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Socialdemokrati 
Skuffelsen ved den russiske variant af socialismen har, mere end 
noget teoretisk argument, bidraget til den konstant aftagende 
popularitet af ortodoks marxistisk socialisme, og ført til 
fremkomsten og udviklingen af den moderne 
socialdemokratiske socialisme.

Begge typer af socialisme har sit udspring fra samme ideologiske 
kilde.  Begge systemer er egalitære, i hvert fald i teorien , og 1 2

begge har grundlæggende det samme mål: Afskaffelsen af 
kapitalismen som et socialt system baseret på privat ejendom og 
etableringen af et nyt samfund, karakteriseret ved broderlig 
solidaritet og udryddelsen af knaphed: Et samfund i hvilket 
enhver ‘nyder efter behov’.

Allerede fra begyndelsen, midt i det 19. århundrede, var der 
imidlertid modstridende ideer i den socialistiske bevægelse om, 
hvilke metoder der var bedst egnede til at nå disse mål. Mens 
der var almindelig enighed om behovet for at socialisere 
produktionsmidlerne, var der adskillige divergerende holdninger 
til hvordan dette skulle gribes an. På den ene side var der folk 
inden for for den socialistiske bevægelse der talte for 
revolutionær aktion. De talte for voldelig omstyrtning af de 

 Se Kolakowski, Main Currents of Marxism (Oxford 1978), 3 vold.; og W. 1

Leonhard, Sovietideologie heute. Die politischen Lehren (Frankfurt/M., 1963)

 Se note 16 nedenfor om vurderingen af dette i praksis.2
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bestående regeringer, total ekspropriering af alle kapitalisters 
ejendom med et slag og et midlertidigt (dvs. kun indtil knaphed, 
som lovet, var udryddet) proletariatets diktatur, bestående af de 
der ikke var kapitalister, men havde måttet sælge deres 
arbejdskraft, for at stabilisere den nye orden.

På den anden side fandtes reformisterne, der talte for en mere 
gradvis tilgang. De tænkte at med forøgelsen af franchisen og 
med den almene stemmeret ville socialismens sejr kunne opnås 
ad demokratisk, parlamentarisk vej. Dette ville ske fordi 
kapitalismen, med henvisning til gældende socialistisk doktrin, 
ville medføre en tendens til proletarisering af samfundet, dvs. en 
tendens til at færre er selvstændige og flere lønmodtagere. I tråd 
med almindelig socialistisk overbevisning ville denne tendens 
føre til en tiltagende ensartet klassebevidsthed blandt 
proletarer, som så atter ville føre til svulmende vælgertilslutning 
til socialistpartiet. De ræsonnerede således at eftersom denne 
strategi var mere i overensstemmelse med den offentlige mening 
(mere spiselig for de mest fredeligt indstillede arbejdere og 
samtidigt mindre skræmmende for kapitalisterne), ville 
socialismens endelige succes være mere sikker.

Begge disse fraktioner eksisterede i den socialistiske bevægelse, 
omend med et anstrengt indbyrdes forhold frem til 
bolsjevikkernes oktober-revolution i 1917 Rusland. I praksis var 
det den reformistiske tilgang der dominerede, men i den 
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ideologiske debat var den revolutionære fløj fremherskende.  3
Begivenhederne i Rusland ændrede dette.

Med Lenin i spidsen fik de revolutionære socialister for første 
gang virkeliggjort deres program og den socialistiske bevægelse 
måtte dermed forholde sig til det russiske eksperiment. 
Konsekvensen blev at bevægelsen delte sig i to grene med 
separate partier: Et kommunistisk parti der mere eller mindre 
godtog begivenhederne i Rusland og et socialistisk eller 
socialdemokratisk parti der var mere forbeholdent eller direkte 
imod. Men uenigheden gik ikke på socialisering; det gik begge 
fraktioner ind for. Det var åben uenighed vedrørende 
spørgsmålet om revolution eller demokratisk-parlamentarisk 
forandring der delte vandene.

Overfor denne praktiske erfaring med den russiske revolution - 
volden, blodsudgydelserne, hæmningsløs ekspropriering, det 
faktum at tusindvis af nye ledere, med blakket ry, eller 
simpelthen skumle karakterer, skyllede til tops i det politiske 
styrehus, følte socialdemokraterne, i et forsøg på at vinde 
folkelig støtte, at de måtte forlade deres revolutionære image og 
i stedet antage en decideret reformistisk demokratisk form, ikke 
bare i praksis men også ideologisk. Selv nogle af Vestens 
kommunistpartier, som ellers var dedikerede revolutionære men 
som også havde behov for folkelig opbakning, følte at de til en 

 Se E. Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der 3

Sozialdemokratie (Bonn, 1975) for en omfattende beskrivelse af den 
reformistiske-revisionistiske kurs; K. Kautsky, Bernstein und das 
sozialdemokratische Programm (Bonn, 1976) som eksponent for den 
ortodokse marxisme.
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vis grad var nødt til at kritisere den særlige måde bolsjevikkerne 
gennemførte revolutionen på. De følte sig også i tiltagende grad 
nødsaget til at spille det reformistiske, demokratiske spil, selv 
hvis det kun var i praksis.

Det var imidlertid kun det første trin i den socialistiske 
bevægelses transformation som følge af erfaringerne fra den 
russiske revolution. Det næste trin blev som nævnt påtvunget 
bevægelsen pga. de pauvre økonomiske resultater. Uafhængigt af 
socialisternes og kommunisternes divergerende syn på 
ønskværdigheden af revolutionerende ændringer og tilsvarende 
ubekendte som de var med (eller uvillige til at forstå) abstrakt 
økonomisk ræsonnement, så kunne begge fraktioner stadig, i en 
slags revolutionens hvedebrødsdage, oppebære forfængelige håb 
om de økonomiske præstationer under et socialiseret system. 
Denne periode kunne dog ikke vare ved og efter nogen tid 
måtte resultatet evalueres og realiteterne ses i øjnene.

Det var indlysende for enhver nogenlunde neutral observatør og 
senere for enhver besøgende og rejsende, at den russiske 
socialisme ikke førte til mere, men tværtimod mindre velstand. 
Endvidere havde systemet, tvunget som det var til at tillade små 
nicher af privat kapitaldannelse, faktisk allerede indrømmet sin 
økonomiske underlegenhed, omend kun indirekte.

Efterhånden som denne erkendelse bredte sig, og især efter 2. 
Verdenskrig hvor det sovjetiske eksperiment blev gentaget i de 
østeuropæiske lande med de samme sørgelige resultater der 
afkræftede tesen at den sovjetiske elendighed alene skyldtes en 
speciel asiatisk mentalitet, blev de socialistiske, altså de 
socialdemokratiske og kommunistiske partier, i Vesten tvunget 
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til at modificere deres programmer yderligere. Kommunisterne 
pegede nu på diverse fejltagelser i den russiske måde at 
implementere socialiseringsprocessen på. De begyndte at lege 
med ideen om et mere decentralt planlægnings- og 
beslutningssystem og med ideen om delvis socialisering, dvs kun 
socialisering af større firmaer og industrier, omend de aldrig helt 
forlod ideen om socialisering af produktion.4

De socialistiske eller socialdemokratiske partier, der var mindre 
positivt indstillet overfor den russiske model til at begynde med, 
og som via deres reformistisk-demokratiske politik i forvejen var 
mere tilbøjelige til at acceptere kompromisser som delvis 
socialisering, var nødt til at tilpasse deres politik yderligere. Som 
svar på de russiske og østeuropæiske erfaringer, opgav disse 
partier i højere grad ideen om socialiseret produktion og lagde i 
stedet mere og mere vægt på beskatning af indkomst og 
udligning, samt med et andet træk, på udjævning af muligheder 
som socialismens sande grundsten.

