  skøvet  over  fra  de   som
burde  hatt  det  og  over  til  .polit-
ikerne.  Politikerne  hai.. .selvfølg-
elig  foi`stått  at  ved  å  øke  penge-
mengden   og  dermed   bi.isene,   så  kan
rtT.an  opprettholde  profittmarginene
i  næringslivet  og  dermed  unngå  at
marginalprodusentene  går  ut  av
markedet  p.g.a.   for  høye   lønns-
kostnadei'.   La  meg  med   en   gang  få
skyte  inn  en  kvalifikasjon.  Jeg
mene.r  selvfølgelig  ikke  at  dette
på  lang  sikt  kan  sikre  full  syss-
elsetting,  hvilket  analysen  under
del  11  viser.  Dessuten  vil  fag-
f oreningene  straks  finne.  ut  at
reallønnen  er  blitt  redusert  ved`njelp  av  inflasjonen,   o8  vil  derf-
or  kreve  kompensasjon  før  eller
senere.  Men  det  eneste  vi  trenger
ta  i  betraktning  er  at  på  kort  si-
::ef:niå:lå:å:ns¥å::1:åft::5sånsp-
vinne  et  valg.   0g  bare  det  ei.
ikke  lite  signif ikant  politisk
sett.

Som  en  avsluttende   bemerkn-
ing  vil   jeg  også  nevne   at  Keynes'
teoriei.,   som  på  en  elegant  måte
legitimei.te  underskuddsbudsjett-
eringspolitikken,  har  hatt  enorme
politiske  konsekvenser.   Senere
kom  en  ny  teori  inn  i  bildet,
kjent  under  etiketten  ''Phillips-
kurven".   Teorien  hevder  at  der
finnes  en  negativ  korrelasjon
mellom  arbeidsløshet  og  inflasjon.
Denne  teorien  gav  yttei.ligere
legitimitet  for  inflasjonspolit-
ikken(10).   Men   som  vi  har  sett
er  teoriene  gale.  Ivertmi  mot  er
det  inflasjonen  sorri  uunngå.elig
resulterer  i  arbeidsløshet.

IV      KONxljusuTON

Det  ovenstående  skulle  kunne
kaste  et  visst  lys  over  hvorfor
inflasjonen  er  et  onde   og  hvilke
t]olitiske   onder  som   fremkaller  dcri
Vi  kan  trygt  si  at  inflasjon



og .den  sterke-distributive   sta-ts-
makt   s.ynes  å  trives  ]neget  godt
sammen.   Ikke  bare  det  -den  pol-
itiske  å.rsak  til  inflasjon  er
nettopp  den   sterke,   ut)egrensede
statsmakt.   Skal  inflasjonsprob-
lemet  løses  er  det  helt  nødvend-
ig  at  ondet  gripes  ved  roten:  Det
statlige  pengemonopol  t}ør  opphev-
es   så  fort  som  mulig.   Dersom
publikum  efter  avmonopolisering-
en  ikke  lenger  stoler  på  statens

åa!::gån£::tr=±:e:eogåg::::  :å:
transaksjoner  i  andre  penger  ,
som  f.eks.  gull.  Da  vil  heller  ik-
ke  staten  ha  fullt  så  mange  mul-
ighetei.  til  å  foreta  intervensj-
oner  i  menneskenes  liv  og  virke,
finansiert  ved  .hjelp  av  under-
skuddstjudsjetter.   Staten  vil  da
øyeblikkelig  bli  svekket.   0g  det
er  alene  en  meget  god  grunn  til
at  alle  libertarianei.e  bui.de
gå  inn  for  en  slik  reform.  En
æinen  god  grunn  Sil   å  bekjempe
inflasjonen  er,   som  vi  har  vist,
at  inflasjonen  skaper  interesse-
konflikter  ved  på  den  ene   side
å.priviligere  noen  på  bekostn-
ing  av  andre.  Alle   som  ønsker  å
bli  tatt  alvorlig  i  sitt  arbeide
for  fred  mellom  mennesker  og
nasjoner  kan  ikke  neglisjere

enget.   }.1an   skal  lete   foi.-
historien  dersom  man
finne  eksempler  på  at

Rothbards  essay

dette
8jeves
ønsker
ikke  nettopp  interessekonflikter
og  massearbeidsløshet  har  fostret
aggresjon  og  uro  i  et  samfunn.

--------
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41-43.   En   fin   oppsummei.ing  av
sentralbankens  virkemidler  finnes
(i   lærebokform)   i  Edwin  Dolan:"lr;acroeconomics",   Ihe  I)ryden  Press
Hinsdale,1977,   s.179-82,   eller
Freå   R.   Glahe:''iJlacroeconomics",
Harcourt  Brace  Jovanovich  lnc. ,
h'ew  York,   1977,   s.133-55.
(5)  En  oversikt  ovei.  og  kritikk  av
forskjellige  konjunktui.teorier  er
å  finne   i  M.N.Rothbai`d:"Americas
Great  Depression",   Sheed  Andrewø
and   Ward,   Kansas   City,1975,  -s.
11-77 .
(6)   Som  lesei.en  vil   forstå,   kan     t
det  nedenforstående  bai'e   bli  en
skisse  av  denne   teorien.   Foi`  å
forstå  dybden  i  argumentet  hen-
vises  leseren  til:   I,udwig  von
Mises:''Hum.an  Action''   s.    538-75,
"The  Nanipulation  of  Money  and
Credit",   Free  Market  Books,   Dobbs
Fei.ry,   N.Y.,1978,   samt  Rothbards
''Americas  Great  Depression".  En
meget  god  og  kortfattet  formuleri-
ng  av  den  Østerrikske  konjunktur-
teori   finnes  i  F.A.Hayek:"Full
Employment   at  Any  Price?",   IEA,
London,1975,   og   i  Edwin  Dolan:
''The   Foundations   of   Modern  Austrj.-
an  Economics",   Sheed   A.ti.drews   and
i^rard,   Kansas   City,1976,   S.185-
211.
(7)   For  en  analyse  av  det   "po|ita
iske   marked",   se   f.eks.   Gordon
Tullock:''The   Vote   Motive'', .  IEA,
Iiondon,1976.
(8)  Efter  sitat  i  ljibei.tarian  Rev-

