
Hva er de liberalistiske (libertarianernes) argumentene mot 
økonomisk likhet?

Libertarianisme er en fellesbetegnelse for en rekke politiske filosofier som prioriterer 
individuell frihet overfor alt annet. En direkte konsekvens av dette er et ønske om å 
minimere statsmaktens innflytelse på samfunnet. I flere av de liberalistiske teoriene er 
statens eneste rolle å sikre privat eiendomsrett.  

Libertarianerne er ikke direkte motstandere av økonomisk likhet i seg selv, men er derimot 
uenige i at økonomisk likhet skal være et overordnet mål for å skape en rettferdig fordeling 
i samfunnet. Dog er det forskjellige oppfatninger innenfor libertarianismen om hvorfor en 
slik målsetting er uønsket. Milton Friedman og Friedrich von Hayek mente begge at et fritt 
marked er den mest effektive måten å organisere en økonomi på. I et langsiktig perspektiv  
vil derfor samfunnet under ett være tjent med minst mulig innblanding fra statlig hold. Slik 
innblanding vil etter deres mening ofte basere seg på kortsiktige interesser som gjerne 
endrer seg over tid. Robert Nozick sin teori er derimot mer av en moralfilosofisk art enn det 
er et forsvar av ren kapitalisme, og fokuserer på at man bør unngå å frarøve individer 
deres suverene valgfrihet. 

De fleste moderne libertarianerne er opptatt av regelrettferdighet fremfor ressultatbasert 
rettferdighet. Det er prosessen som fører frem til den endelige fordelingen som avgjør om 
den er rettferdig, ikke ressultatet i seg selv. Hayek mener at fordelingsrettferdigheter og et 
fritt samfunn er uforenelig. Fordeling utover likhet i grunnleggende rettigheter kan kun 
gjennomføres av en stat med totalitær kraft. Nozick er den av de tre ovenfornevnte 
teoretikerne som er nærmest en teori om rettferdig fordeling. Han påpeker at 
fordelingsrettferdighet ikke er et nøytralt begrep, men derimot bygger på visse kriterier og 
subjektive oppfattninger, som forsåvidt kan være gale. Han stiller spørsmål ved hvorvidt 
man bør gjenta det som har blitt gjort tildels meget dårlig tidligere, og sikter til dagens 
fordeling av eiendomsrettigheter. Han kommer frem til at fordelingen av materielle goder 
ikke skal være et mål i seg selv, men å sikre eiendomsretten til det man produserer, eller 
tilegner seg på andre legitime måter, bør være statens eneste oppgave. 

Nozick kritiserer andre fordelingsteorier som mener fordelingen skal følge ett slags 
mønster eller form, for at de kun bryr seg om nåtid. Tenk på foreldre som virkelig har 
anstrengt seg for å kunne etterlate seg arv til sine barn. Er det rettferdig overfor dem at vi 
foretar en total omfordeling av økonomiske goder rett etter at arven er overført til deres 
barn? Nozick mener nei. Han tar til orde for at berettiget eierskap er historisk forankret og 
avhenger av hva som faktisk har hendt tidligere.     

Mye av libertarianernes skepsis til statlig innblanding og omfordeling, er nok å finne i deres 
grunnleggende menneskesyn. Nozick bygger for eksempel sin teori på Hobbes sin 
naturtilstand, der et liv uten beskyttelse ville blitt «solitary, poor, nasty, brutish and 
short». Et grunnleggende negativt menneskesyn av denne sorten vil medføre en naturlig skepsis til 
at en relativt liten gruppe mennesker, som jo et statsapparat består av, skal ta for mange 
avgjørelser på veiene av resten.    
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Libertarianismen til Robert Nozick er ren regelrettferdighet.  Hvilke 
regler har han for 
rettferdig fordeling?  Forklar hva som menes med rettferdighet i 
tilegnelse og rettferdighet 
i overføring.

Nozick sin bok «Anarchy, State and Utopia» ble utgitt tre år etter Rawls sin bok «A Theory 
of Justice», og skapte en platform for opposisjon mot Rawls og den liberale 
velferdstradisjonen. I likhet med Rawls er Nozick sin teori først og fremst et 
tankeeksperiment for å etablere klare rammer for hva et rettferdige samfunn bør innebære. 