Skønt dette skift fra sovjetrussisk til socialdemokratisk 
socialisme fandt sted, og stadig pågår i alle vestlige samfund, har 
det ikke været med samme styrke overalt. Groft sagt, og hvis vi 
kun ser på Europa, så har udskiftningen af den gamle socialisme 
med den nye været mest udtalt i de lande der har haft den 
russiske socialisme tæt inde på livet og hvor socialist- og 
kommunistpartier har skullet appellere til vælgerne.

 Om ideen med ‘markedssocialisme’ se en af dens fremmeste fortalere 4

O. Lange, ‘On the Economic Theory of Socialism’, i M.I. Goldman, 
red., Comparative Economic Systems (New York, 1971)
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I Vesttyskland, som et af de lande med mest direkte kontakt 
med den russiske socialisme, har millioner af mennesker stadig 
rig lejlighed til, med egne øjne, at se de lidelser befolkningen i 
Østtyskland blev påført, og her har denne transformation fra 
gammel til ny socialisme været mest udtalt. Her vedtog (eller 
rettere de blev tvunget af den offentlige opinion) 
socialdemokraterne et nyt partiprogram, påfaldende renset for 
alle oplagte spor af den oprindelige marxisme. Et program der 
eksplicit fremhæver betydningen af privat ejendom og 
markeder, der blot nævner socialisering som en mulighed og 
som i stedet kraftigt fremhæver betydningen af omfordeling. 
Her har fortalerne for politik der hviler på socialisering af 
produktionsmidlerne været i undertal siden, og her har 
kommunistpartierne, selv når de kun taler for fredelig og delvis 
socialisering, nærmest mistet enhver indflydelse.5

I landene længere fra jerntæppet, som Frankrig, Italien, Spanien 
og også Storbritannien var dette skift mindre udtalt. Ikke desto 
mindre kan man roligt sige at det kun er den socialdemokratiske 
socialisme, med det tyske socialdemokrati som en typisk 
repræsentant, der i dag nyder udbredt popularitet i Vesten. Man 
kunne hævde, delvis pga. indflydelse fra det Socialistiske 
Internationale, sammenslutningen af socialistiske og 
socialdemokratiske partier, at den socialdemokratiske socialisme 
nu er en af de mest udbredte ideologier i vor tid, og i tiltagende 
grad former det politiske program og faktiske politikker. Det 
gælder eksplicit socialistiske partier, men også grupper og 

 Om de tyske socialdemokraters ideologi, se T. Meyer, red., 5

Demokratischer Sozialismus München, 1980); G. Schwan, red., 
Demokratischer Sozialismus für Industriegesellshaften (Frankfurt/M., 1979)
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partier der ikke i deres vildeste fantasi kunne finde på at kalde 
sig socialister, som for eksempel de amerikanske ‘liberale’ 
demokrater på østkysten.  Indenfor international politik har de 6

socialdemokratiske socialistiske ideer, især 
omfordelingspolitikken i den såkaldte Nord-Syd konflikt, 
nærmest antaget karakter af officiel politik blandt de ‘vel-
informerede’ og dem med de ‘gode hensigter’; en konsensus der 
når langt ud over de erklærede socialisters rækker.  Hvad er så 7

de centrale træk ved socialdemokratisk socialisme?

Grundlæggende er der to elementer. For det første, og i 
modsætning til den traditionelle marxistiske socialisme, så 
forbyder den socialdemokratiske socialisme ikke privat ejerskab 
af produktionsmidlerne og accepterer endda privat ejerskab af 
alle produktionsmidler - med undtagelse af uddannelse, trafik og 

 Eksempler på socialdemokratiseringen af den socialistiske bevægelse 6

er det voksende socialist parti i Frankrig samtidig med det skrumpende 
ortodokse kommunistparti; dannelsen af af et socialdemokratisk parti 
som rival til det mere ortodokse Labour i Storbritannien; udviklingen af 
det italienske kommunistparti, det eneste tilbageværende 
indflydelsesrige kommunistparti i Vesteuropa, i en mere og mere 
socialdemokratisk retning; og væksten af de socialistisk 
socialdemokratiske partier i Spanien og Portugal under Gonzalez og 
Soares, begge med tætte forbindelser til tyske SPD. Endvidere har de 
socialistiske partier i Skandinavien, som traditionelt har fulgt i det 
tyske spor og som forsynede en række fremtrædende med en sikker 
havn under nationalsocialisternes forfølgelse (mest kendte er W. Brandt 
og B. Kreisky), længe givet en vis troværdighed til den revisionistiske 
overbevisning.

 Om den socialdemokratiske politik vedrørende Nord-Syd konflikten, 7

se North-South: A Programme for Survival, Independent Commission 
on International Development Issues (Chair: W. Brandt), 1980.
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kommunikation, centralbank samt politi og retsvæsen. I 
princippet har alle ret til at skaffe sig produktionsmidler, til at 
sælge, købe eller fremstille dem, til at give dem væk eller til at 
udleje dem i henhold til kontraktlig aftale. Men for det andet, så 
kan ingen ejer af produktionsmidler have retten til al det afkast 
der opstår af produktionen og ingen ejer kan beslutte hvor stor 
en andel af den totale indtjening der skal anvendes til forbrug og 
investering. I stedet anses en del af afkastet for tilhørende 
samfundet, og skal afleveres for derefter at blive omfordelt 
blandt medlemmerne i henhold til lighedsidealer eller 
fordelingsretfærdighed. Endvidere, omend andelene der går til 
henholdsvis producent og samfund er konstante til et givent 
tidspunkt, så er den del der tilkommer producenten selv i 
princippet fleksibel og beslutningen om størrelsen tilkommer 
samfundet og ikke producenten.8

Set ud fra den naturlige teori om ejendom - der er fundamentet 
for kapitalisme - udgør disse regler et voldsomt overgreb på den 
naturlige ejers rettigheder. I henhold til denne teori, erindres 
det at ejeren af et givent produktionsmiddel kan gøre med det 
hvad han vil. Hvad der kommer ud af anstrengelserne er hans 
private ejendom som han også kan gøre med hvad han vil, 
sålænge han ikke ændrer på den fysiske integritet af nogen 

 Bemærk igen at denne beskrivelse af socialdemokratisk socialisme har 8

status af ‘ideal’. Den skal ikke opfattes som en beskrivelse af et faktisk 
partis politik eller ideologi. Snarere skal den forstås som et forsøg på at 
genskabe hvad der har udviklet sig til essensen af moderne 
socialdemokratisk socialisme, der ligger bag en vifte af forskellige 
programmer og politik for forskellige partier eller bevægelser med 
forskellige navne men med en samlende ideologisk kerne.
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andens ejendom og alene forlader sig på kontraktlige 
byttehandler.

Standpunktet for teorien om naturligt ejerskab er, at der ikke er 
tale om to processer, produktion af indkomst og derefter 
fordeling. Der er kun een proces: den producerede indkomst er 
automatisk fordelt - producenten er ejeren. Sammenlignet 
hermed er den socialdemokratiske socialisme fortaler for delvis 
ekspropriering af producentens ejendom i form af omfordeling 
til folk der, uafhængigt af deres øvrige dyder, ikke producerede 
den pågældende indkomst og afgjort ikke havde et kontraktligt 
krav på den. Oven i købet påberåbes retten til unilateralt, dvs. 
uden at vente på producentens samtykke, at beslutte omfanget 
af eksproprieringen.