t;y,påoI:::e:i-i:73i|Si::å|ertid
i.ealønnen  bli  redusert  for  alle
som   ønsker   å   arbeide.Se   Henry   iJaL+.-
1itt:"The  Conquest   of  Poverty'',
Arlington  House,1976,   s.131-42.
(lo)For  en  ki`itikk  av  Phillips-
kui`ven,   se   H.Hazlitt:"The   lnflai,`-
ion  Crisis,A.H.,1978,   s.   93-7.



T.iurray  N.   Rothbard:
'`FOR   A   NEW   ljlBERTY,
The  ljibertai.ian  }ianifesto. "
Collier  Macmillan  Publishers,
Ijondon,   1978,   revised   edition,
338   s.

Siri  Pettersen  Strandenes

De  libertarianske  holdning-
ene   i  USA  betyi.   egentlig   en  i`ev-
italisering  av  det  opprinnelige
idegrunnlaget  f or  De  Forente   St-
ater,   slik  som  det  kommer  til  ut-
trykk  i  deres  konstitusjon.  .Dette
påpekes  av  Rothbard   i  forordettil  den  reviderte  utgaven  av  hans
bok  on  teorigrunnlaget  for  den
libertarianske  retningen  innenfor
amerikansk  politikk.

I  første  del  av  boken  gir
Rothbard  en  oversikt  over  grunri.-
1aget  foi.  li`oertarianismen.  I)ette
idegrunnlaget   summerer  han  opp  i
følgende  punkter:
-  enhver  persons  absolutte  råde-

rett  over  sin  egen  kropp-  enhvers  rett  til  å  eie  og  deri-
gjennom  å  kontrollere  de  matri-
elle  ressursene  han  har  skapt
eller  funnet-  retten  til  fritt  å  kunne  bytte
sine  eiendeler.

.Libertarianerne  fremhever  stei.kt
at  disse  tre  hovedpunktene  hengei.
nøye   sammen.   Således  kan  man   ikke
opprettholde  personlig  frihet  i
et   samfutir?   soTr.   ikke   også.   har   en
stor  grad  av  næringsfrihet.

Bokens  annen  del  gje.ngir  bet-
raktninger  over  viktige  problemer
i  daLgens   samfunn   §ett  ut   i   fra
en  libertariansk  bakgi`unn.   I)e   om`-
råder  som  nevnes   spennei`  vidt   og
inkluderer  blant  andre:   personlig
frihet,  utdannelse,  velferd  og
velferdsstaten  samt  den  offentl-
ige  sektor.  Rothbard  argumenter-
er  for  eksempel  for  at  det  offen-
tlige  skal  trekke  seg  ut, av  un-
dervisning.   Med   dette   mener  han
også  opphevelse   av  lover  og  reg-
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ler  om  skoleplikt  mange   år  inn  i
ungdomstiden.  Dette  yil   tillate
dem   som  gjør  det  bedie  utenfor
skolen  å  utnvtte  sine  evner  t)edre
og  derigjennam  bli  uavhengige   sam-
tidig  som  de  deltar  i  det  produkt-
ive  ai'beidet  i   samfunnet.  Det  på-
pekes  videre  at  velfei-dssamfunnet
gjennom   sine  i.egler   om  minimums-
lønn  forhindi`er  store  grupper  i.
å  få  lønnet  arbeide.   På  den  andre
s.ide  beskyttes  flei`e  yrkesgrupper
mot  konkurranse  fra  andre  arbeids-

