
DEMOKRATI

Demokrati kommer fra gresk og betyr folkestyre. Dvs. at alle har samme bestemmelsesrett og ingen kan styre over
andre.

REPRESENTATIVT DEMOKRATI

Representativt demokrati går ut på at folket velger en nasjonalforsamling som kan ta avgjørelser i alle mulige
spørsmål. 
Viktige elementer er at alle skal kunne stille til valg, at valg avholdes regelmessig, og at alle voksne har stemmerett.
I dag er de fleste demokratier representative.

I Norge har flertallet bestemt at:
 –  alle skal betale 50–70 % til det offentlige i form av skatter og avgifter.
 –  det ikke er lov å jobbe mer enn arbeidsmiljøloven tillater.
 –  all verdiskapende virksomhet skal være underlagt et villniss av lover og regler.
 –  visse rusmidler er forbudt.
 –  private butikker ikke kan selge vin og sprit.
 –  visse medisiner er forbudt. Kun statlig godkjente legemidler er tillatt.
 –  postsendinger fra utlandet med en verdi på mer enn 200 kr skal underlegges store avgifter og gebyrer.
 –  smugling er forbudt.
 –  det er forbud mot å røyke på kafeer og barer og restauranter.
 –  pengespill er forbudt.
 –  visse kjønnssammensetninger i visse bedrifters styrer er forbudt.
 –  det er forbudt å ha sex på andre betingelser enn staten har bestemt (f.eks. betale for sex med kontanter).

Alt dette har flertall i nasjonalforsamlingen eller resultat av hestehandel mellom folkevalgte.

Eksempel på det representative demokratis problem: Tre partier har 17% og tilsammen 51% av stemmene. Hvert
parti har hver sin hjertesak som ingen andre støtter. Dersom disse tre gruppene rotter seg sammen slik at hver
gruppe får de to andre til å støtte sin hjertesak, mot at de støtter de andres hjertesak, vil alle tre sakene bli vedtatt
med 51 % støtte, selv om hver av sakene alene møter en motsand på 83%.

FOLKEAVSTEMNING

Folkeavstemning blir ofte brukt i spørsmål der flertallets mening er irrelevant.

 –  Et eksempel er folkeavstemning i norske kommuner om vinmonopol. Flertallet har ikke noe med voksne folks
rett til å kjøpe alkohol.

 –  Et annet eksempel er folkeavstemningen i Sveits, om å sette opp en minaret. Flertallet har ikke noe med hva
som bygges på egen eiendom.

Hvis man er tilhenger av flertallsdemokrati må man respektere og godta det flertallet bestemmer.

FLERTALLSSTYRE

Idag har ordet demokrati endret innhold til å bety flertallsstyre.

Flertallsstyre betyr at flertallet i realiteten bestemmer alt. Det går ut på at ethvert spørsmål skal kunne legges frem
for folket, og så skal et flertall ta avgjørelsen, enten ved direkte avstemning eller representativt demokrati.
Deretter utpekes flertallets beslutning å være gyldig slutning. Ordet «riktig» refererer til hvilken fremgangsmåte
som skal benyttes for å komme frem til en beslutning. 
Det er ingen begrensninger for hva et flertall skal kunne blande seg opp i. 
Flertallet bestemmer mindretallets rettigheter. 
Flertallsdemokratiet er en tankefeil som kalles «appell til majoritet». 
Virkeligheten bestemmes ikke demokratisk, og flertallet har ofte feil.

Hvis noen er valgt av et flertall er alt de gjør helt ok. Uansett hva de gjør mot et mindretall, kan man ikke gjøre
annet enn å bøye seg i nesegrus beundring,  –  for det er jo demokratisk.

Flertallet kan ta en avgjørelse som så tvinges igjennom. De som handler i strid med flertallet kan bli hentet av
politiet og fengslet eller straffet.

 –  Flertallsdemokrati er et sosialt system hvor noens arbeid, noens eiendom, noens tenkning og noens liv er på
bekostning av en gjeng som behersker majoritetens stemmegivning på et gitt tidspunkt for ethvert formål.

 –  Flertallsdemokrati er når noen bruker andres penger, for å nå mål, som er bestemt av en tredje gruppe
mennesker.
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 –  Flertallsdemokrati er når noen rotter seg sammen og roper ut løfter til befolkningen, om at de er lovet å være
med å dele tyvgodset, bare de møter opp i valglokalet og avgir sin stemme.