Det turde være klart efter denne beskrivelse at, på trods af det 
indtryk socialdemokratisk socialisme søger at give 
offentligheden, så tilhører de to typer socialisme ikke forskellige 
kategorier; forskellen er alene en gradsforskel. Ganske vist 
antyder den første regel en fundamental forskel, med tilladelsen 
af privat ejendom. Men den anden regel tillader i princippet 
ekspropriering af al indkomst afledt fra produktionen og 
reducerer dermed ejerskabet til kun at være af navn. Selvfølgelig 
behøver socialdemokratisk socialisme at gå så langt som til at 
reducere ejerskabet til et af navn alene. Og det indrømmes også 
at den andel af indkomsten producenten tvinges til at aflevere,  
faktisk kan være relativ moderat - og dette kan i praksis have en 
kolossal betydning for den økonomiske aktivitet. Ikke desto 
mindre må det erkendes at, set fra de ikke-producerendes side, 
så er graden af ekspropriering af private producenters ejendom 
blot et spørgsmål om bekvemmelighed, hvilket demonstrerer at 
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forskellen på de to typer socialisme - russisk og 
socialdemokratisk - blot er og bliver en gradsforskel.

Betydningen af dette vigtige faktum bør være klar for enhver 
producent. Ligegyldigt hvor lavt det aktuelle niveau af 
ekspropriering ligger, så vil enhver anstrengelse finde sted under 
en evig trussel om, at den andel der opkræves i fremtiden altid 
kan øges. Man behøver næppe lange forklaringer for at indse 
hvordan dette øger risikoen eller omkostningen ved produktion 
og derved reducerer omfanget af investeringer.

Hermed er det første trin i analysen nedenfor allerede taget. 
Hvad er de økonomiske, i ordets dagligdags betydning, 
konsekvenser af et socialdemokratisk socialistisk system? Som 
netop anført kan det næppe overraske at den overordnede 
generelle retning af effekterne ligner de samme som under 
traditionel marxistisk socialisme. Alligevel kan en del af den 
fattigdomsskabende effekt der ville følge af fuld socialisering 
omgås, i det omfang den socialdemokratiske socialisme nøjes 
med delvis ekspropriering og omfordeling af producenters 
indkomst.

Eftersom disse ressourcer kan købes og sælges kan 
planøkonomiens typiske problem undgås, nemlig fraværet af 
markedspriser for produktionsmidlerne - hvilket forhindrer 
økonomisk beregning og regnskabsføring, med tilhørende 
misallokering og spild af knappe ressourcer. Oven i købet kan 
overforbrug delvist reduceres. Ydermere, eftersom privat 
investering og kapitaldannelse endnu er muligt, i det omfang en 
vis andel af indkomst fra produktionen forbliver til 
producentens disposition, så er der trods alt under 
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socialdemokratisk socialisme en relativt øget tilskyndelse til at 
arbejde, spare op og investere.

Det er imidlertid umuligt helt at undgå elendighederne. 
Socialdemokratisk socialisme, der nok tager sig bedre ud end 
den russiske socialisme, fører stadig til svækket investering og 
dermed mindre fremtidig velstand sammenlignet med 
kapitalisme.  Ved at fjerne en del af indkomsten fra produktion 9

fra ejeren/producenten, selvom denne del er lille, og give den til 
folk der ikke producerede den pågældende indkomst, bliver 
omkostningerne ved produktion (som aldrig er nul eftersom 
produktion, anskaffelser med videre altid medfører som et 
minimum forbrug af tid; tid der kunne bruges på fornøjelse, 
forbrug eller anden virksomhed) efter alle mellemregninger 
højere, og omkostningerne ved ikke at producere en smule 
lavere end de ellers ville have været.

Som en konsekvens heraf vil der relativt mindre produktion og 
investering, omend, som diskuteret nedenfor, det absolutte 
niveau for produktion og investering stadig kan stige. Der vil 
være relativt mere fritid, forbrug og sort arbejde og følgelig 
relativ forarmning. Denne tendens vil være mere udtalt desto 
højere grad af omfordeling der finder sted, og der vil være 
tilbøjelighed til at denne omfordeling øges i fremtiden via 
ensidig, ikke-kontraktuel social beslutning. 

Omfordeling af indkomst via beskatning af producenter eller 
indkomstskat har i længere tid været den mest populære ide til 

 For det følgende, se L. v. Mises, Socialism (Indianapolis, 1981), især del 9

V; Human Action (Auburn, Ala., 2008), især del 6.
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at gennemføre den politik der kan karakteriseres som 
socialdemokratisk socialisme. Et nærmere eftersyn vil gøre vort 
standpunkt klart og undgå nogle almindelige misforståelser og 
fejlopfatttelser vedrørende den generelle effekt af relativ 
forarmning.

Hvad er de økonomiske effekter af at indføre indkomstskat eller 
beskatning af varer (moms) hvor der tidligere ikke var en sådan 
skat, eller at øge en eksisterende beskatning?  I første omgang 10

vil jeg se bort fra de forviklinger der opstår som følge af de 
forskellige muligheder for omfordeling af skatten mellem 
forskellige individer eller grupper - dette vil blive behandlet 
nedenfor.

For nuværende tager vi os kun af det almene faktum, som er 
sandt for ethvert omfordelingssystem, at omfordeling af skat er 
en overførsel af penge fra producenter og kontraktlige 
modtagere af penge til folk som er ikke-producerende og ikke-
modtagere af kontraktlig indkomst. Indføres eller øges 
beskatningen medfører således at indkomst som følge af 
produktion reduceres for producenten og øges for ikke-
producenter. Dette ændrer de relative omkostninger ved 
produktion i forhold til ikke-produktion.

I det omfang folk er opmærksomme på dette, vil de i stigende 
grad søge mod fritidsaktiviteter og forbrug eller produktion 
beregnet på byttehandel, samtidig med at de vil reducere deres 
aktivitet rettet mod penge-indkomst. I alle tilfælde vil udbuddet 

 Se M. N. Rothbard,  Man, Economy, and State with Power and Market 10

(Auburn, Ala., 2009).
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af varer til salg for penge blive mindre, pengenes købekraft er 
faldet og dermed også den almindelige levestandard.

Det anføres af og til som argument mod dette ræsonnement at 
man ofte empirisk har observeret at en stigning i beskatning er 
ledsaget af en stigning (ikke et fald) i bruttonationalproduktet 
(BNP) og dermed, hævdes det, må ræsonnementet, selvom det 
kan virke plausibelt, anses for ugyldigt. Dette såkaldte 
modargument hviler imidlertid på en simpel misforståelse, 
nemlig en manglende skelnen mellem absolut og relativ 
reduktion.

I analysen ovenfor konkluderes det effekten af højere skatter er 
nedsat produktion for at tjene penge, sammenlignet med den 
produktion der ville have været opnået, i fraværet af de højere 
skatter. Der er ingen antagelser om omfanget af den absolutte 
produktion.

Faktisk er en absolut stigning af BNP ikke alene forenelig med 
vores analyse, men kan opfattes som et fuldstændigt normalt 
fænomen i det omfang fremskridt i produktiviteten er mulige og 
finder sted. Hvis teknologiske fremskridt har muliggjort øget 
produktion med samme råvarer (omkostninger), eller den 
samme produktion men med færre omkostninger, så er 
sammenfaldet mellem øget beskatning og øget produktion ikke 
overraskende. Men dette har ikke betydning for validiteten af 
den ovenfor beskrevne relative forarmning der sker som følge af 
beskatning.
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En anden indvending der nyder en vis popularitet er at øget 
beskatning fører til en nedsat monetær indkomst og at dette 
øger den marginale værdi af penge sammenlignet med andre 
former for indkomst (som fritid), og at beskatning derfor øger 
tendensen til mere arbejde for (monetær) indkomst fremfor at 
mindske den.

