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8
„Ideologi er noget bras“

Samfundet har ændret sig grundlæggende i de seneste årtier. Det betyder, at såvel
politik som den politiske teori ligeledes har ændret sig. Det betyder, at der hele
tiden kommer nye problemstillinger, som vi skal forholde os til.
Ideologi er med andre ord noget andet, end da koryfæer som Edmund Burke,
Adam Smith og Karl Marx i sin tid lagde grundstenene til det, vi i dag kender som
de klassiske ideologier.
Intentionen med denne bog er at komme med nogle bud på, hvordan politisk
teori og ideologi ser ud i dag. På den måde kan bogen ses som en slags overbyg
ning til de klassiske ideologier.
Det er mit håb, at denne bog kan finde anvendelse i undervisningssammenhænge,
hvor der bliver arbejdet med politik, ideologier og politisk teori. Bogen sigter
primært mod samfundsfagsundervisningen i gymnasiet og HF og på de videre
gående uddannelser, samtidig med at bogen er anvendelig på højskoler og andre
steder, hvor man ønsker at beskæftige sig med forskellige menneskesyn og begreber
som frihed, lighed, velfærdsstat og demokrati. Desuden henvender bogen sig til
alle, der er interesseret i politik og politisk teori
Der skal rettes en særlig tak til Vibeke Poulsen Graven, som igennem hele processen
løbende har givet inspiration til bogen.
Morten Hansen Thorndal
Haderslev 2004
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„Ideologi er noget bras“

Den forhenværende konservative stats
minister Poul Schlüter (statsminister 198293) har bl.a. skrevet sig ind i historiebø
gerne med en bemærkning om, at „de po
litiske ideologier er noget bras“. Med den
udtalelse sigtede Poul Schlüter til, at ideo
logier som overordnede og generelle idé
systemer ikke kan bruges, når der skal laves
konkret politik og udarbejdes politiske
kompromisser.
Denne opfattelse af ideologiernes mang
lende anvendelighed finder man ikke bare
hos Schlüter; en del andre politikere har i
de senere år påpeget, at ideologiernes tid
er forbi. Mange politikere understreger, at
de politiske partier i dag er mere pragma
tisk orienterede, og partierne satser min
dre på den ideologiske profil og mere på
indflydelse gennem forhandling og kon
kret samarbejde med andre partier.

Der er ingen tvivl om, at forskellen på
den dagsaktuelle politik, som vi ser den på
Christiansborg, og de rene ideologier som
vi kender fra lærebøgerne, op igennem
80’erne og 90’erne er blevet større og mere
markant. Det er stadig sådan, at de fleste
opfatter partiet Venstre som et liberalistisk
parti og Socialdemokraterne som et socia
listisk parti, men i praksis kommer de to
partier måske til at ligne hinanden mere
og mere. Umiddelbart kan det altså se ud
som om, at de politiske partier i stigende
grad bevæger sig væk fra deres oprindelige
ideologiske grundlag i bestræbelserne på
at tiltrække flest mulige vælgere.
Tidligere henvendte de politiske partier
sig til bestemte samfundsklasser. Partierne
havde deres kernevælgere, som gang på
gang stemte på dem, fordi partiet kæmpe
Illus.: Ivar Gjørup „Egoland 11“, 2000
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„Ideologi er noget bras“

de for netop deres interesser. Socialdemo
kraterne henvendte sig til arbejderne, og
Venstre henvendte sig til små selverhver
vende bønder, hvilket betød, at deres ide
ologiske profil var tydeligere. I dag er det
karakteristisk, at alle politiske partier po
tentielt henvender sig til alle vælgere.
Socialdemokratiet er ikke bare et arbejder
parti, og Venstre er ikke bare et parti for
landmænd. Der er sket en privatisering af
den politiske meningsdannelse. Den indi
viduelle påvirkning i hjemmet har afløst
den kollektive påvirkning fra arbejdsplad
sen, og det bliver i stigende grad dagsaktu
elle stridsspørgsmål, der sætter den politi
ske dagsorden, hvilket indebærer, at parti
erne ikke i nær samme grad appellerer til
vælgerne om at støtte partiets ideologi og
fremtidsvisioner.

