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Sverige är i praktiken en enpartistat. Moderaterna 

är socialdemokratins högerflygel, vänsterpartiet dess 
vänsterflygel. Spännvidden är blygsam. Alla tycks 
vara överens om att minst hälften av medborgarens 
lön ska dras in i skatt – även om några vill dra in 
betydligt mer än så. Inget politiskt parti vill på allvar 
montera ner socialstaten och föra över makt, och 
ansvar, till de enskilda individerna och deras 
gemenskaper. 

 
Libertarianskt Forum är ett nyhetsbrev för oss 

som inte håller med. Vi som inte ingår i det 
partipolitiska samförståndet. Vi som ifrågasätter den 
politiska överheten och dess maktbas. 

 
I dessa spalter kommer det att finnas utrymme för 

radikala idéer. Många klagar över enskilda 
missförhållanden i den svenska modellen. Få är 
beredda att sätta in det som kritiseras i sitt rätta 
sammanhang. Vi vill gå till grunden och analysera 
förutsättningarna för genomgripande reformer som 
kan föra oss i riktning mot ett fritt samhälle. 

 
Vi tar avstamp i den libertarianska idétradition 

som hämtar inspiration från både den klassiska 
liberalismen och anarkismen. En ovillkorlig respekt 
för varje enskild människas rätt till sitt liv och sin 
egendom är grundbulten. Den enklaste samman-
fattningen av våra idéer är denna: 

 
Ingen människa, och ingen grupp av människor, 

har rätt att oprovocerat ta till tvång, våld eller hot om 
våld mot andra människor. 

 
Med den utgångspunkten måste beskattning 

betraktas som en form av stöld och staten som en 
kriminell organisation.  

 
Ja, vi är anarkister – den sorts anarkister som 

betraktar det privata ägandet som en nödvändig 
grund för ett civiliserat samhälle. Det innebär inte att 
vi vill tvinga alla människor att bli kapitalister. Den 
som vill leva i kollektiv egendomsgemenskap får 
gärna göra det – så länge vederbörande inte försöker 
tvinga oss andra att göra detsamma. 

Det finns en frihetlig socialism, som är sant 
anarkistisk (åtminstone i teorin). Vi representerar 
något annat, men i grunden inte väsensskilt – den 
frihetliga kapitalismen. 

 
I ett anarkokapitalistiskt samhälle finns det plats 

även för socialister att förverkliga sina drömmar. 
Vuxna människors frivilliga handlingar och överens-
kommelser måste tillåtas så länge som ingen utom-
stående kommer till skada. Inom vänstern accepteras 
den principen ofta när det gäller sex. Vi vill tillämpa 
den även inom ekonomin och samhällslivet i övrigt. 

 
I synen på direkt aktion öppnar sig en avgrund 

mellan oss och delar av den föregivet frihetliga 
vänstern. Ändamålet kan inte helga medlen. Medlen 
är en del av målet. Det fria samhället kan inte 
upprättas genom våld, trakasserier eller tvång. Målet 
är ett samhälle där människans rättigheter inte 
kränks. Medlet är att verka mot rättighets-
kränkningar i alla sammanhang – inte att själv begå 
rättighetskränkningar. 

 
Vi är inte utopister i strikt mening. Vi tror 

nämligen inte på det perfekta samhället. Friheten är 
ett projekt. Ett anarkokapitalistiskt samhälle skulle 
präglas av myllrande mångfald och dynamisk förän-
derlighet. 

 
Vi är rigida i vår syn på människans oförytterliga 

rättigheter, men pragmatiska i synen på reformer och 
praktiska lösningar. Vi tror inte ett ögonblick att vårt 
samhälle kan förverkligas inom loppet av några år. 
Kanske blir den fullskaliga anarkokapitalismen aldrig 
verklighet. Poängen är att vi vill röra oss i riktning 
mot en värld där människans rättigheter inte kränks. 
Vägen dit går via oglamorösa, men nödvändiga, 
åtgärder som avpolitisering av samhället, privati-
sering av produktionsmedlen, avskaffande av mono-
pol och privilegier, radikala skattesänkningar och 
långtgående decentralisering. 

 
Resan börjar här och nu. Alla goda krafter är 

välkomna att slå följe med oss – en bit längs vägen, 
eller ända fram till anarkokapitalismen. 

 

I övermorgon kapitalism 