Denne observation er ganske vist sand. Men det er en 
misforståelse at tro, at det får tesen om den relative forarmning 
til at falde. For det første, for fuldstændighedens skyld må det 
påpeges at beskatning ikke blot reducerer (den monetære) 
indkomst for nogle mennesker (producenter), men samtidig øges 
indkomsten for andre (ikke-producenter) og dermed den 
marginale værdi af penge for dem - dermed falder tilskyndelsen 
til at arbejde for penge, for denne gruppe. Men der må knyttes 
yderligere kommentarer til dette, eftersom man kunne efterlade 
det indtryk, at beskatning ikke påvirker den samlede 
produktion, idet den marginale værdi af penge falder for nogle 
og stiger for andre - og dermed udjævner faldet og stigningen 
hinanden. Men sådan forholder det sig ikke.

En sådan udjævning ville faktisk være i strid med 
forudsætningen om, at øget beskatning - dvs. øget monetære 
bidrag der påføres en modvillig gruppe producenter af indkomst 
- faktisk har fundet sted, og er erkendt som en sådan - og ville 
indebære en logisk modsætning. Intuitivt bliver misforståelsen 
om øget beskatning som ‘neutral’, tydelig, når argumentet føres 
ud i det absurde.

Det ville svare til, at selv fuldstændig ekspropriering af al 
indkomst fra producenterne og overførsel til ikke-producenter, 
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ikke skulle gøre nogen forskel. Den øgede dovenskab fra ikke-
producenternes side som resultat af overførslerne, ville blive 
fuldstændig modsvaret af øget workaholism blandt 
producenterne. Det der overses med denne ræsonnering er, at 
indførsel af ny beskatning, eller øgning af eksisterende, ikke 
alene medfører favorisering af ikke-producenter på bekostning 
af producenter, men også en samtidig øget omkostning 
forbundet med at skaffe sig (øget) indkomst for både ikke-
producenter og producenter. Nu er det nemlig forbundet med 
relativt mindre omkostninger at skaffe sig ekstra indkomst via 
ikke-produktive aktiviteter, dvs. ikke ved at fremstille 
produkter, men ved at deltage i kampen om omfordeling af 
allerede eksisterende produkter. Selv hvis producenter faktisk 
prøver at skaffe sig øget indkomst som følge af den tungere 
beskatning, så vil de være mere tilbøjelige til at søge dette mål 
via omfordeling, fremfor via øget produktion. 

Dette forklarer hvorfor beskatning ikke er, og aldrig kan være, 
neutral.

Med (øget) beskatning institutionaliseres en anderledes struktur 
af legale tilskyndelser. Én der ændrer de relative omkostninger 
for produktion med henblik på at opnå indkomst overfor ikke-
produktion, både ikke-produktion for fornøjelser og ikke-
produktion for at opnå indkomst; de samme tilskyndelser 
tenderer også til øget produktion med henblik på byttehandel. 
Hvis en sådan struktur af tilskyndelser indføres i den samme 
befolkning, så vil der nødvendigvis ske en reduktion af den 
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samlede produktion med henblik på indkomst.  Beskatning af 11

indkomst og afgifter er de mest almindelige teknikker, men er 
ingenlunde de eneste redskaber til omfordeling på den 
socialdemokratiske socialismes repertoire.

Ligegyldigt hvordan skatteprovenuet omfordeles blandt 
individer i et givent samfund, ligegyldigt i hvilket omfang 
indkomst udjævnes, så vil der før eller siden igen opstå 
betydelige forskellige mellem mennesker med hensyn til deres 
indkomst og private velstand, fordi forskellige individer kan 
træffe, og træffer, forskellige beslutninger med hensyn til livsstil 
og allokering af ressourcer til forbrug eller privat opsparing. 
Ikke overraskende vil disse forskelle blive større med tiden, hvis 
rent kontraktuelle arvelove er gældende. Som en følge heraf er 
den socialdemokratiske socialisme, i dens evige jagt på lighed, 
også på jagt efter privat opsparing med beskatning af formuer og 
ikke mindst arv, med henvisning til forargelsen over de 
‘ufortjente rigdomme’ der regner ned over arvinger til private 
formuer.

Set fra en økonomisk synsvinkel medfører sådanne tiltag 
umiddelbart en reduktion i den private formuedannelse. 
Eftersom fornøjelsen ved privat velstand har relativt højere 
omkostninger som følge af beskatning, så vil mindre velstand 
blive dannet, øget forbrug vil følge, herunder forbrug af 

 Det skal heller ikke overses, at selvom de beskattede gav sig til at 11

arbejde mere, så ville den øgede beskatning dermed reducere den tid de 
ville have til andre aktiviteter og dermed sænke deres levestandard. Se 
også M.N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market 
(Auburn, Ala., 2009), pp. 1164f.
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eksisterende rigdom og den almindelige levestandard, som også 
afhænger af de goder der kommer af privat velstand, falder.

Tilsvarende konklusioner om fattigdomsskabende effekter 
drages når det tredie væsentlige skatteområde om naturlige 
værdier analyseres. Som nedenfor beskrevet har dette felt, næst 
efter de traditionelle områder indkomst- og formueskat, vundet 
tiltagende opmærksomhed under dække af udligning af 
muligheder. Det kræver ikke dyb indsigt at erkende en persons 
livsvilkår ikke alene afhænger af lønindkomst eller adgangen til 
forbrugsgoder. Der er andet og mere i tilværelsen som kan 
bringe yderligere indkomst, selv hvis det ikke er i form af penge 
eller varer: Gode familieforhold, uddannelse, godt helbred, 
præsentabelt ydre osv. Jeg vil kalde disse ikke-omsættelige ‘varer’ 
der kan give anledning til (mental) ‘indkomst’ for naturlige 
værdier.

Den omfordelende socialisme med dens egalitære idealer er også 
frustreret over eksisterende forskelle i disse naturlige værdier og 
søger at eliminere eller i det mindste delvist udligne dem. Men 
denne type værdier lader sig vanskeligt ekspropriere og 
omfordele. Det er mildest talt heller ikke særlig praktisk at nå 
dette mål ved direkte at reducere denne mentale indkomst fra 
naturlige værdier, fra høj-indkomst personer til niveauet for lav-
indkomst personer, f.eks. ved at spolere de raskes helbred og 
dermed udligne i forhold til de syge, eller at skamfere det 
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præsentable ydre for at få folk til være mere lige med de mindre 
præsentable.12

Den måde den socialdemokratiske socialisme sædvanligvis 
anbefaler for at opnå ‘lige muligheder’ er således beskatning af 
naturlige værdier. Den gruppe der anses for at have 
forholdsmæssigt højere ikke-monetær indkomst fra en sådan 
værdi, for eksempel helbred, pålægges en ekstra skat der skal 
betales med penge. Denne skat omfordeles til dem med 
forholdsmæssigt lavere indkomst for at kompensere for dette. 
En ekstra skat pålægges for eksempel de raske, som bidrag til at 
betale de syges omkostninger, eller de præsentable for at betale 
for de grimmes plastikkirurgi eller for at de kan dulme deres 
skæbne med et glas.

De økonomiske konsekvenser af dette omfordelingscirkus burde 
være åbenlyse.

I det omfang den mentale gevinst, for eksempel helbred, fordrer 
en vis produktiv, tid- og omkostningskrævende indsats og i det 
omfang folk, i hvert fald i princippet, kan skifte fra en produktiv 
til en ikke-produktiv rolle eller føre deres produktive indsats til 
andre ikke beskattede eller mindre tungt beskattede varer, så vil 
de gøre det på grund af de øgede omkostninger ved 
produktionen af personligt helbred.

