
EGOISME OG ALTRUISME

Egoisme kan være to ting. Adferd som er til fordel for en selv og som er til:
1) fordel for andre.
2) eller til skade for andre.

Generelt kan handlinger være: til fordel eller til skade; for en selv eller for andre, som skjematisk
kan se slik ut:

 Fordel for andre:     Skade for andre:

Fordel for en selv: Positiv egoisme Negativ egoisme

Skade for en selv: Altruisme
(Selvskadende psykopater.) 
(Selvmordsbombere.)

– Positiv egoisme eller rasjonell egoisme er å handle i tråd med sin egeninteresse uten at det går på
bekostning av andre. Handlinger ihht. rasjonell egoisme skader ikke andre og kan også være til
fordel for begge parter. Rasjonell egoisme er grunnlaget for en etikk som sier at man bør handle slik
at man selv virkelig tjener på det på lang sikt.

– Negativ egoisme eller irrasjonell egoisme er psykopati. Det er handlinger som er til fordel for en
selv og til skade for andre. Selv om psykopaten mener at det er rett å ofre andre for seg selv,
manipulerer de alltid med altruisme.

– Altruisme er handlinger som er til skade for en selv og til fordel for andre. Man ofrer seg for
andre, uten at det er til egen fordel. Altruister er tilhengere av en etikk som sier at å gi avkall på
egne verdier er det mest moralske.
Ulike altruister ofrer seg for helheten, gruppen, fellesskapet, kollektivet, arbeiderklassen, staten,
nasjonen, rasen, økosystemet, gud. Resultatet av denne grunnholdningen er kollektivisme.

Altruisme betyr ikke at man skal være snill og grei og hjelpsom, men at man har plikt til å ofre seg
for andre. Ofre seg betyr i praksis å slave for andre der motivet ikke er til egen nytte.

Kristendommen støtter altruistisk selvoppofrelse ovenfor psykopater.
(Ref. til Bergprekenen «Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen
slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, la
ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham.» 
[Mat. 5:38]).

De som støtter dette vil være ettergivende og tilgivende overfor alle som krenker dem, og dette
innebærer også at kriminelle i det store og hele kan herje og terrorisere fritt. Altruismen er intet
annet en enn gavepakke til pøbel, maktmennesker og tyranner. Altruismen er bokstavelig talt
selvødeleggende. At kriminelle får herje fritt er bare en av mange destruktive implikasjoner.

– Handlinger som både er til skade for en selv og andre er det ikke noe navn på. Men det kan f.eks.
være selvskadende psykopater og selvmordsbombere.

Kollektivisme er en politisk filosofi som sier at gruppen settes over individet. Målestokken for all
moral er gruppen. Grunnlaget er altruisme, (som innebærer en plikt til å ofre egne verdier til det
som påstås å være fellesskapets beste).

http://sites.google.com/site/nilsmartinaslaksen
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