Nozick tar som nevnt utganspunkt i naturtilstanden til Hobbes, og kommer frem til at de 
fleste vil ha preferanser for å ta del i en allianse med smakfulle regler for de mest 
grunnleggende behovene i samfunnet. Han mener sikkerhetsbehovet er så prekært hos 
de fleste mennesker, at en slags rettsstat vil kunne etableres på bakgrunn av tradisjonelle 
markedsmeknismer som tilbud og etterspørsel, uten behov for at en sosial kontrakt eller 
enstemmighet ligger til grunn. All statlig innblanding utover denne rettssikkerheten anser 
Nozick for å være krenkende overfor individets frihet, og kan derfor ikke rettferdiggjøres. 
Han ønsker som tidligere nevnt å unngå det unøytrale begrepet fordelingsrettferdighet, og 
kaller istedenfor sin egen teori for rettferdighet i eierskap.

Nozick legger til grunn at dersom verden hadde befunnet seg i en initialposisjon der den 
var helt rettferdig, et utopia, ville følgende definisjon være tilfredsstillende for rettferdighet i 
eierskap:

1. En person som anskaffer seg en eiendel i samsvar med rettferdighetsprinsippet i 
tilegnelse er den berettigede eieren av denne eiendelen. Dette prinsippet omfatter først 
og fremst tilegnelse av eiendeler som ikke allerede eies av andre. Dette kan innebære 
allerede eksisterende eiendeler som ingen enda har krevd eierskap til, eller det kan 
innebære å fremskaffe en eiendel gjennom egen produksjon. 

2. En person som tilegner seg en eiendel i samsvar med prinsippet om rettferdighet i 
overføring fra den da rettsmessige eieren, blir nå den berettigede eieren av eiendelen. 
Dette prinsippet omfatter frivillige byttehandler, gaver eller kjøp. Så sant det ikke er noen 
form for tvang eller svindel til stede vil en slik overføring være rettferdig.

3. Ingen person er berettiget til en beholdning foruten gjennom prosessene beskrevet i 
punkt 1. og 2.

Nozick sin rettferdighetsteori må altså ses i et historisk perspektiv. Hele forløpet må 
evalueres fra initalfordelingen frem til i dag. Dersom forløpet oppfyller kriteriene for 
rettferdighet, vil fordelingen være rettferdig. Det er dette som menes med 
regelrettferdighet.

Som nevnt over er dette først og fremst ment som et moralfilosofisk tankeeksperiment og 
ikke en praktisk anvennlig oppskrift for å faktisk oppnå rettferdighet. Nozick, som selv 
mener at dagens stuasjon er urettferdig på mange måter, har ikke noen konkret formening 
om hvor langt tilbake i tid en må gå for å kunne starte med blanke ark. Han mener at den 
beste tilnærmingen må være å anvende prinsippene over til å estimere rettferdighet på 
bakgrunn av tilgjengelig informasjon fra forhistorien. Men som sagt, dette ment tenkt som 
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en del av tankeeksperimentet, og må ikke missforstås som en praktisk tilnærming for å 
rette opp i dagen urettferdigheter. 

Nozick retter skarp kritikk mot andre fordelingsteorier som har et ferdig modelert mønster 
for hvordan en rettferdig fordeling skal se ut. Dette gir noen få en rett til å bestemme hva 
som er en rettferdig fordelig på bekostning av mange individers valgfrihet. 

Jeg oppfatter det som at Nozics sterkeste skepsis til omfattende statlig innblanding 
grunner i tanken om at noens subjektive meninger skal råde over andres. Slike subjektive 
meninger har en tendens til å forandre seg over tid og mellom geografiske områder. Man 
kan derfor stille spørsmål ved hvorfor vår oppfatning av en rettferdig fordeling i dag skal 
være overlegen tidligere oppfatninger og fordelinger. Derfor  er det eneste håndfaste 
prinsippet om rettferdighet, som Nozick mener man kan være enige om over tid, at alle 
skal få velge fritt selv, så lenge ens handlinger ikke innskrenker andres muligheter til å 
handle fritt.  
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