Alle mennesker er skabt lige.
Indlæg fra vor læser Brian Jaminson.
"Alle dyr er lige, men nogle er mere lige end andre."
Fra Kammerat Napoleon (originaltitel Animal Farm) af George Orwell
Den amerikanske uafhængighedserklæring begynder;
Vi anser disse sandheder for indlysende, at alle mennesker er skabt lige, at de af deres Skaber har fået visse
umistelige rettigheder, at blandt disse er liv, frihed og stræben efter lykke.
FNs universelle menneskerettighedserklæring i Artikel 1 siger
Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør
handle mod hverandre i en broderskabets ånd.
I loven findes der to typer personer, fysiske personer og juridiske personer. I loven kaldes et menneske af kød og blod
en fysisk person, og en ikke-fysisk person kaldes en juridisk person eller fiktiv person. En juridisk person kan være en
retlig enhed, for eksempel et selskab, en forening eller en institution, der i visse henseender kan påtage sig rettigheder
og forpligtelser på linje med fysiske personer.
Med bare en lille undersøgelse bliver det klart, at en juridisk person i værkeligheden har flere rettigheder end de fleste
naturlige mennesker af kød og blod. Dem der står bag ved og kontrollerer juridiske personer, har rettigheder, der langt
overstiger dem af de fleste virkelig mennesker. Der er to faktorer der giver fordele for den virtuelle, juridiske person.
Den juridiske person kan i princip være udødelig. Slaveri er blevet afskaffet for fysiske mennesker. En slags slaveri er
stadig tilladt for juridiske mennesker. En juridisk person kan eje en anden juridisk person. Dette giver mulighed for
mange niveauer af ejerskab.
Denne juridiske fiktion har muliggjort forgrening i virksomhedsstrukturer. For eksempel kan et finansieringsselskab
eje et holdingselskab, der ejer et moderselskab, der har flere filialer, som igen ejer en andel i et joint venture og så
videre og så videre.
Sammen med den tilhørende idé om begrænset hæftelse og den ekstra fordel ved intellektuelle ejendomsrettigheder,
letter begrebet juridisk person akkumulering af magt og stor rigdom samtidig at det begrænser innovation, placere
hindringer for markedsadgang for iværksættere, fordrejer den frie markedsøkonomi og underminerer demokratiet.
Adskillelsen af ejerskab og kontrol af amerikanske selskaber blev allerede detaljeret beskrevet i 1932 af Adolf Berle
og Gardiner Means i deres klassiske undersøgelse "The Modern Corporation and Private Property". Konceptet den
juridiske person har gjort det muligt for virksomhedsledelsen og bestyrelsen at tage kontrol over virksomheder fra
deres nominelle ejere, aktionærerne.
Ingen regering har handlet seriøst på denne nu næsten 90 år gamle undersøgelse. Situationen er siden da kun blevet
gradvist værre.
Alle mennesker er lige, men juridiske mennesker er mere lige end fysiske mennesker.
Hvorfor er der en tavshed om disse aspekter af samfundet? Den politiske højrefløjs tavshed kan være forståelig. Mere
overraskende er det, at den politiske venstrefløj næsten aldrig nævner dem. Måske er de ikke en gang klar over
betydningen af begrebet den juridiske person på virksomhedsstrukturen og dermed på samfundet som helhed.
Begreber udviklet og strukturer skabt for meget mere end hundrede år siden har efterladt os, og formodentlig
fremtidige generationer, med et grundlæggende uretfærdigt samfund, hvor alle mennesker langt fra er lige.

Hvor anderledes ville verden se ud, hvis alle kontrakter kun kunne indgås mellem fysiske personer. Dette er
formentligt et umuligt naivt og for simpelt et koncept, men noget mellem dette og den nuværende situation ville være
at foretrække.
For at udvikle en mere stabil konsensus kræves der nye ideer såvel som genoplivning af de passende, men u-afprøvede
løsninger, som tidligere blev foreslået, ikke mindst dem af Henry George for et moralsk forsvarligt system til
finansiering af fælles opgaver og ægte fri og retfærdig handel.

