
RETTIGHETER
Metafysiske rettigheter finnes ikke.
Rettigheter finnes ikke i naturen, fordi man ikke kan gå ut i verden og peke og si der er en rettighet.
Rettigheter hører inn under etikken.
Rettigheter er sosiale konstruksjoner, som resultat av overenskomster mellom autoriteter og som følges av
andre. Rettigheter er «politiske»; dvs. noe man er blitt enige om.
Rettigheter krever fornuft.
Mennesker har rettigheter fordi de har evne til å tenke fornuftig og mulighet for langsiktig arbeid.
Dyr har ikke rettigheter fordi de ikke har fornuft. Dyr kan verken respektere rettigheter eller utføre arbeid på
lang sikt.
To typer rettigheter.
Rettigheter finnes av to typer; nemlig det man har rettighet fra, og det man har rettighet til å få fra andre
(eller Staten). 
– Fra-rettighet betyr at man har rett til fravær av noe, f.eks. retten til å være i fred. Man har ikke rett på det
andre eier. 
– Til-rettighet betyr at man har rett til å få noe fra andre, f.eks. varer, tjenester eller verdier. Slike rettigheter
innebærer at noen må tvinges til å produsere til dem som har ‹krav› (som er dss. slaveri).
For hvis ingen produserer noe, hvor skal verdiene hentes fra? Man har ikke krav på det som ikke eksisterer.
Man kan ikke skylde noen noe som ikke finnes. Noen må tvinges til å produsere et gode for at andre skal få
retten sin. 
F.eks. hvis noen sulter, må andre skaffe mat, ved å tvinge en tredje gruppe til å avgi sitt. Slike rettigheter
fører til at en manns frihet er en annen manns tvang.
Rettigheter er legitim bruk av vold.
Hvis jeg har rett til å tvinge noen med vold så må den andre ha samme rett overfor meg. 
Hvis man mener at man har rett til å følge opp sine private ideer med tvang mot andre, så har andre den
samme retten tilbake. 
– Ut fra dette kan en se at selvforsvar er den eneste ‹naturgitte› retten en har for bruk av vold.
Å gi noen rettighet utover retten til å forsvare seg er det som skaper all fattigdom og elendighet i verden.
‹Naturgitte› rettigheter.
Rettigheter kan enten spille på lag med menneskets natur eller mot menneskets natur. Dersom de spiller på
lag med naturen er resultatet et blomstrende samfunn med lykkelige individer. Dersom de går på tvers av
naturen er resultatet forferdelse.
Det eneste man har rett til er å være i fred. Man har ingen rett på det andre eier.
Ingen har rett til gratis obligatorisk skolegang. Ingen har rett til sosialhjelp og bostøtte.
Ingen har rett til legehjelp. Alle har rett til å kjøpe helsetjenester dersom noen er villige til å selge dem slike,
men ingen har rett til gratis legehjelp, på andres bekostning, uten deres samtykke. Det ville vært tyveri.
Skoler må være i privat eie og de må finansieres privat, av forbrukerne. 
Ingenting som må produseres av andre kan være gratis.
Å kreve er at noen skal betale for det andre skal forbruke er institusjonalisert tyveri. 
En rett på støtte betyr en rett til å ta det som er andres, som vil si å sende politiet på døren til fredelige
mennesker, – for å plyndre dem, i de fattiges navn. Det kalles sosialistisk omfordelingspolitikk; og har
ingenting med kapitalisme å gjøre.
Det skal ikke være noen restriksjoner på bruken av privat eiendom. Folk må få gjøre hva de vil, så lenge de
ikke initierer fysisk makt mot andre. 
Staten bør holde fingrene langt unna næringsvirksomhet. Det betyr ingen «styring», ingen forsøk på å skulle
«hjelpe» ditten eller datten næring. Bedrifter skal klare seg selv. De må underkaste seg markedet (dvs.
forbrukernes vilje).
Menneskerettighetene er selvmotsigende ved at de inneholder både rettigheter fra og til. F.eks. sier de at
slaveri er feil, men de påstår at slaveri er rett. (Til-rettigheter = slaveri.) 
Fra-rettigheter er rettigheter uten plikter, og kan kalles sivile rettigheter, eller naturgitte rettigheter, eller
ukrenkelige rettigheter.
Grupperettigheter?
En gruppe kan ikke ha rettigheter som enkeltindivider i gruppen ikke har. Hvis naboen ikke har rett til å ta
noe fra deg, så har heller ikke en gruppering av naboer denne rettigheten. Selv ikke samfunnet som helhet
har det.
Konklusjonen er klar: Skatt er ikke legitimt bare fordi folk flest hevder det. Ingen har rett til å ta av andres
eiendom, uavhengig av hvor mange de er, eller hvor mange som stemmer på dem.
Å akseptere en plikt til å ofre seg for andre (altruisme), og at rettigheter er avhengige av gruppetilhørighet
(kollektivisme), er det umulig å unngå at den ene gruppen etter den andre dukker opp for å gjøre krav på de
ofrede godene. 
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– Hvis kriteriet for rettigheter er svakhet konkurrerer gruppene om å være den svakeste og mest stusselige.
