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Pressemeddelelse - kan frit gengives som helhed eller i uddrag
med eller uden forfatter-/kilde-angivelse.

Danmarks Retsforbund fylder nu 75 år.

Af Retsforbundets næstformand, civilingeniør Niels MØlgaard,
tidligere formand for Retsforbundets folketingsgruppe.

I disse dage fejrer Retsforbundet sit 75 års jubilæum. Skal man
være helt nøjeregnende, var det den 21. oktober 1919, .a t en for
samling besluttede at stifte Danmarks Retsforbund som·e~parti,

der bl.a. ved at søge opstilling ved valg skulle forsØge at sæt
te sig præg på samfundsudviklingen. Var kredsen ikke stor, var
den dog bredt sammensat. FØrst og fremmest omfattede den:geor
geister - tilhængere af den amerikanske socialØkonom Henry Geor
ge's ideer om jordværdibeskatning - grundskyld - og frihandel.
Størsteparten af disse var udbrydere fra Det radikale Venstre,
der atter var et udbryderparti fra Venstre (i 1905, hvor Venstre
efter systemskiftet havde påbegyndt sin siden fortsatte "højre
drejning"). Georgeisteme i Det radikale Venstre havde måttet
erkende, at en række smukke georgeistiske udsagn i det radikale
partiprogram mest var "til pynt" - og slet ikke til brug i den
radikale "her og nu"-politik. At de radikale tilmed under den 1.
verdenskrig ved regeringsmagten havde anslået en kraftig re
striktions- og reguleringspolitik og en tilbøjelighed for cen
tralistisk planøkonomi - og ville fortsætte denne linie - gav y
derligere næring til den nye partidannelse. En lang række hus
mandsledere, højskolefolk og andre frisindede skolefolk og præ
ster (bl.a. fra en da eksisterende organisation "Kristeligt So
cialt Forbund" - absolut ikke at forveksle med central- og syd
europæiske "kristdemokrater" af nutidens konservative obser
vans) var også med i det nye parti. De ville personlig frihed
for den eOkelte (så langt, andres tilsvarende ret ikke derved
krænkes) og social retfærdighed manifesteret i alles krav om li
geret til de natur- og samfundsskabte værdier.

Ved folketingsvalget i 1926 opnåede det nye parti for fØrste
gang repræsentation i Folketinget med 2 mandater. Repræsentatio
nen blev fastholdt med 2 å 3 mandater igennem 1920 ~erne, 30'erne
og 40'erne. Dette skal ses i lyset af, at der dengang ikke eksi
sterede de nu gældende, stramme spærregrænser for at opnå andel
i tillægsmandaterne. Modstand mod monopolisme, statsreguleringer
gennem sindrige bureaukratimodeller, skepsis overfor den gælden
de retspleje, der snarere forfØlger simple hævnmotiver end søger
retfærdig udsoning, og kampen for ret, men især fattigmands ret,
fordi det fremfor alt er denne, der så let krænkes i det tradi
tionelle "system", var partiets kendemærke igennem årene.

I slutningen af 1940'erne voksede Retsforbundet med nærmest ko
metagtig fart. Ved 2 på hinanden følgende valg - i 1947 og i
1950 - fordobledes mandattallet, fØrst fra 3 til 6, dernæst til
12 mandater. Og det vel at mærke i et Folketing ; der i henhold
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til den dagældende grundlov ku~ omfattede 149 mandater. I dag
ville de 12 mandater skulle sammenlignes med et mandattal på l6!
Der hersker næppe tvivl om, at det fØrst og fremmest var folke
tingsgruppens nye formand fra 1945, overlæge Viggo Starcke, det
lykkedes for at tale til stadigt bredere vælgergrupper og dermed
- ikke mindst gennem radioen - skabe baggrund for denne betyde
lige fremgangslinie. At de øvrige folketingspartier så også var
med til at give Retsforbundet ".vind i sejlene" ved alt for længe
at fastholde besættelsestidens valuta- og handelsrestriktioner,
herunder rationeringskortene, hØrer også med i billedet.

Ved de 2 "grundlovsvalg" i 1953 var rationeringsmærkerne dog af
skaffede under medvirken også fra de øvrige folketingspartier,
og Retsforbundets mandattal faldt til fØrst 9, og derpå 6.

Ved valget i 1957 gik det imidlertid atter fremad for Retsfor
bundet, idet man opnåede 9 mandater. Retsforbundets ~rav om fri
handel og bastante modstand mod indgreb i arbejdernes-frie ak
tionsret, var utvivlsomt væsentligt medvirkende til denne nye
fremgang. Sidstnævnte standpunkt var især blevet manifesteret
under de seje overenskomstforhandlings-efterspil i 1~56 - igen
med Viggo Starcke som fremmeste talsmand. Og denne parlamentari
ske fremgang viste sig endog brugbar ved den påfØlgende, svære
regeringsdannelse. "Trekant-regeringen" - med Socialdemokratiet,
Det radikale Venstre og Retsforbundet som deltagere kom til som
en flertalsregering. 3 retstatsfolk kom med i denne regering:
Viggo Starcke, som blev vicestatsminister, Oluf Pedersen, som
blev fiskeriminister, og SØren Olesen, som blev indenrigsmini
ster.