sjonsordninger  innen  jordbruket

tei.e  gjennom  i.egler  om  autoris-
sjon  og  spesialritdannelse.   Kons-

gir  tilsvarende  beskyttelse  av
utøvere   innenfor  denne  næringen.•  Rothbai.d   setter  også  spørs-
målstegn  ved  det  offentliges  pliL
kt  til  å  t)ygge  og  holde  veier,
både  i  tettbygde   strøk  og  i  land-
et  ellers.   Betaling  for  veibygg-
ing  og  vedlikehold  gjermom  bensin-
avgifter  gir  ikke  noe  i.asjonelt
pi.issystem.,   da  prisen  pr.   km.  ikke
varierer  eftei`  om  bilen  t)er`.yttes
på  en  sterkt  beferdet  vei  ellei.
en  lite  brukt  strekning,   ei  heller
efter  hvilket  tidspunkt,   i  rush-
tiden  eller  i  dødperioder,   kjør-
ingen  foretas.   Rothbard   peker  på
flere  altemative  prissystemer
som   bompenger  med   avgifter   som
variei.er  efter  når  veien  t)enytt-
es.   En  ann.en  mulighet  er  fjern-
synskameraer  plassert  på  sentrale
steder  slik  at  registreringsnum-
mei.et  avbildes.   Bilisten  mottar
så  månedlige  i.egninger  efter  hvor
ofte  hans  `oil  er  avt)ildet.  Det
synes   som  Rothbard  her   stei.kt
undei.vurderer  omkosTningene  for-`Dundet  med   slike   prissystemer.
Han   ender  sin  argumentasjon  på
dette   punkt  med:"   In  any  case,   th9
problem  of  rational  pricing  of
sti.eets  and  highways  would   be   an
easy  task  for  private  enterFrise
and   modern   technology  to   solve"
(s.    212)

Boken  stillei.  således   spørs-
rr!å.1   ved   flere   ting   som   for   de   f:i.-.
este   synes   selvsagt,   for  eksempel
når  det  argumenteres  for  at  retts-

:::e:åtf:::rT:E:ng:i:a:1ir:::fi-
ontert  med   slike   s:,rnspumkter  og
ar5ur.enterincen   for  deTr,   det   tv-



inger-.1eseren  til  å  ta  sin  ofte
tradisjonsb\]ndne  og  ureflekterte
holdning  opp  til  vurdering.

Foruten  detaljert  stikkord-
register  er  t)oken  utstyrt  Tned  en
kort  orientering  om,   og  adresser
til,  viktige  libertarianske  inst-
itusjoner,   organisasjoner,   tids-
skrifter  og  forlag.

Ludwig  von  Mises:
"IilBF:RAlilsM,   A   Socio-
Economic   Exposition."
S`r`.eed   Andrews   and   }.:cMeel   lnc.,
Kansas  Citv 1978 207   s,

Lars  Peder  Noi.dbakken

I)et  er  gledelig  å  konstatere
at  Ludwig  von  Mises'   klassiske  t>ok
om  de  liberalistiske  prinsipper
påny  er  tilgjengelig.  Dette  er  en
viktig  bok  av  flei`e  grunner.   Boken.
som  oppi.innelig  kom  ut   på  tysk  i
1927  under  tittelen   "Iiiberalismus",
representerer  både  en  gjenoppdag-
else  og  en  t)erikelse  av  den  lib-
erale  tradisjon  på  et  kritisk
tidspunkt  i  ideenes  historie.  Bo-
ken  ble  også  ski.evet  i  en  tid  da
Ludwig  von  Mises   allerede   hadde    .
gjort   seg  bemerket   som   en   eminent
sosialøkonom,   føi'st  med  hans   t)ane-
brytende  lhe  lheory  of  Money  and
Credit(1912)   og   senere  med  hans''dødsstøt''  mot  alle  former  for
sosialisme  i  Socialism(1922).

Ijibei.alism  bør  ses  i   sammen-
heng  med  hans  tidligere  bok  om
§osialismen.   I   Socialism  finner
man  ].1ises'   generalkritikk  av  sos-
ialismen,   både  av  den  intei.nasj-
onale  og  den  nasjonale  variant,
mens  liiberalism  gjenspeiler  det
politiske  manifest  for  det  enestealternativ;   et  samfunn  basert  på
individuell  frihet,  privat  eien-
domsrett,   en  sterkt  begrenset  st-
atsmakt  og  fred  mellom  mennesker
og  nasjoner.

Mises  starter  boken  med   et
sterkt  forsvar  for  disse  prinsipp-
er,   som  samm.en   står  som  grunnpil-
arer  for  et  fritt  samfunn.  Et  ves  -
entlig  trekk  ved  Mises'   tenkning

er  at .hans  forsvar  for  liberal-
ismen  er  utilitaristisk,   eller
som  Piises   selv  sier:   ''Liberaiism
...   is  an  ideology,   a  doctrin-e   of
the  mutual  relationship  among  the
members  of   society  and,   at   the
same  time,   the  application  of  this
doctrine  to   the  conduct   of  men  in
actual  scciety ....   It  has  no  par-
ty  flower  and  no  party  color,   no
party  song  and  no  party  idols,   no
syTnbols  and   no   slogaLns.   It  has   the
substance  and  the  arguments.   These
must  lead  to   its  victory."(s.192-,
193) `M.ises     sierøderfor   aldi`i  noe
slikt   som  at;   der  finnes   fe=  menn`--
esket  en  absolutt  etisk  standard
som  definerer  hva  som  er  moralsk/
umoralsk.  Mises  sier  heller  ati
dersom  menneskene   Ønsker   å  nå
sine  forskjellige,  individuelle
mål   i   et   samfunn,   som  f .eks.   økt
+elstand,'  rettssikkei.het  og  fred,
så  er  det  eneste  middel   å  utvikle
et   samfunn  hvor  statsmakten  er
sterkt  begrenset  til  kun  å  ivaret&
et  forsvar  og  et  politi-  og  i`etts  `-
Vesen,