 Kurt Vonnegut giver i Harrison Bergeron en fiktiv beskrivelse af 12

implementeringen af en sådan politik, udført af de evigt årvågne ansatte 
fra De forenede Staters Generaldirektør for Handicappede. Welcome to 
the Money House (New York, 1970)
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Den totale produktion af den pågældende gevinst vil falde, i 
eksemplet her  vil det almindelige helbredsniveau blive 
reduceret. Selv når det gælder sandt naturlige værdier, for 
eksempel intelligens, som folk kun kan ændre i begrænset 
omfang, så er følgerne de samme, omend med forsinkelse på en 
generation. Idet det er forbundet med højere omkostninger at 
være intelligent og lavere at være knap så intelligent, og idet 
man ønsker så høj gevinst (af alle typer) for sine børn som 
muligt, så er tilskyndelsen til at få børn blevet mindre for 
intelligente mennesker og større for knap så intelligente 
mennesker.

Ifølge genetikkens love vil resultatet blive en befolkninger der er 
mindre intelligent end den ellers ville have været. I tilfælde af 
beskatning af naturlige værdier, for eksempel helbred eller 
intelligens, fordi pengeindkomst beskattes så vil en lignende 
tendens som den der ses ved indkomstskat sætte ind, altså en 
tendens til at reducere ens indsats for pengeindkomst til fordel 
for produktion af værdier der giver ikke-pengemæssig værdi, 
eller til fordel for ikke-produktiv aktivitet. Endnu engang vil 
dette føre til en generelt lavere levestandard.

Men der er mere endnu at sige om følgerne af socialdemokratisk 
socialisme, der også vil have fjerne, men meget vigtige effekter 
på den sociale og moralske kultur i samfundet; effekter der 
bliver synlige når man tager de langsigtede effekter af at indføre 
omfordelingspolitik i betragtning. Det kommer næppe længere 
som en overraskelse at heller ikke i denne henseende er der 
nogen principiel forskel på den russiske og den 
socialdemokratiske socialisme.
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Det bør erindres at følgerne af den første er påvirkning af 
karaktertræk der dels reducerer tilskyndelsen til udvikling af 
produktive færdigheder, dels favoriserer udviklingen af politisk 
talent. Præcis den samme udvikling der er følgen af 
socialdemokratisk socialisme.

Eftersom socialdemokratisk socialisme fremmer ikke-
produktive roller men også produktive roller der kan unddrage 
sig offentlighedens opmærksomhed og dermed undgå 
beskatning, så vil befolkningens karakter ændre sig tilsvarende. 
Denne proces er langsom, men pågår ubønhørligt så længe 
denne særlige tilskyndelsesstruktur, der er etableret via 
omfordeling, opretholdes.

Investering af tid og kræfter i udvikling af ens produktive 
færdigheder vil finde sted i mindre omfang og som følge deraf vil 
folk blive tiltagende dårligere til selv at sikre sig til livets 
opretholdelse via produktion eller konsulentydelser. 
Efterhånden som beskatningsgraden stiger og flere og flere 
beskattes, så vil folk i tiltagende grad udvikle personlighedstræk 
der er så lidt iøjnefaldende, så ensartede og middelmådige som 
muligt - i hvert fald for så vidt angår den figur der præsenteres 
offentligt.

Sideløbende hermed, efterhånden som ens indkomst bliver mere 
afhængig af politik, dvs. af samfundets beslutninger om 
omfordeling (der bygger på tvang snarere end 
konsulentvirksomhed), des mere bliver folk også afhængige og 
må bruge mere tid og kræfter på at udvikle de særlige 
kompetencer som er nødvendige for at opnå personlig vinding 
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på andres bekostning, eller på at forhindre at man selv bliver 
offer for denne form for udnyttelse.

Forskellen på disse to typer af socialisme er blot følgende: Under 
den russiske socialisme er samfundets (kollektivets) kontrol over 
produktionsmidlerne fuldstændig, og dermed også over den 
indkomst der er genereret med dem. Der er ingen yderligere 
plads til debat om hvilken grad af politisering af samfundet er 
passende. Det spørgsmål er afgjort, ligesom i den modsatte ende 
af spektret, under ren kapitalisme, hvor der ikke er plads til 
politisering overhovedet og alle relationer er kontraktuelle 
(frivillige).

Under socialdemokratisk socialisme derimod, er samfundets 
(kollektivets) kontrol over privat produceret indkomst kun 
delvis og kollektivets fulde kontrol er endnu ikke et faktum, 
men hænger som en potentiel trussel over hovedet på 
producenterne. Det at leve under denne trussel om fuld 
beskatning i stedet for den aktuelle (delvise) beskatning 
forklarer et interessant fænomen ved socialdemokratisk 
socialisme, nemlig den tiltagende politisering.

Det forklarer hvordan den socialdemokratiske socialisme 
adskiller sig fra den russiske. Under sidstnævnte bruges tid og 
kræfter uproduktivt  på at diskutere fordelingen af den 
kollektivt ejede indkomst; det sker også under førstnævnte men 
ydermere bruges tid og kræfter på politisk uenighed over 
spørgsmålet om hvor stor en andel kollektivet skal råde over. 
Under et system med kollektivt ejede produktionsmidler hvor 
dette spørgsmål er afgjort en gang for alle, vil der derfor være 
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mindre deltagelse i det offentlige liv, mere resignation og mere 
kynisme.

Under socialdemokratisk socialisme derimod, hvor spørgsmålet 
endnu er åbent, og hvor producerende og ikke-producerende 
stadig har håb om at forbedre deres tilværelse ved at mindske 
eller øge beskatningen, er der mindre af sådan tilbagetrækning 
fra det sociale liv, og folk er i stedet mere engagerede i politisk 
aktivitet, enten som fortalere eller modstandere af at øge 
kollektivets kontrol over privat produceret indkomst.  Med 13

disse fællestræk og denne specifikke forskel mellem disse to 
typer socialisme har vi tilbage at præsentere en kort analyse af 
de kræfter som påvirker den generelle udvikling i retning den 
uproduktive, politiserede personlighedstype.

Disse påvirkes af de forskellige virkemidler der anvendes for at 
nå den ønskede indkomstfordeling.

Både den russiske og den socialdemokratiske socialisme står 
overfor spørgsmålet om, hvordan fordelingen af den kollektive 
indkomst skal foregå. For den russiske socialismes 
vedkommende gælder det hvilke lønninger der skal betales til 
personer som er blevet tildelt forskellige opgaver. For 
omfordelingssocialismens vedkommende er spørgsmålet hvor 
meget skat der skal opkræves og til hvem den skal uddeles. 
Skønt der er talløse måder at gøre dette på i princippet, så fører 

 Om fænomenet vedr. politisering, se også K.S. Templeton, red., The 13

Politicalization of Society (Indianapolis, 1977)
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den egalitære filosofi for begge typer socialisme til tre 
forskellige måder i praksis.14

Den første måde består i mere eller mindre udjævning af alles 
pengeindkomst (og muligvis også private, ikke-produktivt 
udnyttede værdier).