Ideologi og højre-venstre
skala i det
moderne samfund
Alligevel er det ganske kendetegnende, at
vi ofte tager udgangspunkt i de tre store
hovedideologier liberalisme, konservatisme
og socialisme og heraf beslægtede søster
ideologier som f.eks. socialliberalisme,
reformisme, når vi diskuterer politik.
Vi bruger denne opdeling til at orien
tere os efter, når vi taler politik. Flerparti
systemet bliver stadig beskrevet, som var
partierne placeret i en bue fra venstre til
højre eller omvendt. Det er stadig det mest
naturlige for os, at tale om en liberalistisk
højrefløjsregering og en socialistisk ven
strefløjsopposition eller omvendt. I den
forstand er begreberne højre og venstre

Tabel 0.1 Vælgervandringer. 1998-2001
			

				

Stemte i 2001
Ej stemt Afdøde I alt
		
el.blank siden 98
Stemte i 1998

Ø

F

A

B

D

Q

C

V

O

Z		

Ø Enhedslisten

1,2

0,3

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,2

0,1

2,2

F SF

0,3

2,7

1,3

0,4

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,0

0,5

0,3

6,1

A Socialdemokatiet

0,2

0,8

17,1

1,0

0,2

0,2

0,6

2,6

1,7

0,2

2,8

1,5

28,9
3,1

B Radikale

0,0

0,1

0,3

1,6

0,1

0,0

0,1

0,4

0,0

0,0

0,2

0,2

D Centrumdemokraterne

0,0

0,1

0,3

0,3

0,6

0,2

0,4

1,1

0,1

0,0

0,3

0,2

3,5

Q Kristelig Folkeparti

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

1,1

0,1

0,4

0,0

0,0

0,2

0,1

2,0

C Konservative

0,0

0,0

0,2

0,1

0,1

0,1

3,6

1,9

0,2

0,0

0,7

0,4

7,2

V Venstre

0,0

0,1

0,3

0,2

0,1

0,1

0,9

14,0

1,1

0,0

1,2

1,0

19,2

O Dansk Folkeparti

0,0

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,3

1,1

3,4

0,0

0,6

0,3

5,9

Z Fremskridtspartiet

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,2

0,3

0,1

1,9

U Demokratisk Fornyelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,3

Stemte ikke eller blankt

0,0

0,5

2,1

0,0

0,0

0,0

0,8

1,8

2,1

0,0

4,9

1,6

13,9

Førstegansvælgere

0,2

0,5

1,5

0,5

0,1

0,1

0,3

1,5

0,2

0,0

0,9

0,0

5,8

Total 2001

1,9

5,2

23,7

4,2

1,4

1,8

7,4

25,4

9,8

0,4

12,9

5,7

100,0

Note: Tabellen bygger på 6.600 interviews i Gallups prognose og exit poll materiale. Den skal læses således at 17,1 pct.
af alle vælgere stemte på liste A ved begge valg, mens 1,3 pct. af vælgerne i 1998 havde stemt på liste F men i 2001
stemte på liste A. Omvendt skiftede 0,8 pct. af vælgerne fra liste A i 1998 til liste F i 2001.
Kilde: Jørgen Goul Andersen og Ole Borre (red.): „Politisk Forandring“. Systime 2003.
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og de politiske ideologier stadig meget vig
tige, når vi skal orientere os i det politiske
landskab.
Denne bog forsøger at give nogle bud
på, hvordan man overordnet kan tænke
politisk ideologi eller filosofi i dag. Bogen
vil forsøge på et mere teoretisk plan at be
svare spørgsmålet:
B Hvordan ser en højre-venstre skala ud i
dag, hvad er det der adskiller den libe
ralistiske højrefløj fra den mere sociali
stiske venstrefløj i det moderne sam
fund?
B Hvilke nye konfliktlinier og skillelinier
findes der, som rækker ud over den tra
ditionelle højre-venstre skala?

„Ideologi er noget bras“

Hvis man på et overordnet plan skal for
søge at indkredse nogle ideer og visioner
for den traditionelle venstrefløj, er det
karakteristisk, at venstrefløjen i høj grad
fokuserer på begrebet „lighed“. Venstre
fløjen og de socialistisk inspirerede partier
tager i denne sammenhæng ofte udgangs
punkt i fællesskabet og ønsker at mindske
sociale uretfærdigheder og uligheder.
På den anden fløj repræsenterer højre
fløjen idealet om øget „frihed“. Ifølge den
liberale ideologi, som traditionelt set dan
ner grundlag for den „typiske højrefløj“,
har alle mennesker krav på frihed, hvilket
betyder, at enhver skal holde sin frihed
inden for grænser, der er forenelig med,
at andre også skal have deres frihed.
Frihed og lighed kommer derfor ofte
til at fremstå som to modsætninger i den
politiske debat. Kampen for større lighed
kan ofte gå udover friheden og omvendt.
Når vi betaler skat med det formål at om
fordele dele af den økonomiske velstand,
går det ud over den enkeltes frihed. Når
man betaler skat, hjælper man den fattig
ste del af befolkningen, hvilket resulterer i
en lidt højere grad af lighed. Samtidig for
mindsker det friheden, da skattebetaleren