Et  positivt  og  interessant
trekk  ved  boken  forøvrig  er  at
Mises,   i   tillegg  til   å  korT!me   med
et  generelt  forsvai`  for  individ-
uell  frihet  og  en  fri  markedsøk-
onomi,   også  anvender  de   liberale
prinsipper  på  utenrikspolitikk.
Mises'   grunnpi.insipp  her,   er  at
alle  mennesker  bør  ha  selvbest-
emmelsesrett   også  i   spørsmål   om
nasjonalitet  og  om  i  grenseopp-
gang  mellom  nasjoner.   Han   sei.   alJ.t^`
forsøk  på  å  undertrykke  minioi`it-
eter  i  en  nasjon,   som  kanskje
ønsker  å  trekke  seg  ut  av  staten
0g   opprette   sin  egen  nasjon,   solTl
en  trussel  mot  freden.   I   denne
sammenheng   ser  han  også  på   tvung.-
en   skolegang   som   "utterly   incom-
patible  with  efforts  to  establis},.
1asting  peace."

Mises'   kritikk  av  alle  form-
er  for  imperialisme   og  kolonial-
isme   er   ikke   mindi.e   kompromiss-
1øs.   Følgelig  uttaler  han:   'lNo
chapter  of  histoi.y  is   steeped
fui`ther  in   blood  than   the   hist,o-|``\'
of  colonialism.   Blood   was   shed
uselessly  and   senselessly.   Flour.
ishing  lands  were  laid  waste;
whole   peoples  destro:7ed   and   ex-
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terminated.   A11   this   can   in  no
way  be  extenuated  .or  justified.
The  dominion  of  Fi..roFeans   in  Afr-
ica  and  in  important  parts  of
Asia  is  absol`ite.   It  stands  in  the
sharpest  contrast  to  all  princip-
1es  of  liberalism  and  democracy,
and   there  can  be  no  doubt   that  we
must  strive  for  its  abolition.''
(s.   125)  F,t  annet  grunnprinsipp
i  en  liberal  utenrikspolitikk  er
for  }:ises  selvfølgelig  også  fri-
har]del,   fri   i-nn-og.-utvandring  og
frie  kapitalbevegelsei`  1andene
imellom.

Til  slutt  kan  det  være  p,ass-
er.`.de  å  gjengi  lriises'   advarsel  til
alle(spesielt  histoi.ikere)   som  har
en  ter`.dens  til  å  sette  likhetstegn
mellom  en  ideologi  og  en  historisk
epoke:   ''If  one  wants   to  know  what
li-oei`alisr.  is  and  what   it  aims  at,
one  cannot  sir.ply  turn  to  history
_for  the  infornation  ari.d   inquire
what  the  liberal  politicians  stood
for  and  what  they  accomplished.
For   li-c,eralism   ri.ow:r`Lere    sitcc`peded
ir,  carr}'ir.g  out  its  frograr.  as  it
r.ad   interi.ded."(s.   3)

Men  dersom  liberalismer`.  1ykk-
es,   er  det  en  mann  mange   mennesker
vil  stå  i  dyp  takknemmelighets-
gjeld   til:   Ijudwig  von  Mises.   Han
står,   og  vil  stå,   som  en  av  fri-
hetens  aller  støi'ste  talsmenn  i
historien.  Han  var  mannen  som  lot
Virgils  motto,   ''Tu  ne   cede  malis
sed  contra  audentior  ito"   ("Gi   ik.k

::å:¥aå;::::!:!::å:i;{:nsgåå::-
----_-----

George   H.    SzTi~iith:
Atheism,   The   case   against  God

1979Prometheus   Books New   Yo=k

Jan  Pettei.sen

''You   ai`e   about   to   hear   a  mizi.-
iority  viewpoint   ...   a  presentat-
ion  and  defence   of  atheisr„   This
is  not  a  sympathetic   exam.ination
or  intei.pretation  of  i.eli£Jious
doctri.n.es;   it  is  a   sti`aightforward
critique,   Fhilos®T:t`.ically  and   psy-
choloEically,   of  the   belief  in   a•gcid,   especiall_y   as   rianifested.in

Christia.r.`.ity".   På   fier.r}e   måte   åp-
ner  Geoi`ge..H.   Smith   sin   bok,   A+.r.-
eism,   The   case   a§ainst   God,   som
nylig  har  kommet  ut  i  .papei.back-
utgave.   Boken  er  i  sin  helhet  pre-
:et  av  åpenhet,  klarhet  og  rett-
påsak  holdning.   For  å  fjerne  en-
hvei`  tvil   s`kriver  Smith:   ''1  have
attemted  to  remove  the  veneer  of
intellectual  and  moral  respecta-
t)ility  that  often  enshi`ouds  the
notion  of  a  god.   If  a  person  wi-
shes  to  cor`.tinue  believing  in  a
god,   that  is  his  prei.ogative,   but
he  can  no  longei.  excuse  his  bel-
ief  in  the  name  of  reason  and
rr_ioral  necessity.''