Lærere, læger, arbejdere i byggeri og miner, fabriksledere og 
rengøringsdamer tjener stort set det samme, eller forskellen 

 Om ortodoks og socialdemokratisk socialismes optagethed af lighed, 14

se S. Lukes, “Socialism and Equality”, i : L. Kolakowski og S. 
Hampshire, red., The Socialist Idea (New York, 1974); og B. Williams, 
“The Idea of Equality”, i P. Laslett og W.G. Runciman, red., Philosophy, 
Politics, and Society, 2. serie (Oxford, 1962). For kritik af det socialistiske 
koncept om lighed, se M.N. Rothbard, “Freedom, Inequality, 
Primitivism and the Division of Labor”, i K.S. Templeton, red., The 
Politicalization of Society (Indianapolis, 1977); og Egalitarianism as a Revolt 
Against Nature and Other Essays, 2. udgave (Auburn, Ala., 2000); H. 
Schoek, Envy (New York, 1966); og 1st Leistung unanstaendig? 
(Osnabrueck, 1971); A. Flew, The Politics of Procrustes (London, 1980); og 
Sociology, Equality and Education (New York, 1976)
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mellem dem er betydeligt reduceret.  Det kræver ikke mange 15

kommentarer at indse at denne tilgang svækker tilskyndelsen til 
arbejde mest drastisk, for det gør ikke længere nogen forskel, 
lønmæssigt, hvis man arbejder omhyggeligt hele dagen eller 
driver den af det meste af dagen. Følgelig, arbejdets iboende 
strabads taget i betragtning, vil der være en tendens til mere 

 Traditionelt har denne metode været foretrukket, i hvert fald i 15

teorien, af ortodoks marxistisk socialisme - på linie med Marxs 
berømte dictum fra hans “Critique of the Gotha Programme” (K. 
Marx,  Selected Works, vol. 2 [London, 1942], p. 566), “from each 
according to his agility, to each according to his needs” [yde efter evne, 
nyde efter behov]. De økonomiske realiteter har imidlertid tvunget 
lande med russisk socialisme til betydelige afvigelser i praksis. Generelt 
har man forsøgt at udligne de (antageligt meget synlige) forskelle i 
indkomst for forskellige erhverv, men for at holde økonomien igang har 
man måttet indføre betydelige forskelle (antageligt mindre synlige) i 
ikke-monetære belønninger (såsom særlige privilegier for rejser, 
uddannelse, bolig, indkøb, m.v.).
P. Gregory og R. Stuart skriver i en litteraturoversigt (Comparative 
Economic Systems [Boston, 1985]: “...lønninger er mere ligeligt fordelt i 
Østeuropa, Jugoslavien og Sovietunionen end i USA. TIlsyneladende er 
det et relativt nyt fænomen i USSR, for så sent som i 1957 var 
lønningerne der mere ulige end” i USA”. Imidlertid var der i østlandene 
“en relativt større andel af ressourcerne...findes uden for markedet...”. 
De konkluderer: “Indkomst fordeles mere ulige i de kapitalistiske lande 
hvor staten spiller relativt mindre rolle med hensyn til omfordeling...
(USA, Canada, Italien). Alligevel forekommer det selv i lande hvor 
staten har en større rolle med hensyn til omfordeling (Storbritannien, 
Sverige) at indkomstfordelingen er en smule mere ulige end i lande med  
socialistisk planøkonomi (Ungarn, Tjekkoslovakiet, Bulgarien). 
Sovietunionen ser i 1966 ud til at have en mindre egalitær 
indkomstfordeling end i dets Østeuropæiske søsterlande” (p 504). Se 
også F. Parkin, Claus Inequality and Political Order (New York, 1971, især 
kap. 6.
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driveri, og alles gennemsnitlige indkomst synes med garanti at 
være faldende, i forhold til hvad den ellers ville have været. 
Denne måde styrker altså tendensen til at folk trækker sig fra 
fællesskabet, desillusionering, kynisme og mutatis mutandis, 
bidrager til en relativ reduktion i den almindelige politisering.

Den anden måde har det mere moderate mål at garantere et vist 
minimumsniveau for indkomst, som er noget lavere end 
gennemsnitsindkomsten, omend oftest kædet sammen med 
denne.  16

Denne måde svækker også tilskyndelsen til at arbejde, eftersom 
de der netop tjener mindstelønnen eller lige over vil være mere 
tilbøjelige til at arbejde mindre eller helt at stoppe, for at nøjes 
med mindstelønnen og den tid der dermed frigøres til andre 
gøremål. Således vil flere end ellers falde under grænsen for 
mindstelønnen eller flere end ellers vil bevare eller leve op til 

 Denne tilgang er traditionelt den typiske for socialdemokratisk 16

socialisme. O de senere år har den fået meget positiv offentlig omtale - 
fra økonomside - blandt andre M. Friedman med forslaget om ‘negativ 
indkomstskat’ (Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago, 1962, kap. 
12); og fra J. Rawls - fra filosofside - med ‘forskelsprincippet’ (Rawls, A 
Theory of Justice, [Cambridge, 1971], pp. 60, 75 ff., 83). FØlgelig har begge 
forfattere fået meget opmærksomhed fra socialdemokratiske parti-
intellektuelle. Generelt er Friedman kun fundet skyldig i, ikke at ville 
sætte minimumslønnen højt nok, på den anden side, så har han ikke 
noget principielt kriterium for at sætte den nogen steder overhovedet. 
Rawls, som ville tvinge personer med ‘flest fordele’ til at dele deres held 
med dem som er mindre begavede, hver gang det lykkes dem at skaffe 
sig fremgang, blev af og til anset for at have drevet ligheden for vidt. Se 
G. Schwan, Sozialismus in der Demokratie. Theorie eine konsequent 
sozialdemokratischen Politik (Stuttgart, 1982), kap. 3.
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kriterierne for at modtage mindsteløn, og følgelig vil 
gennemsnitsindkomsten som mindstelønnen er koblet til, vil 
være lavere end den ellers ville have været. Men tilskyndelsen til 
at arbejde er knapt så undertrykt som under det første system.

På den anden side vil denne anden måde føre til en relativt 
højere grad af politisering (og mindre resigneret 
tilbagetrækning) fordi, i modsætning til den gennemsnitlige 
indkomst, der kan bestemmes objektivt, så vil niveauet for 
mindstelønnen være en komplet subjektiv, arbitrær affære, som 
således er særligt tilbøjelig til at blive genstand permanent 
politisk strid.

Givetvis vil den højeste grad af politisering nås når den tredje 
måde til omfordeling vælges. Målet her, som vinder mere og 
mere frem under socialdemokratisme, er at opnå lige 
muligheder.17

Ideen er, via omfordeling, at skabe en situation hvor enhvers 
chance for at opnå en hvilken som helst mulig stilling (mht 
indkomst) i livet er den samme - ganske som i et lotteri hvor alle 
lotterisedler har den samme chance for at give gevinst - og i 
tilgift hertil føjes en mekanisme der korrigerer i tilfælde af 

 Et repræsentativt eksempel på socialdemokratisk vinklet forskning i 17

lighed for muligheder, specielt inden for uddannelse, er C. Jencks, m.fl., 
Inequality (London, 1973); den tiltagende betydning af ideen om 
udjævning af muligheder forklarer også den syndflod af sociologiske 
studier om ‘livskvalitet’ og ‘sociale indikatorer’ der er dukket op siden 
sidst i 1960’erne. Se f.eks. A. Szalai & F. Andrews, red., The Quality of 
Life (London, 1980).
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‘uforskyldt uheld’ (hvad det end måtte være), der måtte 
indtræffe i tilfældighedernes spil. Taget bogstaveligt er ideen 
naturligvis absurd. Der er ingen måde at udjævne mulighederne 
for en person der bor i Alperne, sammenlignet med en der bor 
ved kysten.

Endvidere forekommer det klart at ideen om en korrigerende 
mekanisme er uforenelig med lotteri-konceptet. Alligevel er det 
netop den høje grad af uklarhed og forvirring som bidrager til 
ideens popularitet.