ikke har frihed til at bruge de penge, som
vedkommende skal betale i skat.
I den forstand er det stadig relevant at
skelne mellem højre og venstre. Den tradi
tionelle højre-venstre skala er et oriente
ringspunkt, der benyttes, når vi diskuterer
politik og politiske problemstillinger, og
derfor er det relevant at beskæftige sig
med, hvordan disse to begreber bliver
prioriteret og kommenteret af moderne
teoretikere på henholdsvis højre og ven
strefløjen.
Det er muligt, at skellet er blevet min
dre forstået på den måde, at mange socia
listisk inspirerede teoretikere taler om fri
hed, og mange liberale teoretikere taler
om lighed, men der er stadig en betydelig
forskel i deres prioritering af begreberne
„frihed“ og „lighed“, hvilket de kommen
de kapitler tydeligt vil illustrere.
Den traditionelle højre-venstre skala
kan godt bruges, når man vil orientere
sig i det politiske univers, men dermed er
det absolut ikke sagt, at denne skala giver
et fyldestgørende billede af de politiske
uenigheder og konflikter i det moderne
samfund.
Det er her, at det andet spørgsmål bli
ver relevant. Der er tydeligvis uenigheder
og konflikter, der rækker ud over højrevenstre skalaen. Der er f.eks. i de senere
år opstået en del værdikonflikter, som det
er mere besværligt at placere rent ideolo
gisk. Det kan være holdninger til dyrevel
færd, genetisk manipulation og lignende,
som det politiske system nødvendigvis
bliver nødt til at forholde sig til. Derud
over er der problemstillinger om bl.a. flygt
ninge og EU, som ligeledes er svære at
integrere i en traditionel højre-venstre
skala. Dette er nogle af grundene til, at
det i dag er sværere at placere de politiske
partier på en sådan skala.

QQ Indhold
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„Ideologi er noget bras“

Politik er efterhånden blevet en komplice
ret størrelse. Man taler i den forbindelse
om, at politik og politiske konflikter har
fået en pluralistisk karakter, hvilket netop
hentyder til, at den gamle og traditionelle
højre-venstre skala måske ikke helt er nok,
når vi gerne vil forsøge at begribe og for
klare politiske uenigheder. Denne bog for
søger at indkredse og fremhæve nogle af
uenighederne med udgangspunkt i nogle
centrale og gennemgående begreber.
Mange af bogens kapitler giver nogle
forskellige bud på, hvilken rolle begreber
som individualisme og frihed har for mo
derne politisk teori. Det er begreber, som
mange traditionelt vil placere på den po
litiske højrefløj og ved de forskellige libe
ralistiske retninger, men i dag er disse be
greber blevet så stor en del af vores måde
at tænke på, at også mere venstreoriente
rede teoretikere forholder sig anerkenden
de til dem. Som vi skal se, er der dog stadig
markante forskelle i måden at tolke og for
klare individualismens og frihedens posi
tion i det moderne samfund.
I den forbindelse vil mange af kapitler
ne også berøre forskellige menneskesyn og
forsøge at give et bud på, hvad mennesket
er for en størrelse?
Derudover vil de fleste kapitler også
fokusere en del på velfærdsstatens rolle og
funktion. Da de oprindelige ideologier
blev udtænkt i 1700 og 1800-tallet, fand
tes der ingen velfærdsstat. I dag er velfærds
staten en naturlig del af vores samfund,
og derfor er det også interessant at beskæf
tige sig med, hvordan moderne liberalister
forholder sig til statens aktive rolle i for
bindelse med velfærdsydelser.
Velfærdsstaten har sat sig sine spor i
vores måde at tænke politik på. I dag fin