'`I)åren  siei`  i  sitt  hjerte:
Det   er   ikke   nogen  Gud.   Onde,   ved-
ei'styggelige  er  deres  gjerninger;

å::e:rBå:E:E. :?T §:::eg:åt:ai::ll
fra  noen  uvanlig  holdning  overfor
ateistei..  Man  får  valget  mellom.  å
væi.e   en  ufølsom,   um.ora.1sk  kynik-
er  eller  å  bli  redusert  til  et
psykologisk  problem,   på  grensen
til   sinnsykdom   som  Thomas   S.   Sz-
asz  så  treffende  har  anføi.t.   For-
viri.ingen   om  hva  ateisme  .er  og
ikke  er,  har  nådd  slike  høyder  at
flere  kritikere  av  ateismen  utpek-
er  seg  med   sin  fullkomne   irrele-
vans.   Smith  begynner  bokens  førs-
te   del  -  Atheism  and  God   -  med   å
avklare  bet.vdningen  av  ateisme  og
dens  anvendelsesområde.   Ateisme,
i  sin  videste  form,   er  fravær  av
teisme,   altså  fravær  av  troen  på
en  gud.  I)et  er  stor  forskjell  å
tro  at  en  gud  ikke  eksistei.er,   og
å  la  være  å  tro  på  eksistensen
av  en  gud.   Disse  definisjonene   er
uttømmende;   en  person  er   enten
ateist  eller  teist.  enten  tror
man  på  eksistensen  av  en  gud  eller
så  lar  man  væi.e.  Agnostisisme   blir
ingen   "gylden"   middelvei.   Ateisme
og  teisme  refererer  til  fravær
eller  tilstedeværelse  av  i`e.1igiøs
ti.o,   mens  agnostisisme  refererer
til  umuligheten  av  kunnskap  om  en
gud.

Man  kan   si  at  ateisme   er  red-
usert  til  en  trivialitet;  kun  frE..
vær  av  tro,   men  ateisme   er  viktig
foi`di  teisme  er  viktig.   Historisk,
kulturelt,   filosofisk  og  i]sykolo-
gisk  ei.   spørsmålet  om  gud   et  av
de   viktigste   opp  gjennom   tidene.
Konflikten  rnellom  ateisme   og  tei-
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sme  dreier  seg  om  en  gud   eksist-
erer  eller  ikke,   som  både  er  et
metafysisk  og  epistemologisk
problem.  Det  eneste  og  avgjørende
spørsmål  t)1ir  da:   Skal  teismen  god-
taes   som  sann  ?

Smith  bygger  sitt  svar  på  en
eklektisk  angrepsmåte   (for  en  v"r-
dering  av  de  forskjellige  former

.  for  ateisme  henvises  til   Smiths
artikkel,  Atheism
Reason,   november

ctivism,   i
•   Be8repet

"gud"   skaper  allerede   i  utgar`.gs-
punktet  en  i'ekke  prot)1emer.   Intet
kan  legges  frem  som  bevis   for  guds
eksistens  uten  at  vi  har  en  ide  om
hva  vi  søker  efter.  Å  hevde  at  en"blurp"  eksisterer  er  fullstendig
meningsløst  før  en  vet  hva  en"blurp"  er.   ''1  shall  use  the  term
''god''  genei.ally  to  designate  any
supernatural  or  trancendent  being'!
Men  en  slik  skapning  må  nødvend-
igvis  trancendere  menneskelig
mnnska
mente , E,

noe   som  Aquinas   også
hevde  at  noe   ikke  bare

er  ukjent,  men  i  prinsippet  ukjen-
nelig,   forutsetter  at  man  i  utga-
ngspunktet  kjenner  det.  Dette  in-
nebærer  en   selvrnotsigelse  dersom
en  ikke  påberoper  seg  allvitenhet!

Dersom  noe   eksisterep  er  det
ikke   noe   hvasomhelst,   meri.æm  noe
spesielt,  med  egenskaper,   altså
med   begi.ensninger.   Identitet   sp-
esifiserer  hva  en...ting  kan  og
ikke  kan  gjøre.   Noe   som  eksister-
er  uten  en  bestemt  identitet,  ut-
en  be§temte  egenskaper,   kan  ikke
skilles  fra  eksistens  i  seg  selv.
Paradokset  blir  da:   Hvis  gud.ikke
har  begrensninger,   er .gud   og  eks-
istens   identiske   og  cgudsbegrepet
ovei.flødig  -  eller  hvis  gud  har
identitet,   følgelig  t)egrensning-
er,   er  gud  ikke  allmektig.   Å  sv-
are  at  gud  er  ube±-i.iFelig  er  ikke
noe  an.Tiet  enr`.  å  tilstå  at   ens
guds-oegrep  er  uforståelig  og  aLt
en  følgelig  ikke  vet  hva  en  sn-
akker   om'.

For  at  vi   skal  ha  noen   som
helst.=Fanel§e   om  hva  gud   er,   må
gud  ha  visse   egensk:aper.   Når  m.an
tar  guds  angivelige  egenskaper  i
nærmere   øyesyn,   vil  en   se   at  de
først  og  fremst  ikke   sier  hva  gi;'d
er,   men  heller  b.va  han   ikke   er.
A11mektig,   altvit,ep.de,   uendelig,
imrr.atriell   osv.   sier  kun   at  gud
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ikke   er  be€rezi.set.   Gud,   vis,   bar!ri-
hjertig  osv.   sier  intet  om  guds

::::::;:;E;f:a!::ie:!:å::::::Tu¥:s
en  at  dens  metafysiske  natur  er
klargjort).  For  det  andre  inr`.e-
t)ærer  disse  egenskapene   en  rekke
motsigelser.   Hvordan  kan  mennesk-
et  ha  fri  vilje  dersom  gud  .er  alt-
vitende  og  allmektig?  Hvordan  kan
det  eksistere  ondskap  og  elendigh-
et   dersom
deli8  8Od?

