
STATEN ER TYV
Premiss 1:  Tyv er den som bedriver tyveri.
Premiss 2:  Tyveri er å ta fra annen uten dens samtykke.
Premiss 3:  Staten tar fra annen uten dens samtykke.

Hva er staten da?
[  ]  Tyv.
[  ]  Vet ikke.
[  ]  Jeg er for dum i hodet til å forstå spørsmålet.

Noen vanlige innvendinger:
Idiot-001:  Men staten gir jo oss skole.

SVAR:  Ja, er tyveri noe annet enn tyveri bare fordi tyven gir deg ting?

Idiot-002:  Men vi har jo demokrati!
SVAR:  Er tyveri noe annet enn tyveri bare fordi skurken har fått med seg flertallet?

Idiot-003:  Men loven sier at det er tillatt å kreve inn skatt!
SVAR:  Er tyveri noe annet enn tyveri bare fordi tyven har skrevet en bok som sier han har rett til å stjele?

Idiot-004:  Men staten gir alle muligheten til å flytte ut av landet, og da slipper man å gi penger til staten.
SVAR:  Så hvis jeg rapper bilen din, så er det ikke tyveri fordi du hadde mulighet til å emigrere?

Idiot-005:  Men du har samtykket til skatt ved å bo i landet.
SVAR:  Så hvis jeg gir deg mulighet til å emigrere, men du bestemmer deg for å bli, så er det ikke tyveri om jeg
rapper bilen din?

Idiot-006:  Men det er ikke mulig å ha noe samfunn uten at staten får penger fra et sted.
SVAR:  Hvorfor tror du det er umulig å omgås og ha samfunn med andre mennesker uten å stjele fra dem?

Idiot-007:  Men hvordan skal vi bekjempe kriminalitet, sykdommer og hvordan skal vi få veier?
SVAR:  Innbiller du deg at det er noe magisk med stjålne penger, og at det er kun slike som kan kjøpe visse
tjenester?

Idiot-008:  Men det er staten som eier pengene, så det kan ikke være tyveri når den krever sitt eget tilbake!
SVAR:  Statens tyveri har i prinsippet ikke noe med penger å gjøre. Om du snekrer et bad for naboen og han legger
opp elektrisitet for deg, så vil staten gjøre krav på andel av verdiskapningen, uavhengig av om det var penger i
transaksjonen eller ikke. Og var det slik at det var så enkelt å komme unna skatt at man bare kunne la være å
befatte seg med norske kroner så kan du være sikker på at alle hadde byttet til et annen valuta.

Idiot-009:  Men vi kan ikke finansiere forsvar politi og rettsvesen uten skatt, så skatt kan ikke være tyveri.
SVAR:  Så hvis det er noe du ønsker, men er ikke istand til å skaffe dette uten tyveri, så er det ikke tyveri når du
stjeler for å skaffe deg dette?

Idiot-010:  Men hva med de svake. Uten skatt så er ikke disse sikret mulighet til å overleve. Uten skatt vil disse rett
og slett dø i hopetall, så skatt kan ikke være tyveri.

SVAR:  Så hvis jeg er sulten, og ikke kan skaffe mat uten å stjele, så er det ikke tyveri når jeg tar maten din, uten
ditt samtykke?

Idiot-011:  Men hvis du benytter deg av statens tjenester ligger det implisitt at du godtar statens lover og regler, også
når det gjelder skatt.

SVAR:  Hvis jeg starter å bestjele befolkningen og bruke pengene til å bygge veier, og hindre andre å gjøre det
samme, og når jeg er enerådende på all samferdsel hva vei angår, så er det implisitt at du aksepterer mitt tyveri og
min tvang?

Idiot-012:  Men la oss si at skatt er tyveri, og majoriteten godtar det, så kan ikke skatt være galt.
SVAR:  Sånn morsom logikk har jeg også lyst å prøve. Bare se: La oss si at Hitler er for å brenne jøder, og flertallet
godtar dette, så kan ikke jødebrenning være galt.

Idiot-0013:  Men det du snakker om må være sosial-darwinisme, hvor den sterkestes rett gjelder, og det er ingen som
vil ha det, så skatt kan ikke være tyveri.

SVAR:  Sosial-darwinisme er hva vi har idag det, der staten er den sterkeste.

Hvor dyrker staten alle disse mentalt tilbakestående irrasjonelle skrullinger?
– I barnehagene? I skolene? På universitetene? I media? Overalt?
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