des der f.eks. ikke ret mange klassiske libe
ralister, der seriøst går ud og prædiker nat
vægterstat, hvor statens eneste funktion er
politi, militær og domstole. På grund af
velfærdstaten er stort set alle politiske par
tier enige om, at vi skal have et velfærds
samfund, der som minimum sikrer en
eller anden form for social sikring, et vist
uddannelsesniveau og et vist niveau med
hensyn til sygesikring osv.
I relation til debatten om velfærdssta
ten er det ligeledes relevant at komme ind
på markedsøkonomiens position i det mo
derne samfund.
Det er kendetegnende, at mange af teo
retikerne fokuserer meget på begrebet de
mokrati. Det moderne samfund tager som
tidligere nævnt udgangspunkt i det en
kelte individ, og det er op til det enkelte
individ selv at vælge sine værdier. Det be
tyder, at det er blevet meget sværere på
forhånd at definere en konkret ideologisk
politik, fordi det moderne individ i dag
er mere uafhængigt af traditionen og den
dertilhørende samfundsklasse. Tidligere
var det lettere for f.eks. de socialistiske
ideologer at fremhæve hvilke mål og vær
dier, der var vigtige for arbejderklassen,
fordi arbejderklassen rent levekårsmæssigt
og økonomisk levede på et langt lavere
niveau.
Dermed bliver målene og værdierne
for moderne ideologer og politiske teore
tiske langt mere overordnede og generelle.
Når det i højere grad netop er op til det
enkelte individ selv at vælge værdierne,
indebærer det en øget fokus på de præmis
ser, hvorunder demokratiet bør fungere.
I Danmark har vi et velfærdssamfund
og en velfærdsstat, der er grundlæggende
opbakning om. Vi lever i en tid, hvor in
gen for alvor sætter spørgsmålstegn ved
den fri markedsøkonomi, samtidig med at
vi lever i en tid, hvor individet og indivi
dualiteten for alvor er kommet i centrum.

QQ Indhold

Dette er konstateringer og beskriver sam
tidig nogle af de ændringer, som har be
tydning for, hvordan vi alle tænker politik
og politiske uenigheder, og som moderne
teoretikere ligeledes må forholde sig til,
når de skriver om politisk ideologi eller
filosofi.
Det er ikke alle teoretikerne, der siger
lige meget om alle ovenstående aspekter,
men det er hensigten, at de nævnte begre
ber skal danne en slags „rød tråd“ gennem
den efterfølgende fremstilling.
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Det moderne

„Ideologi er noget bras“

Man hører ofte, at vi lever i en „moderne
tid“. Det er den måde, hvorpå vi karakte
riserer det samfund, som vi lever i i dag.
Betegnelsen „det moderne samfund“ eller
„det moderne menneske“ er på mange
måder et lidt diffust begreb, som det er
svært at definere. Hvad mener man egent
lig, når man bruger denne betegnelse, for
der tænkes jo ikke udelukkende på „det
sidste nye“ indenfor tøjmode, musik og
teknologi.
Betegnelsen „det moderne“ kobles som
oftest til 1700-tallets industrialisering,
som medførte en ændring af de traditions
bundne livsformer. Historien blev i „det
moderne“ samfund betragtet som en line
ær udvikling frem mod civilisationen, og
man mente derfor ikke, at normer og vær
dier skulle baseres på tidligere tiders for
billeder.
Det moderne samfund udviklede sig
under påvirkning af primært videnskaben,
teknologien og den rationelle tanke. Ve
stens industrielle kultur blev således for
met af det, vi kalder Oplysningstiden, hvor
udgangspunktet var, at religionens indfly
delse skulle erstattes af en mere fornuft
betonet indstilling til verden. Det moder
ne menneske arbejder således ud fra den