8Ed er  allr.ektig  og  uen-
fortelle  et  katastr-

ofeoffer  at  gud  er  god,   men  at
hans  godhet  er  uforståelig,   er
knapt  nok  en  dåi.1ig  spøk.

Dette   slrulle  være  mer  enn
tilstrekkelig  for  et  rasjonelt
menneske,   ski.iver  Smith.   Ti.oen  på
en  gud  vil  uvegerlig  gli  over  i
troen  på  agnostikernes  ukjennelige
gud.   Med   andre   ord;   en  kan  ikke
vite  hva  en   snak.ker  om  og  det  kan
heller  ingen  andre.   Troen  på  den
kristne  gud  lider  i  tillegg  av  et
dødelig  tilfelle  av  indre  selv-
motsigelsei..   Men  boken   sluttei.
i:{ke  her.  En  ki.isten  vil  nemlig
ikke  la  seg  imponere   syndei.lig  av
en  apell  til  fornuft,en  alene,   men
påberope   seg  kunr`.skap  gjennom   tro:1'1  find  every  sect,   as  far
as  reason  will  help  then.,   make  use
of  it  gladly;   anå  when  it  fails
them,   the  cry  out,   it  is  a  matter
of  faith  and   above  reason.,"sa
John   liocke.   I)en  kristnes  begruzi.-
nelse  for  å  benytte  to  begreper  -
fornuft  og  tro  -  som  metoder  til
kunnskap,   må  bygge   på,   og  forut-
sette  at  fornuften  er  utilstrek-k-
elig.   Foi.nuft  og  tro  er  uforenl-
ige.   Troen   står  og  faller  med
eksistensen  av  det  uforståelige,
det  ufattelige,   det  fornuften
ikke  kan  fatte.   Pascal  observerte:''if  we   submit   everything  to  reas-
on,   our  religion  will  have  no
mysterious  and   supernatural  ele-
ment.''   Han   hadde   re.tt.   Troens
dilemm.a  blir  da:   I  den  grad   tro
er  mulig,   er  den  irrasjonell,   og
i  den  grad  den  er  rasjonell,   er
den  urnulig.

Det   blir  T`åst;ått   at   konflik-L  --
erL   m.ellom   forTi.i-Jft   oLr   tro -kan   bli
sett  .på   som   en   kamp   om   intei.esse~
sferei`.   T)et   ukjen.r`.elige§   verdi   fc]-r
de   kristne   blir  her   ir.r`.1ysende;



uten  det.te  er  troen.  overflødig.
Argumentasjonen  eår   som   følger:
For  det  første  blir  vi  presentert
for  et  angivelig  behov  hos  menne-
sket   (slik   som  kur`.nskap   orr`.   den
endelige   sannhet).   For  det  andre
blir  vi  fortalt  at  fornuften  ikke

å  fylle  dette   t)ehov   (ideen  om
ukjennelige).   For  det  ti`edje

gelfull  og  utilstrekkelig

i  presentert  for  begrepet
som  løsning  på  dette   problem-
`Det  er  lett  å  angi.ipe  de  man-

ge   teorier  om  ti.o  -  noe   Smith  også
gjør  -men  det   er  ikke  den  mest
effektive  form  for  tilbakevisning.
Srr.ith  argumentei'er  f ørst  med  at
tro  ikke  kan  redde  oss  fra  forn-
uftens  mangler,   ene  og  alene  for-
di  fornuften  ikke  er  mangelfull!
I`et  er  en  almen  misforståelse  at
kristendommen  er  den  siste  basti-
on  mot  filosofisk  skeptisisme.
Kristendorr!men  har  et   akutt  behov
for  ti`o,   men  ti`o  kan  aldri   eks-
istere  uten   skeptisisme!   Ved  å
ei.klære  at  fornuften  er  impotent,
skaper  skeptisisner`.  grunnlag  for
tro.   Skeptisisme   i   sin  mest  kons-
ekvente  forn  -  universell  skept-
isisme  -`nevder  dokti.inen,   i   sin
i)ositive  form,   at  mennesket  ikke
kan  vite  noe  eller,   i  sin  ne€at-
ive   forTn,   at  mennesket  må  t)etvile
all  angivelig  kunnskap  (forhåp-
entligvis  også  doktrinen  om  univ-
ersell  skeptisisme).  Grunnlaget
for  f orvirringen  ligger  i  en
sammenblanding  mellom  kunnskap
og  sikkerhet  på  den  ene   side   og

å.å!i:b3å:igE;å  iånzndåå  å:d:åi  ut-
vannede  former  for   skeptisisme.   Å
hevde  at  våre  san§er  kan  lure  oss,
i  alle  fall  av  og  til,  må  inneb-
ære   enæpåstand   om  at   sansene  har
sin  egen  vilje!   Skeptisisme   er
tydeligvis  ir.gen  enkel   oppfatning
å  forsvare.  Kapittelet  avsluttes
med   en  gnistrende   godt   ski.evet
dialog  m.ello"  en  skeptikei'  og  en
anti-skeptiker  som  ikke  levner
særlig  tvil  om  doktrinens  uhold-
barhet.