Hvad der udgør en mulighed, hvad der gør den forskellig fra en 
anden, værre eller bedre, hvor meget og hvilken slags 
kompensation der skal gives for at udjævne muligheder der ikke 
er ens pga de fysiske forhold (som eksemplet med hjemstavn i 
Alperne versus kysten), hvad der er uforskyldt uheld og hvad der 
er en udligning er alt sammen komplet subjektivt. Det afhænger 
af subjektive vurderinger, som er under konstant forandring, og 
som derfor, hvis man vil virkeliggøre princippet om lighed for 
muligheder, er en uudtømmelig kilde til alle mulige krav om 
omfordeling, af alle mulige grunde, mellem alle mulige 
mennesker.

Så meget mere eftersom potentialet for udjævning er foreneligt 
med krav om forskelle i indkomst eller formue. A og B kan nok 
have samme indkomst og være lige formuende, men A kan være 
sort, en kvinde eller have nedsat syn, eller bo i Texas, have 10 
børn, være ældre end 65 mens B ikke er nogen af delene men 
noget helt andet. A kunne derfor hævde at hans muligheder for 
at opnå alt muligt i livet er forskellige fra, eller snarere dårligere 
end, B’s og at han (A) derfor skal kompenseres herfor, således at 
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deres indkomster der før var ens, nu skal være forskellige. Og B 
kunne naturligvis på tilsvarende vis argumentere for det 
modsatte og en uhørt grad af politisering vil følge.

Alt forekommer nu retfærdigt, men med henholdsvis defensive 
og aggressive formål drives producenter og ikke-producenter til 
at bruge mere og mere tid på at rejse, ødelægge og modgå krav 
om omfordeling. Og givet er det, at disse aktiviteter, ligesom 
fritidsfornøjelser, ikke er produktive men i klar modsætning til 
fritidsfornøjelser medfører tidsforbrug der netop ødelægger den 
behagelige nydelse af den frembragte rigdom, såvel som 
frembringelsen af yderligere rigdom.

Men det er ikke kun øget politisering der stimuleres (endnu 
mere end under socialisme generelt) ved at fremme ideen om 
udjævning af muligheder. En ny slags politisering opstår og det er 
måske et af de mest interessante træk ved den 
socialdemokratiske Marxisme. Under enhver form for politisk 
omfordeling må der være folk der støtter og fremmer den. 
Normalt, omend ikke udelukkende, udgøres disse støtter af dem 
der profiterer mest af omfordelingen.

Således er det under et indkomst- og og velstandsudjævnende 
system og også under et system med en mindsteløn, 
hovedsageligt dem der ‘ikke har’ der understøtter politiseringen 
af samfundslivet. Givet det faktum at de i gennemsnit hører til 
dem med relativt lavere intellektuelle, især sproglige, 
færdigheder, så fører dette til politik der ikke er udpræget 
intellektuelt raffineret, for nu at sige det mildt. Med andre ord 
politik tenderer mod det simple, dumme og rædsomme, selv for 
en anseelig del af gruppen der ‘ikke har’.
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På den anden side, ved at indføre ideen om udjævning af 
muligheder, så kan forskelle i indkomst og velstand ikke blot 
bestå, men endda tillades at blive veludtalte, blot det kan 
retfærdiggøres af en eller anden underliggende forskel i 
mulighederne som disse forskelle skal kompensere for. Dette 
politiske spil kan de der ‘har’ også deltage i.

Eftersom de i gennemsnit besidder bedre sproglige færdigheder, 
kan de netop med overbevisende retorik  definere forskellige 
muligheder som mere eller mindre gode og systemet passer lige i 
deres kram. De der ‘har’ vil derfor blive den dominerende kraft i 
vedligeholdelsen af politiseringen. I tiltagende grad vil folk fra 
deres rækker komme til tops i socialistpartiets organisation og i 
takt hermed skifter den socialistiske politiks budskab og retorik 
form, bliver mere og mere intellektualiseret og appellerer til, og 
tiltrækker dermed en ny klasse af støtter.

Hermed er jeg nået til det punkt i analysen af den 
socialdemokratiske socialisme hvor kun få bemærkninger og 
observationer er nødvendige for at illustrere validiteten af 
ovenstående teoretiske betragtninger.

Omend det ikke påvirker validiteten af konklusionerne ovenfor, 
eftersom de alene afhænger af præmissernes sandhedsværdi og 
korrekt deduktion, så findes der desværre ikke et næsten 
perfekt, halv-eksperimentelt eksempel der illustrerer 
mekanikken af den socialdemokratiske socialisme overfor 
kapitalismen, sådan som eksemplet med Øst- og Vesttyskland 
vedrørende den russiske socialisme. En illustration af denne 
pointe ville inddrage en sammenligning af klart forskellige 
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samfund hvor ceteris klart ikke er paribus, og det ville ikke være 
muligt at matche visse årsager med visse virkninger.

Ofte har eksempler på socialdemokratisk socialisme ikke varet 
længe nok, eller er blevet afbrudt gentagne gange af politik der 
ikke klart kunne klassificeres som socialdemokratisk socialisme. 
Eller de har fra starten været en blanding af forskellig, endda 
inkonsistent, politik som følge af kompromiser, i realiteten med 
så sammenfiltrede årsager og virkninger, at ingen slående 
evidens til illustration for nogen tese overhovedet kan uddrages 
meningsfyldt. Opgaven med at adskille årsag og virkning bliver 
en ægte teoretisk øvelse og mangler dermed den særlige 
overbevisningskraft som eksperimentel evidens besidder.

Dog findes der nogen evidens, omend af dubiøs karakter. For 
det første, set i et meget globalt perspektiv, kan den almene tese 
om relativ fattiggørelse som følgen af omfordelende socialisme 
illustreres af, at levestandarden er relativt højere i USA end i 
Vesteuropa, eller mere præcist den europæiske union.

Regionerne er groft sagt sammenlignelige med hensyn til 
befolkningsstørrelse, etnisk og kulturel forskellighed, tradition 
og arv, og også angående naturressourcer, men USA er relativt 
mere kapitalistisk og Europa relativt mere socialistisk. En 
neutral observatør vil næppe overse dette som også antydet af 
globale mål for statens forbrug som andel af BNP, cirka 35% i 
USA mod cirka 50% eller mere i Vesteuropa.

Det passer også i mønsteret at de europæiske lande, især 
Storbritannien, havde mere imponerende vækstrater i det 
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nittende århundrede, der af historikere anses for en periode med 
klassisk liberalisme, end i det tyvende, der i modsætning hertil 
anses for socialismens eller statismens århundrede. Tilsvarende 
illustreres teoriens validitet  af det faktum at Vesteuropas vækst 
i stigende grad er blevet overhalet af nogle sydøstasiatiske lande 
som Japan, Hong Kon, Singapore og Malaysia, og at de 
sidstnævnte med en mere kapitalistisk anlagt kurs har opnået en 
meget højere levestandard end lande med mere socialistisk 
tilbøjelighed der startede med groft sagt samme udgangspunkt, 
f. eks. Indien.

Et mere specifikt eksempel er de nylige erfaringer fra Portugal, 
hvor Salazars konservative socialisme, der holdt Portugal som et 
af de fattigste lande i Europa, i 1974 blev afløst af et 
omfordelende socialistisk regime med elementer af 
nationalisme, og hvor levestandarden siden er faldet yderligere 
og har bragt landet på 3. verdens niveau.

Der er også Mitterands socialistiske eksperiment i Frankrig som 
bragte prompte forværring af den økonomiske tilstand, så 
åbenlyst - først og fremmest via drastisk stigning i arbejdsløshed 
og gentagne devalueringer - at efter mindre end to år førte tabet 
af befolkningens støtte til kursændring, i næsten komisk omfang 
idet den medførte en komplet fornægtelse af, hvad der blot uger 
tidligere var fremført med stor overbevisning.