grundsætning, at jo bedre vi er i stand til
at forstå verden og os selv rationelt, desto
bedre kan vi forme historien efter vores
egne hensigter. Det er således tanken, at
vi kan styre og kontrollere fremtiden, hvis
vi frigør os fra religionen, traditionen og
fortidens vaner.
Afgørende var det, at man udviklede
tanken om, at det var muligt og nødven
digt for mennesket at opstille egne nor
mer baseret på menneskets fornuft eller
rationalitet. Mennesket var dermed ikke
bundet af eksisterende normer, men blev
fra nu af betragtet som et selvstændigt
individ. Rationaliteten havde i det førmoderne samfund været funderet i reli
gionen, men med troen på det selvstæn
dige subjekt, der selv kunne opstille vær
dier, opstod der en mulighed for en frigø
relse fra religionens traditionsfastsatte
normer.
Troen på det moderne er således også
troen på fremskridtet hen imod et mere
fornuftigt og rationelt samfund, hvor men
nesket frigøres i takt med, at det oplyses,
hvilket vil sige, at mennesket efterhånden
lærer at tænke selvstændigt, uafhængigt
af de traditionelle autoriteter.
Helt overordnet er de fleste enige om,
at modernitetens udgangspunkt er et „nyt“
samfund hvor menneskerettigheder, demo
krati, kapitalisme, nationalstat og naturvi
denskab spiller en central rolle.
Hvis man nærmere skal forsøge at ind
kredse begrebet, kan man sige, at man
med betegnelsen „det moderne samfund“
forsøger at beskrive en lang række proces
ser, der gennem de sidste mange år er fore
gået i såvel samfundet som det enkelte
menneske.
For det første kan man tale om en form
for rationalisering, hvilket f.eks. betyder, at
der er sket en udvikling af mere rationelle
måder at styre virksomheder på. Sammen
med den teknologiske udvikling er det i
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denne proces, at industrialiseringen og
kapitalismen udviklede sig.
I relation til videnskaben er det meget
karakteristisk, at mennesket „stiller sig
udenfor verden“ og begynder at udforske
og bruge verden og dens ressourcer. Men
nesket føler ikke længere, som man gjorde
i traditionelle kulturer, at man er en del af
hele skabningen, men mennesket føler sig
som et højerestående væsen, der kan be
tragte og bruge den øvrige skabning. Vores
forhold til naturen ændredes således mar
kant. Resultatet blev, at vi i langt højere
grad begyndte at bruge af naturens ressour
cer, samtidig med at der blev sat fart på
udviklingen af den tekniske viden og de
teknologiske muligheder.
Industrialiseringen og den tekniske ud
vikling indebærer samtidig, at det moder
ne samfund er kendetegnet ved enorm
materiel vækst, og at levestandarden er
vokset eksplosivt.
Derudover skete der en individualisering.
Det enkelte individ kom i centrum og blev
målet for enhver udvikling. Dette hænger
sammen med, at mennesket i modernite
ten blev betragtet som et fornuftsvæsen.
Hvis mennesket bruger fornuften eller ra
tionaliteten, kan vi udvikle og styre sam
fundets udvikling, som vi ønsker. Menne
sket bliver således den „nye Gud“, hvilket
understreger sekulariseringprocessen, hvor
den religiøse dimension mister sin status
og betydning i samfundet. Man taler i den
forbindelse om humanismen og troen på,
at mennesket er i centrum for verden.
I kølvandet på denne proces opstod
ideen om øget demokratisering. Netop for
di mennesket er i centrum for verden, og
netop fordi mennesket bliver betragtet
som værende rationelt og fornuftigt, bli
ver den naturlige konsekvens, at samfun
dets indbyggere i højere grad deltager i de
politiske og styringsmæssige processer i
landet.

Endelig er der mange, der har påpeget,
at begreber som frihed og lighed også er
knyttet til forestillingen om det moderne.
Individets frihed og afskaffelsen af ulighed
har været omdrejningspunkter for store
politiske moderniseringsbevægelser i ny
ere tid.
Det moderne samfund er dermed i høj
grad troen på mennesket, fornuften og indivi
dets selvforvaltning. Mennesket har gennem
de sidste 100 år realiseret friheden, den
videnskabelige fornuft og sig selv.

