
REPUBLIKK
Republikk er en statlig styreform der statsoverhodet velges for en bestemt funksjonstid.

Presidenten velges vanligvis for en fireårs-periode direkte av folket. Dette gir
Presidenten større mandat enn den norske regjeringen i forhold til Stortinget. 
(I et representativt demokrati velges statsministeren av Stortinget.) 
(I et monarki er ikke kongen på valg, fordi i et kongedømme går vervet i arv.)

KONSTITUSJONELL REPUBLIKK
En konstitusjonell republikk har en lov-basert styreform.

Hensikten er at:
– grunnloven begrenser statsmakten.
– innbyggerne sikres ufravikelige rettigheter.
– det er maktfordeling mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt.

Konstitusjonen. Grunnloven begrenser hva staten kan bestemme, og beskytter
mindretallet mot flertallets kortsiktige luner. I prinsippet kan grunnloven beskytte hva
som helst. I Liberalismen blir Individet konstitusjonelt beskyttet. Det betyr at
individers rettigheter ikke er gjenstand for valg, folkeavstemninger eller populisme.

Maktfordeling. Lovgivende, dømmende og utøvende makt er delt opp i tre
forskjellige organer.

– Lovgivende makt (Nasjonalforsamlingen. Stortinget. Parlamentet.) velges av
folket gjennom åpne valg. Lovgivende forsamling foreslår og vedtar lover, men har
ikke makt til å godkjenne dem.
– Den dømmende makt har ansvaret for rettsvesenet og utnevnes av Presidenten.
Den dømmende makt har vetorett, ihht. prinsippene i grunnloven. Den kan bare
godkjenne eller forkaste lovforslag, men ikke foreslå og vedta lover.
Flertallet må gå til domstolene og vise at det de ønsker å gjøre er konstitusjonelt.
– Utøvende makt er Administrasjonen ledet av presidenten, (slik statsministeren
leder Regjeringen idag.) Samtidig er presidenten statsoverhode og militær
øverstkommanderende (slik Kongen er det idag). 
Presidenten velges i eget presidentvalg uavhengig av stortingsvalg.

Loven håndheves med statens voldsmonopol og enhver form for voldsbruk må vises å
være legitim og nødvendig i retten. Bl.a. ut fra prinsippet om at tiltalte er uskyldig inntil
det motsatte er bevist. Den som ønsker å bruke loven til å sette noen i fengsel har
bevisbyrde. 
Dette ligger tilsynelatende nær opp til dagens demokrati.

Problemet i dagens ordning er at det ikke er bevisbyrde for å vedta nye lover, og ingen
antagelse om uskyld. Teoretisk kan hvilket som helst flertall lage hvilke lover som helst.
– I nær fortid har vi f.eks. avskaffet steriliseringslovene, jødeparagrafen, selvbestemt
abort, kringkastingsmonopolet, telemonopolet, el-monopolet, reguleringen av
boligmarkedet, ekteskapsloven, osv. 
– Dagens lover legger opp til planøkonomi innenfor bl.a. togtransport, skole,
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sentralbank, helsevesen.

I liberalismen skal Høyesterett behandle nye lovforslag på samme måte som
anvendelse av loven behandles idag. Prinsippet er at alle har rett til å leve i fred inntil
det motsatte er bevist. Den som ønsker å bruke statens voldsmonopol mot et individ
har bevisbyrden. Parlamentet (Stortinget) må derfor føre alle lover som sak for
høyesterett og bevise over en hver rimelig tvil at ingen individers selvbestemmelsesrett
krenkes unødig.

Flertallet har makt til å vedta lover, mens mindretallet har makt til å forkaste lover
dersom retten finner dem krenkende. I prinsippet kan ett enkelt individ trekke en lov
for retten og få den avvist dersom han klarer å vise at den krenker hans
selvbestemmelsesrett. Høyesterett skal representere det minste mindretallet som alle
tilhører, nemlig individet.

Individets rettigheter. Staten skal beskytte individets rett til å bestemme over eget
liv og eiendom. Individers rettigheter går ut på at ingen har rett til å initiere tvang
overfor andre. Eksempler er tyveri, overfall, ran, innbrudd, svindel, vold, voldtekt,
drap, ol. 
Tyveri er tyveri uansett hvor stort flertall som måtte mene noe annet. Og tyveri er galt
på alle vis, – uansett hva flertallet mener. Man trenger ikke flertallsvedtak for å vite at
man eier seg selv og sitt produkt.

Alle andre lover krenker individers rettigheter, og er ulover. Eksempler er regulering av
eiendommer og bedrifter, krav om innbetaling av skatt, pålegg om verneplikt,
bestemmelser om åpningstider for butikker, osv. Disse lovene er ulover som krenker
individers rettigheter, og er skadelige på sikt.

Dersom staten gir lover som krenker individers rettigheter, kommer det til å bli flere
slike lover. Etterhvert blir det umulig å følge dem. Og flere vil la være å følge de legitime
lovene. Dette fører i tillegg til mer reell kriminalitet og lovløshet. Kun med basis i
respekt for individers rettigheter kan man ha et sivilisert, harmonisk og velstående
samfunn.

LIBERALT DEMOKRATI
Demokrati kan bety «flertallets makt» eller «individets makt». I liberalismen betyr
demokrati «individets makt». Hvert individ bestemmer over seg selv, men ikke over
andre. Folket styrer sine egne liv og alle har samme bestemmelsesrett.

Et statlig voldsmonopol legitimeres for å unngå feider, blodhevn og anarki. 
Rettsstatens oppgave er å forhindre vold mot fredelige individer. Politi og militærmakt
kan kun brukes mot reellt kriminelle.

Staten har oppgaver, og man ønsker at de som styrer disse oppgavene skal kunne
holdes ansvarlig på en eller annen måte, og valg er en slik måte.

Folkeavstemninger brukes til å avgjøre hvem folket ønsker skal administrere statens
legitime oppgaver. Administrasjonen (regjeringen) representerer borgerne i
diplomatiet og som gallionsfigurer.
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