Trekantregeringen opnåede faktisk ganske håndfaste resultater:
ved indtræden i frihandelssamarbejdet EFTA fjernedes en lang
række blot prisforøgende og konkurrenceforvridende toldafgifter
og andre handelsrestriktioner, arbejdsløsheden blev på det nær
meste fjernet, kØbekraften øget, inflationen tæmmet og statsfi
nanserne bragt i balance. Grundlaget for, at de deraf fØlgende
jordværdistigninger kunne tilfalde samfundet skabtes også i form
af en lov om grundstigningsskyld.

Men ak, vælgerne straffede ved valget i 1960 Retsforbundets re
geringsdeltagelse i en sådan grad, at Retsforbundet gled helt ud
af Fol~etinget - takket være den spærregrænse, der var blevet
indfØrt i forbindelse med grundlovsændringerne i 1953. Og snart
skulle det vise sig, at den fØlgende regering dannet af S og R
hurtigt kunne sætte det indvundne over styr: inflationen rasede,
skattetrykket øgedes og grundstigningsskylden fjernedes endnu .'
inden, den generelt var trådt i kraft.

Retsforbundet søgte forgæves atter indvalg i Folketinget i 1964,
1966, 1968 og 1971. FØrst i 1973 lykkedes det imidlertid at for
cere spærregrænsen. Dengang indvalgtes 5 retstatsfolk med Ib
Christensen i spidsen. Det forekommer troligt, at det var Rets
forbundets uforbeholdne modstand mod det danske EF-medlemsskab,
der især skabte den fornØdne tilslutning. Ved folketingsvalget i
1975 gled Retsforbundet imidlertid atter ud af Folketinget. Men
det rådedes der bod på allerede ved valget i 1977, hvor partiet
opnåede 6 mandater. Ved valget i 1979 reduceredes dette tal dog
til 5 mandater.

Ud over energisk indsats via bl.a. Folketingets markedsudvalg
for at få afdækket realiteterne bagen række misforhold mellem
regeringens erklærede EF-politik og dens reelle fØlgagtighed 0-
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ver for EF-apparatet markerede Retsforbundets folketingsgruppe
sig i disse år ved en række jo~dlovsforslag, der ganske vist ik
ke kunne nyde reel fremme i Folketinget - men dog få radikale,
socialdemokrater og partier til venstre herfor til at genoplive
deres ideprogrammers indhold om jorden som tilhørende hele fol
ket. I forlængelse af dette kan man også se Retsforbundets afgø
rende indsats for at få stoppet den golde spekulation i ejerlej
ligheds-udstykninger af den ældre boligmasse og bestræbelserne
på at få anerkendt hele folkets ejendomsret til NordsØens under
grunds-ressourcer - olie og naturgas. Det resulterede i stram
ninger i Dues koncessionsvilkår - af Retsforbundet bedØmt som
"ikke det helt rigtige, men opnåelige i den politiske situa
tion". Kampen for de frie skolers ligestilling med det offentli-
ges hørte også med til mærkesagerne. (

I 1981 faldt Retsforbundet imidlertid påny for spærregrænsen, og
senere forsøg på at forcere denne har til dato lidt skibbrud. Nu
er imidlertid ikke alene spærregrænsen en vanskellighed, der
skal overvindes for at opnå valg til Folketinget. Reglerne for
at opnå opstillingsret er blevet så Økonomi- og bureaukratikræ
vende, at det så sent som ved folketingsvalget i september i år
ikke var lykkedes Retsforbundet "at komme på stemmesedlerne" på
grund af disse skrappe krav.

- "Det er klart, at dette forhold skaber en noget knugende bag
grund for festivitas'en omkring jubilæet", erkender Retsforbun
dets nuværende landsformand, højskolelærer, cand.mag. Poul Ger
hard Kristiansen. "Men man kan roligt tilfØje, at Retsforbundets
fundamentale ideer i dag er mindst lige så aktuelle som for 75
år siden. Og i dag så lidt som dengang findes der "erstatnings
partier" med den sammenhæng i samfundspolitikken, der er funda
mentalt nØdvendig. Så vi må se at komme videre - frem og op i
gen", siger Poul Gerhard Kristiansen. "Reel folkeoplysning om
samfundssammenhængene er i dag som før vort eneste middel",
finder Poul Gerhard Kristiansen. Han efterlyser en "demokratise
ring af folkestyret, så de etablerede partier fravristes deres
reelle monopol på opstillingsretten". Og man tør vel nok også
påpege, at det er ikke så lidt af et paradoks, at vort lille
land gerne vil medvirke til "demokratiseringsprocessen" i øst og
Syd og bevilger milliardbelØb til det - men i samme stund bloke
rer for vort eget folkestyres reelle funktion ved magtmonopoli
sering.

- "Danmark for hele folket", er et socialdemokratisk mundheld
fra nyere tid, som jordpolitisk naturligvis har Retsforbundets
fulde sympati. Men også folkestyremæssigt kan det tillægges en
tiltalende klang. Retsforbundet finder, at der bør indfortolkes
en lige ret til adgang til mandaterne i Folketinget ved at gøre
hele landet til en valgkreds, skabe lige adgang for alle lister,
partier eller parti-forbund (som man kender dem fra kommunalpo
litikken) til mandater uden spærregrænser - samt en væsentlig
lempelse af reglerne for adgang til opstilling. Også i folkesty
ret og idekampen er frikonkurrence det bedste værn mod monopo
lisme, magtfordrejning og nespoti - folkets elementæreste og dog
helt afgØrende krav over for magthaverne.

~ .. _J
Niels MØlgaar ~