Det postmoderne
– alt er tilladt!
I de senere år, er der sket en videreudvik
ling af moderniteten. Der er således flere,
der påpeger, at vi i dag lever i en postmo
derne tid eller „efter-moderne“ tid. Andre
foretrækker at tale om det senmoderne for
at understrege, at ’det moderne’ stadig ek
sisterer, men i en radikaliseret form.
Det sen- eller postmoderne er i første
omgang knyttet til en række radikale æn
dringer ved vores mentalitet – ved den
måde vi opfatter og fortolker os selv og
vores livsvilkår i forhold til historien, vo
res fremtid og vores omverden. Tilhænge
re af forestillingen om postmoderniteten
påpeger således, at „de store fortællinger“
er døde. Store fortællinger om videnskab,
fornuft, stat og fremskridt fungerer ikke
længere som drivkraft i samfundet.
I det 20 århundrede var der politisk set
to store fortællinger. Der var det socialisti
ske projekt eller den socialistiske fortælling
om det kommunistiske idealsamfund og
der var den liberalistiske fortælling om det
frie markeds velsignelser. Postmodernister
nes pointe er, at begge fortællinger har
spillet fallit. Der er ingen af disse ideer, der
har resulteret i det idealsamfund, som de
hver især lægger op til.
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Den menneskelige fornuft er således
ikke garant for, at udviklingen bliver posi
tiv. Det 20 århundrede indebar ikke ude
lukkende positive fremskridt frem mod en
bedre samfund, som dele af modernismen
og troen på mennesket indikerer – tænk
bare på de 2 verdenskrige, hvor der hver
ken var tale om humanisme eller ratio
nalitet.
De store fortællinger er døde, fordi
moderniseringsprocesserne i vores del af
verden efterhånden er komplette og fuld
endte. Argumentationen er, at det moder
ne samfund har sikret alle individers mu
lighed for at forvalte deres eget liv, hvilket
indebærer, at det nu er individualisme og
egne livsprojekter, der dominerer, mens
store gruppeprojekter som „arbejderklas

sen“, „nationen“, „kvindesagen“ osv. gli
der i baggrunden. Dermed er samfundets
kollektive udvikling forbi. Alle forandrin
ger vil i fremtiden foregå uden retning.
Man siger, at verden er blevet kontingent,
hvilket betyder, at verden er blevet uden
fasthed – alt er muligt. Samfundets sam
menhængskraft bryder sammen – der er
intet kit, der kan få fællesskabet til at
hænge sammen, fordi samfundets indivi
der har mange forskellige livsstile, normer
og værdier
Postmodernisterne hypotese er således,
at „anything goes“ – alt er tilladt og af lige
stor værdi.
De postmoderne ser ikke nogen fælles
mål eller fremtid, som man kan bevæge
sig hen imod. Det hele er op til en selv.
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Robert Nozick
– den nye liberalisme
Retten til at gå i hundene
Hvis man vil beskæftige sig med nyere
versioner af liberalismen, er det oplagt at
starte hos den amerikanske filosof Robert
Nozick (f.1938), der i sin mest kendte bog
„Anarchy, State, and Utopia“ fra 1974 kom
mer med en kraftig kritik af den moderne
velfærdsstat.
Nozicks tanker har tydeligvis inspireret
den politiske højrefløj i USA, men også i
andre lande støder man på hans tanker.
Da Anders Fogh Rasmussen i 1993 skrev sit
„ideologiske manifest“ „Fra socialstat til
minimalstat“ tog han bl.a. udgangspunkt
i nogle af Nozicks grundtanker.
Det er Nozicks ærinde at argumentere
for, at den eneste retfærdige stat er en
minimalstat i ordets egentlige betydning.
Minimalstatens eneste funktion bør være
at beskytte den private ejendomsret og den
personlige frihed gennem et retssystem,
en politistyrke og et militær.
Minimalstaten bør derfor ikke omfor
dele ressourcer fra nogle samfundsgrupper
til andre, men det er heller ikke statens
opgave at beskytte folk mod eget kortsyn.
Staten bør f.eks. ikke påbyde bilister at

køre med sikkerhedsseler. Det er deres
eget ansvar.
På samme måde er det ikke statens op
gave at gribe ind og tvangsbehandle nar
komaner, så deres liv ikke ødelægges, da
det er narkomanens eget liv. Narkomaner
har ret til at bestemme over deres eget liv,
herunder er der en „ret“ til at gå i hunde
ne, hvis det er det, man ønsker. Det ene
ste krav er, at det ikke må gå ud over an
dre.
Hvis Nozick derfor fik den politiske
magt i Danmark, kunne man således for
vente sig store ændringer: folkeskolen og
hospitaler skulle privatiseres, narkotika
politiet skulle nedlægges. SU’en og til
skud til børnehaver ville forsvinde sam
men med invalide- og folkepensionen.
Det Kongelige Teater skulle nedlægges
eller privatiseres osv.
Den kraftige kritik af velfærdsstaten,
som vi kender den i dag, skyldes, at Nozick
mener, at denne form for stat gennemgå
ende er uretfærdig.
Men hvorfor er det eneste retfærdige
samfund et samfund med en minimalstat?
Det er det, Nozick ønsker at argumentere
for, og det er de argumenter, vi nu vil be
skæftige os med.
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