På den måten skaffes nødvendig «legitimitet» for å kunne fortsette med bestjeling og tvang av dem som skaper
virkelige verdier. 
De som administrerer dette får en gudelignende makt, mens dem som skal ha nytte av det, får en følelse av et barns
avhengighet.

Problemet med flertallsstyre er at folk lett kan la seg lure av demagoger og sjarlataner. En person med karisma,
talegaver og et vinnende smil kan få folket med seg, selv om han som leder og politiker er udugelig eller uprøvd.

Resultatet er at A4-mennesker, som er mest mulig enig med flertallet det meste av tiden, får viljen sin det meste av
tiden. På denne måten dominerer A4-mennesket alles liv. De som er litt annerledes opplever å være i mindretall
det meste av tiden. De får nesten aldri viljen sin og flertallsstyret oppleves som et diktatur. 
Dagens demokrati er et flertallsdiktatur med diktatorisk makt over mindretallet.

Flertallsdemokratiet er flink til å forhindre markedsdemokratiet i gjøre dumme ting. Flertallet er smarte nok til å
bestemme over alle andre sitt liv, men ikke sine egne. Flertallet oppfører seg som idioter når de må handle fredelig
og frivillig, men de er genier straks de kan tvinge noen med politi og fengsel.

Sosialdemokratiske politikere har forakt for folks evne til å tenke selv, og har ingen illusjoner om at folkeflertallet
er noe særlig smartere når de går til stemmeurnene enn når de går til butikkene eller på jobb. De tror tvert imot at
velgere er idiotiske sauer som følger den bjellesauen som breker mest forlokkende.

MARKEDSDEMOKRATIET

Men ingen bruker andres penger så forsiktig som egne. 
Og ingen er så dedikert på å oppnå andres mål som sine egne.

Individers rettigheter innebærer at ingen har rett til å initiere bruk av tvang overfor andre mennesker.

Den eneste måten å lage folkestyre, slik at hele folket styrer, er at hver og en styrer seg selv.

Markedsdemokratiet baserer seg på at den enkelte selv er best i stand til å kjenne sin egen situasjon, ønsker og
behov. Derfor bør vedkommende ha frihet til å gjøre det han selv vil såfremt han ikke initierer tvang mot andre
mennesker, (dvs, så lenge han ikke stjeler eller svindler eller bedrar eller på annen måte bruker eller truer med
bruk av vold). Det frie markedet er et ekte demokrati, der alle kan bestemme over sin egen kropp og sin egen
eiendom, men ingenting annet. Markedsdemokratiet trenger ikke flertall eller samtykke for å gjøre hva en vil med
sin egen eiendom, så lenge det ikke skader andre.

Hvis noen sier at frihet er noe mer, f.eks. rett til gratis helsetjenester, skolegang, borgerlønn, ol. betyr det at noen
må tvinges til å produsere disse godene, og da vil noens frihet nødvendigvis innebære tvang for andre. Definisjonen
blir da selvmotsigende. 
Liberalismens definisjon er kanskje trang, men den er korrekt. Alternativene er selvmotsigende.

I Liberalismen har ethvert individ full rett til å styre sitt liv. Dvs. å styre sin kropp, sin eiendom og sin inntekt.
Ingen har rett til å legge hindringer i veien for noe av dette, dvs. hver enkelt har full rett til å gjøre det han måtte
ønske så lenge vedkommende ikke initierer tvang mot andre mennesker. Kun dette er frihet, og kun dette kan føre
til et samfunn preget av fred, harmoni og jevnt stigende velstand.

Statens eneste legitime rolle er å utøve hver enkelt borgers rett til selvforsvar. Et statlig voldsmonopol legitimeres
for å unngå feider, blodhevn og anarki. Rettsstatens oppgave er å forhindre vold mot fredelige individer, og den kan
kun bruke politi og militærmakt mot reellt kriminelle.

REPUBLIKK

En konstitusjonell republikk er et system hvor befolkningen velger president og nasjonalforsamling, men hvor det i
konstitusjonen er klare begrensninger på hva staten kan bestemme. 
De er en grunnlov som sier hva staten kan gjøre, og implisitt hva den ikke kan gjøre.
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