Hvad enhver vælger bør vide
Ejendomsretten er al politiks kildevæld, idet den udløser en samfundsdannende problematik, når de to skabende elementarfaktorer,
naturgrundlaget og det menneskelige arbejde, møder de to forbrugende elementarfaktorer, fællesskabet og det enkelte menneske (offentligt
og privat).
Dette møde vises klart på nedenstående koordinatsystem, hvor offentligt (O) og privat (P) ejerskab af det naturgivne (N) og det
menneskeskabte (M) er anbragt på henholdsvis den lodrette ordinat og den vandrette abcisse, og hvor kombinationerne mellem disse faktorer
udløser fire ejendomsretslige former for samfundsdannelse.
Under den forudsætning at man anerkender, at ovennævnte fire elementarfaktorer er af aldeles utvivlsom eksistentiel og enestående
karakter, så anviser koordinatsystemet ligeledes aldeles utvivlsomt de eneste fire mulige principielt forskellige ejendomsretslige vilkår for al
menneskelig udfoldelse - opstået i erkendelse af og respekt for det afgørende etiske skel mellem naturgivent og menneskeskabt!
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1: ON+OM (Socialisme) er et ejendomsretsligt totalitært fordelingssystem, hvor den offentlige sektor ejer både det naturgivne (retmæssigt) og
det menneskeskabte (uretmæssigt). Fører til et socialistisk tvangssamfund, der udløser såvel positive som negative synergier.
2: PN+OM (Socialliberalisme) er et liberalt, ejendomsretsligt fejlvendt fordelingssystem, hvor den private sektor ejer det naturgivne
(uretmæssigt), og den offentlige sektor ejer det menneskeskabte (- også uretmæssigt). Fører til en uretfærdigt funderet formynderstat, der
udløser en kædereaktion af negative synergier.
3: PN+PM (Kapitalisme) er et ejendomsretsligt totalitært fordelingssystem, hvor den private sektor ejer både det naturgivne (uretmæssigt) og
det menneskeskabte (retmæssigt). Fører til et kapitalistisk, klassedelt samfund, der udløser såvel positive som negative synergier.
4: ON+PM (Retsliberalisme) er et liberalt, ejendomsretsligt retvendt fordelingssystem, hvor den offentlige sektor ejer det naturgivne
(retmæssigt), og den private sektor ejer det menneskeskabte (- også retmæssigt). Fører til en retfærdigt funderet retstat, der udløser en
kædereaktion af positive synergier.
(Det er beskatningen af h.h. naturgivent og menneskeskabt, der afgør arten og graden af offentligt eje - og dermed også af privat eje.)
Det overalt anvendte politiske liniebillede med en socialistisk venstrefløj og en kapitalistisk højrefløj og en ”midte”, hvor man er halvt
socialistisk og halvt kapitalistisk, afsløres hermed som et falsum, fordi det ganske skjuler, at man kan være halvt socialistisk og halvt
kapitalistisk på to ejendomsretsligt modsat forskellige måder, en socialliberal og en retsliberal.

”Den politiske arena” (anno 2013) ser ud som her vist med partierne angivet ved deres valgbogstaver. ”Det gyldne punkt” i midten ses i
forstørrelse til højre. Dette er en videreudvikling af de to totalitære systemers mødested på ”midten” i det gængse politiske liniebillede, og det
fuldender således alle fire elementarfaktorers parvise fordeling til de fire fordelingssystemer.
Partiernes stilling på ”arenaen” er her bestemt af deres aktuelle stilling til ejendomsrets-problematikken, som ovenfor defineret. Nye
partier kan uden videre indsættes - hvis de da har et sådant værdigrundlag!
I formynderstaten er ”liniebilledet” nu rigtigt anbragt, idet partierne her med næsten 50% beskatning af arbejdet og en forfejlet kommunal
grundskyld af jorden har bevæget sig næsten halvvejs op imod det 100% uretfærdigt finansierede socialliberale ejendomsretssystem!
Liniebilledet vil også kunne opstå i den grønne retstat (angivet med ?). De radikale kunne her indtage pladsen på ”midten” ved at koble
grundskylden af de natur- og samfundsskabte jordværdier sammen med en nedsættelse af arbejdsbeskatningen, krone for krone.
Venstrefløjen kunne komme fra den socialdemokratiske venstrefløj (ON), og højrefløjen fra den borgerlige højrefløj (PM) - med det retsliberale
parti, Retsforbundet (E) som vejviser (ON+PM).
Kære vælgere! Med denne politiske oversigt har vi endegyldigt skabt klarhed over ejendomsrets-problematikken, idet vi – ene af alle! – tager
udgangspunkt i skellet mellem naturgivent og menneskeskabt. Herved afsløres ejendomsrettens afgørende betydning for udviklingen af
positive eller negative synergier - og ikke mindst: afsløres socialliberalismen som den sikre vej til negativisme og undergang!
Opgaven er derfor nu at reagere på dannelsen af de grundlæggende synergier, inden det er for sent. Og som vist, er det kun det retsliberale
ejendomsretssystem, der kan omfatte og befordre en sådan reaktion i 100 % positiv retning!