Srrtith  avslutter  bokens  annen

!::  :  :gån:;tka:oI:tgf  å£eååå::ar-
ing  hvor  han  hevder  at  guds   eks-
istens  er  en  foi.utsetning  for  åp-
penbaring,   og  følgelig  ei.  irrele-

`..a.r`t    Jr-r   +.eisT!e.n..e    sari.ri.:ri.etsverdi.
3i`oelen  oc  de  angivelige   eksist-
erende  mirakler  blir  inngående
behandlet.   Uansett  hvor  merkelige

å:ååTe:æ::mrå:j:::::vårfåp::1fååt
påstanden  ''x  er  ikke  forklai.t"  tii''dei`for  må  det  eksistere   en  over-
naturlig  makt  som  har  forårsaket
X''.      i   tiokens   ti`edje   del   -.Argum-

enter  f or  Gud   -  angi.iper  .Sm.ith  de

::åå::;t::vågs3:e:ågtm:Sldånh::g:
De   foi`skjellige  gudsbevis   er  den
kristnes  ''final  appeal".   Hans
gud   svinger  mellom  selvmotsigelse
og  agnostisisme,   og  kan  hverken
i.eddes  av  tro  eller  åpenbaring,
men  en  god  ki.isten  gir  ikke   opp
med  dette.   Påstanden  blir  zi.u  at
det  er  naturen,  .universet,   som
gir  bevis  for  eksistensen  av  en
overn.aturlig  skapning,   en  makt
som  trancenderer  naturlovene.  Ef-
ter  å  ha  tatt  for  seg  de  forskj-
ellige  bevis,   fra  kosmologiske
ai.gumenter  til  design  argumenter,
avslutter  han  med  å  si;   ''to  posit
the  supernatural  explains  nothing,
it  merely  assei`ts  the  futility  c)f
explanat i on " .

M.yten  at  moi.al   ikke   kan  eks-
istere  adskilt  fra  troerT.  på  en
gud,   avlives  i  bokens  siste  del-Gud:   De  praktiske  konsekvenser.
Smith  hevdei.  på  den  annen   side  at
Kristendoininen  er  grunnleg€ende
anti-1iv  -  særlig  med  hensyn  på
menneskelig  motivasjon   og  glede  -
og  legger  følgelig  ikke   så  stor
vekt  på  dens  historiske   og   sos-
iologiske,   men   derirTt.ot   dens   ps-
ykologiske  konsekvenser.   I)et  und-
ei.strekes  at  ateisme  ikke   er  nøk-
kelen  til  1ykke,   men  at  den  er
positiv  i  betyd.ti.ingen  at  den  fj-
erner  hindringer  for  lykke.   I
kritikken  av  den  kristne  etikk
skisserer  først   Sm.ith. sin   e.gen
-''modeled  after  vai.ious  Ai.istot-
elian  philosophers'',   spesielt
Ayn  Rand   -   som  referar\.seFunkt.

Efter  en  dyptgående   anal.vsc`
av  den  kristne   etikk  og  dens  kon-
sekvensei.,   fi.a  et  uvanlig  og  klar--

g#::-nå:d sfnsf:::: ;  :få:å:tå:sery
is   a   sad   spectacle.   But.it   is   sad~
der  still  when  disguised   as  mor-
al   riEhteousness''.   Boken   er   i   sin
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helhet.en  nydel.se   å  lese;   klar,      -
konsis  og  ytterst  frisk  i  formul-
eringene,   men  samtidig  godt  innen-
for  grensene  for  det  sakelige.
Boken  anbefales,   og   jeg  kan  t]are
slutte  meg  til  foi.fatterens  ord:l'It  is  my  firm  conviction  that
man  has  nothing  to  gain,   emotion-
ally  or  otherwise,   by  adhering  to
falsehood,   regardless  of  how  com-
foi`table  or  sacred  that  falsehood
may  appear''.

SITATER

l'If  in  the  first  attemt  to  ci.eate
a  woi'ld  of  free  men  we  have  fail-
ed,   we  must  try  again.   The  guid-
ing  pi.inciple  that  a  policy  of
freedom  for  the  individual  is  the
only  truly  progressive.  policy  re-
mains  as  true  today  as  it  was  in
the  nineteent.`n  century."

Friedrich  A.   Hayek

''Those  who  can  rule   themselves
usually  have  no  interest  in  rul-
ing  others."

1eonard  E.   Read

''The  comparatively  prospei.ity  of
the  United  States  is  an  outcome
of  the  fact  that  the  New  Deal  did
not  come   in  1900  or  1910,   but
only  in  1933."

I,udwig  von  Mises

•1...   the   ideas   of   economists   and
political  philosophers,   both  .when
they  are  right  and  when  they  are
wrong,   are  more  powerful  than  is
commonly  understood.   Indeed   the
world  is  ruled  by  little  .else.
Practical  men,   wh6  believe  them-
selves   to  .oe   c.iuite   exempt  from
any  intellectual  influences,   are
usually  the   slaves   of  some  def-
unct   economist .....   But   soon   or
late  it  is  ideas,  not  vested  int-
erests,   which  are  dangerous  for
good   or  evil."