Når prinsipper mangler blir forvirringen stor.
Fordi kollektivister mangler evnen til prinsipiell tenkning anerkjenner de ofte bare sin egen form for tvang.
Så langt liker norske kollektivister bare å tvinge fredelige nordmenn med på «rettferdig fordeling», men
avviser ofte muslimers tvang mot kvinner. 
Merk ordet «ofte» som illustrerer den manglende evnen til å tenke prinsipielt. En kollektivist kan ikke på
prinsipielt grunnlag avvise tvang, ettersom han selv er for tvang mot en eller annen gruppe fredelige
mennesker. 
Han kan bare med skiftende og pragmatiske argumenter vise til en gud, en politikk, en kultur, et flertall av
mennesker, et flertall av pistoler eller en eller annen form for makt, som gir ham det han føler er en moralsk
rett til å initiere tvang.
Det krever et høyt menneskesyn og god oversikt å konkludere med at andre må ha de rettigheter man
tildeler seg selv,  – en innsikt bare individualister kan nå. Når en har nådd innsikten har en gått fra å være
kollektivist til å bli individualist.
Rettighetshierarki. Rettigheter kan ordnes i et hierarki, hvorav noen rettigheter er mer grunnleggende og
trumfer andre.
Nødrett. I noen tilfeller kan det bli en konflikt mellom retten til liv og retten til eiendom, og da gjelder den
mer fundamentale retten.
Rettigheter bør være forankret i et filosofisk grunnsyn.
Kontekst. Rettigheter gjelder i en kontekst. F.eks. er det ikke samme rettigheter for voksne og barn (f.eks.
kontraktsinngåelse, bruk av rusmidler og sex.) 
Barn er umodne individer, og ikke istand til å foreta alle typer valg for seg selv. Voksne har full rett til å styre
sine liv, mens barn må styres av foreldre inntil de er voksne. Et menneske gjennomgår en gradvis utvikling
fra barn til voksen. 
Det finnes ingen naturgitt grense når overgangen fra barn til voksen skjer. Derfor settes det i en del
sammenhenger en juridisk grense.
De fleste forstår intet av de metafysiske, epistemologiske og etiske begrunnelser for et fritt samfunn. 
De virkelighetsorienterte tar utgangspunkt i den observerbare virkeligheten, identifiserer en rekke krav for å
kunne leve som et menneske, – og fører disse standpunktene inn i etikk og politikk.
Betydningen av dette er at mennesker har rett til liv. Hvert menneske har rett til å foreta de handlinger som
det selv vurderer som nødvendige for å opprettholde og leve et lykkelig liv; dog slik at andres rettigheter ikke
krenkes. 
Prinsippet om rett til liv innebærer ikke at man har rett til å bli forsørget av andre. 
Unntatt barn som har rett til å bli forsørget av sine foreldre.
Abort. Kun mennesker har rett til liv. Et embryo er en klump med celler uten rettigheter, som mor har rett
til kvitte seg med etter forgodtbefinnende. 
Abortmotstanderne mener at et foster er et menneske med alle de rettigheter det medfører, og at abort er det
samme som drap.
Feminister argumenterer gjerne med «min kropp, mitt valg» ift. abort. Den logiske konsekvensen burde
være at de også er for prostitusjon og narkotika. Men da gjelder plutselig ikke «min kropp, mitt valg» lenger.
Det tilsynelatende logiske og prinsipielle argumentet for abort er bare et skinn-argument.
Feminister er slett ikke er interessert i kvinners rettigheter over egen kropp, men bare interessert i
feministenes rettigheter over kvinnens kropp.
Et samfunn er fritt når individers rettigheter respekteres praktisk og juridisk. For at rettigheter skal kunne
respekteres må det finnes et lovverk som definerer og presiserer rettighetene, og det må finnes et
maktapparat (politi, domsstoler) som håndhever lovverket.
Narkotika. Kjøp og salg av narkotika er fredelig handel, og staten bør ikke sette begrensninger. Staten skal
derimot slå ned på eventuell reell kriminalitet forbundet med narkotika.
Forbud fjerner ikke behov, men driver markedet i klørne på kriminelle. Bare de mest brutale bandene
overlever. Her dreier det seg ikke om å tilfredsstille kunden, men om å tjene raske slanter, samt drive med
krigføring og maktpolitikk utenfor statens kontroll. Både kunder og selgere er rettsløse, og man får redusert
respekt for ordentlige lover.
Staten skal være en beskyttelsesorganisasjon, ikke landeier. 
Staten skal ha en og bare oppgave, nemlig å beskytte individets rettigheter, altså individets
selvbestemmelsesrett over egen kropp, liv, inntekt og eiendom.
Islamister er muslimer som ikke står opp for ikke-muslimers rettigheter.
Folkeretten høres som en ultimativ, viktig og seriøs autoritet. I virkeligheten er det synonymt med «uten
støtte fra et flertall i FN». At en handling er «i strid med Folkeretten» betyr at et stort antall diktaturer,
tyrannier og ufrie land, har stemt slik.
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