Det mest lærerige eksempel er dog Tyskland, og denne gang 
Vesttyskland .18

 Om det følgende se også R. Merklein, Griff in die eigene Tasche 18

(Hamburg, 1980); og Die Deutschen Werder aermer (Hamburg, 1982)
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Fra 1949 til 1966 var der en liberal-konservativ regering der 
konsekvent bekendte sig til principperne for markedsøkonomi, 
endda selvom der fra starten var iblandet betydelige elementer 
af konservativ socialisme og disse elementer tiltog i betydning 
som tiden skred frem. Blandt alle større europæiske nationer var 
Vesttyskland det mest kapitalistiske land, med det resultat af 
det blev Europas mest velstillede samfund, med vækstrater der 
oversteg alle naboers.

Indtil 1961 blev millioner af tyske flygtninge og efterfølgende 
millioner af af flygtninge fra Sydeuropa integreret i den 
voksende økonomi og arbejdsløshed og inflation var næsten 
ukendte fænomener. Efter en kort overgangsperiode, fra 1969 til 
1982 (næsten samme tidsrum) tog en socialdemokratisk ledet 
social-liberal regering over. Den hævede skatter og 
velfærdsbistand betydeligt, øgede antallet af offentligt ansatte, 
tilførte yderligere skattemidler til eksisterende 
velfærdsprogrammer og skabte nye, hvorved forbruget på alle 
såkaldte offentlige goder steg, med påstået udjævning af 
muligheder og forbedring af den almene ‘livskvalitet’.

Ved at forfalde til Keynesiansk gældsdrevet offentligt forbrug og 
uforudset inflation kunne konsekvenserne af at hæve 
overførselsindkomster til de ikke-producerende, på bekostning 
af tungere beskatning af de producerende, udsættes nogle få år 
(den tidligere vesttyske kansler Helmut Schmidts økonomiske 
motto var “hellere 5% inflation end 5% arbejdsløshed”). 
Konsekvenserne blev imidlertid blot mere drastiske senere, som 
følge af den over-, eller rettere, fejlinvestering der typisk for 
ophedningen er en følge af inflation og kreditudvidelse.
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Følgelig var der ikke blot meget højere inflation end 5%, men 
også arbejdsløsheden steg støt og nærmede sig 10%. Væksten i 
BNP blev mindre og mindre indtil den faktisk faldt de sidste år i 
perioden. I stedet for en voksende økonomi faldt det absolutte 
antal af erhvervsaktive. Der blev lagt mere og mere pres på 
gæstearbejdere for at få dem til at rejse igen og tiltag for at 
begrænse immigration iværksat. Alt imens dette gik for sig blev 
undergrundsøkonomien mere og mere betydningsfuld.

Men dette var blot de mest åbenlyse konsekvenser i et snævert 
økonomisk perspektiv. Andre konsekvenser var mere 
vidtrækkende. Med den nye socialistisk-liberale regering fik 
ideen om at udjævne muligheder ideologisk forrang. Som 
forudset ud fra teoretiske betragtninger, var det især den 
officielle udbredelse af ideen om ‘at vove mere demokrati’ - i 
starten et af de mest polære slogan fra den nye (Willy Brandt) 
æra - der førte til en hidtil uset grad af politisering.

Alle mulige og umulige krav blev rejst med henvisning til 
udjævning af muligheder; og der var næppe noget område af 
tilværelsen, fra barndom til alderdom, fra fritid til arbejde, der 
ikke blev genstand for intens undersøgelse med henblik på at 
finde potentielle forskelle i muligheder der kunne defineres som 
relevante. Ikke overraskende fandt man konstant sådanne 
forskelle , og følgelig blev områder der omfattedes af politik 19

hele tiden udvidet, nærmest dagligt. ‘Intet spørgsmål er 
upolitisk’, kunne man høre oftere og oftere.

 Se også et repræsentativt eksempel i W. Zap, red., Lebensbedingungen 19

in der Bundesrepublik (Frankfurt/M., 1978)
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For at holde sig i front af denne udvikling måtte de 
magthavende partier også forandres. Især socialdemokratiet, et 
traditionelt arbejder-parti, var nødt til at udvikle et nyt image.

Efterhånden som ideen om udjævning af muligheder vandt frem, 
blev det, som forventet, i stigende grad et parti for (den 
sproglige) intelligentsia, for kandidater fra humaniora og 
skolelærere. Dette ‘nye’ parti, satte sig - næsten som for at 
demonstrere hvordan politiseringen hovedsaglig støttes af dem 
der pga retorisk magt kan udnytte den omfordeling, der er en 
følge af arbitrære definitioner - som et af dens centrale mål, at 
tilføre mest mulig politisk energi til udjævningsprocessen, først 
og fremmest indenfor uddannelsessystemet.

Særligt ‘udjævnede’ de adgangen til gymnasier og 
universitetsuddannelse ved at tilbyde disse ydelser, ikke bare 
gratis, men bogstaveligt talt ved at betale store grupper af 
studerende for at benytte dem. Dette førte til øget efterspørgsel 
på lærere og vejledere, hvis løn skulle betales over skatten. Det 
førte også, en smule ironisk for et socialistisk parti der 
argumenterede for at udjævning af muligheder ville føre til 
overførsler af indkomst fra rig til fattig, i praksis til subsidiering 
af de mere intelligente på bekostning af en indkomstreduktion 
for de mindre intelligente; i det omfang der er flere intelligente 
blandt folk i middel og højere sociale klasser svarer det til 
subsidier til dem der ‘har’ fra dem der ‘ikke har’ .20

 Se A. Alchian, “The Economic and Social Impact of Free Tuition” i A. 20

Alchian, Economic Forces at Work (Indianapolis, 1977)
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Som en følge af denne politisering, anført af et stigende antal 
skatteyderbetalte personer i uddannelsessektoren, der i stigende 
omfang får indflydelse over et også stigende antal studerende, 
opstår der efterhånden en ændring i mentaliteten blandt folk. 
Det bliver tiltagende betragtet som fuldstændig normalt at 
skaffe sig alle mulige fordele via politiske midler og gøre krav 
gældende overfor andre, antageligt bedre stillede, og deres 
ejendom. For en hel generation vokset op i denne periode blev 
det mindre og mindre naturligt at tænke på at forbedre 
tilværelsen ved at øge egen indsats eller ved at sætte tæring efter 
næring. Følgelig, da krisen meldte sin ankomst som en 
nødvendig følge af omfordelingspolitikken, var folk dårligere 
rustet til at klare den, netop fordi den samme politik havde 
svækket netop de færdigheder og talenter som nu var så kristisk 
nødvendige.

Afslørende nok, da den socialistisk-liberale regering blev afsat i 
1982, især pga de økonomiske resultater, så var det stadig den 
offentlige mening at krisen skulle løses, ikke ved at eliminere 
dens årsager, nemlig de forvoksede overførselsindkomster til 
ikke-producerende og offentligt ansatte, men ved yderlige 
omfordelinger: For eksempel tvungen omfordeling imellem 
arbejdende og arbejdsløse via offentlig gæld (byrde for 
fremtidige producerende individer) og ikke blot beskatning 
(byrde for samtidige producerende individer) .21

 Oversætters note: Original tekst ikke fulgt ordret efter personlig 21

korrespondance med forfatter
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Helt i tråd med denne ånd gjorde den nye konservativt-liberale 
regering ikke andet end at sænke hastigheden på 
skattestigningerne.
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