John   Maynard   Xeynes
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''The   superficial  distinct.ior`.  of
Fascism,   Bolshevism,   Hitlerism.,
are  the  conserp  of  journalists
and  publicists;   the  serious  st-
udent  sees   in   them'  only  the   one
root-idea  of  a  complete   conver-
sion  of  social  power  ir]to  State
power . „

Albert  Jay  Nock
`'Social   security  is  by  no  means
the  only  large  government  pi.og-
ram  that  takes  fi.om  the   pooi.  to
the  not-poor.  A   second   example
is   the  farm  program ........ "

David  Friedman
''If ,you  pay  people  to  be   poor,
there  is  going  to  be  a  lot  .of
poor  people."

Milton  Fr.iedman

''1  løpet   av  1977   og  1978   økte
sysselsettingen  i  Nor€e   med
65000.   Da  er  alle   som  arbeider
r.er   eri.n   en   time   pr.   uke   talt  med®"

Ijiedutvalgets  inn-
stilling,NOU   1979:25

''I,abor  never  craved   intellectual
lesdershii),  but  intellectuals
invaded  labor  politics."

Joseph  Schumpeter

"Inflation  is  opium  for  the
Feople . "

Henry  Hazlitt
''Vi   trodde  man  kunne   forbruke   serrJ
ut  av  en  nedgangskonjuktur  og  økci
beskjeftigelsen  ved   å  i.edusere
skattene  og  øke  de  offentlige
utcift.er`.e. . .  I)en  r,ulighet   står
ikke   lenger.  åpen."

James  Callaghan

Why   caLn't   yc)u   see   ?
We   just  want   to   be   free
To  have   our  homes  and  families
And  live  our  lives  as  we  please

Dana  Rohrabacker



INFORMASTON

USA

Reason;

ei.  det  libertarianske  tidsskrift  med   størst  utt)redelse.   Inn-
eholder  seriøse  og  velskrevne  artikler.  Emner  fra  filosofi  og
psykologi,   til  økonomi   og  politikk.  .Artikler  av  Rothbard,
årif:;gntm,gåsåås:,:på:åsgåf:å€::I£:Teåo:vå5|gå?e§ån::iåar-
bara,   California  93103,   USA.

Ijibertarian  Review;

er  et  "hard  coi.e"  libertariansk  tidsskrift  som  ligger  på  høy-
de  med  Reason.   Fæi.re,   men  lengre   og  mer  dyptgående  artikler.

::::a::::å:|::r?eEt:å::::a::::s:ån:å?e3:::eå  :g:gåg?m7åå:-og
post).   Ijibertarian  Review,1620  Montgomery  Street,   San  Fran-
sisco,   California  94111,   USA.

The   Freeman;

utgies  av  the  Foundation  for  Economic  Education,   30   South
Broadway,   Irvington-on-Hudson,   New  York  10533,   USA.   Inneh-
older  hovedsakelig  ai.tikler  om  det  frie  marked,   fi.a  mange
innfallsvinkler,   i]1uss  t)okanmeldelser.   Utkommer  hver  måned.

t:7.:åsr.g:?Y:aE:?:åTå:tasef.i:g::tåag!tt ' då:giålz:  3åg3o
m.fl.   FEE  ledes  av  den  kjente  frihetsfilosofen  Leonard  E.
Read,   og  arrangerer  hyi.pige   seminarei..   Selger  dessuten  en
del  utval€.te  bøker.

ENGLAND

The  Alternative  Bookshop;

er  spesialist  i  bøker  om  alle  aspekter  av  individuell  frihet,
den  frie  markedsøkonom.i   og  det  åt]ne   samfunn.   Større   spekter
av  tjøker  enn  liaissez-faire   Books{200  Mercer   St.,   New  Yoi.k,

:;yteåog-l:k!:å, ti:eEh:iåf::r::t:::  å:::sioE?iå6  f:::::gsf?-
Covent   Carden,   Iiondon,    WC2F,   9DG,   ENGTjANI).
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Po.Ibok.113.
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Formann :
I,ars  Peder  Nordbakken

Vi sef ormann :
Jan  Pettei.sen

Styi.emedlemmer:
Christian  Fotland
Arild  Presthus
Rune   Steinum
Runar  Eraker  .

PRI}\TS|PPERKl.£ÅING

Vi,   medlemmer  av  l,i.oei`tariansk
Samfunri,   hevder  alle   menr`.eskers
ubegrensede  i.ett  til  å  bester,me
over  sitt  eget  liv,  til  å  leve
slik  de  selv  velger,   og  til
resultatene  av  sine  handlinger,
så  lenge  de   ikke  -  med  vold  -
krenker  andres  like  rett  til  å
leve  slik  de  velger.

Dette  prinsipp  medfører  at  alle  mennesker  har  rett  til  full
ytrings-og  handlefrihet,   at  den  private   eiendomsi`ett  må
respekteres  fullt  ut,   og  at  d.et  eneste   økonomiske   system
som  ei.  i   overensstemmelse  med  dette   grunnt)rinsipp  er   en
fri  markedsøkonomi.

=----------------------------=
Jeg  støtter. dei.es  prinsipper,   og  ønsker  derfor  å
bli   medlem  av  LS.   N;edlemskapskontingent   er  kroner
100,-pr.   år   (medlemskap   inkluderer  a-oonnement  på
IDEER   OM   FRIHT) .

Jeg  ønsker  å  tegne   årsabonnement  på   IDEER  ON  FRI-
ÆT   (kronei.   50,-i)r.   år).
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