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DANMARKS RETSFORBUNDs 60-års jubilæum

Retsforbundets prog ram og id~grundlag ble v ud formet a f dan s ke

tæn ke re under indflydelse af Adam Smith , Ric hard Cob d e n og

Henry George . De n sidstes banebrydende værk "Fremskridt og

Fattigdom" , som udkom for 100 år siden , men som stadig er mær 

keligt aktuel og inspirerende, gav i 1902 anledning til dannel -

sen af Henry George Foreningen , som stadig eksisterer , og kom

t il at Øve s t o r indflydel se både på Socialdemokratiet, de

Radikale og Retsforbundet. Kendte personer, som Jakob E . Lange ,

Sophus Berthelsen, C.N .Starcke, F . Folke, Signe og J.L. BjØrner

gennemarbejdede de sociale og Økonomiske problemer og skabte for

udsætningen for Retsforbundet. Hertil bidrog også Retsdemokra -

tisk Forbund, stiftet i 1916 med navne inden for dansk filosofi ,

som professor C.N . Starcke, der med sine værker "Lovene for sam

fundsudviklingen", "Samvittighedslivet" og "Personlighedens moral"

bidrog med sociologisk forskning, lægen Severin Christensen, der

fra et individualistisk synspunkt behandlede de etiske problemer

i "Naturlig ret", "Ret og uret" og "Retsstaten", desuden dr. Axel

Dam, som med sine værker "Vurderingsfilosofi" og "Lærebog i rets

moral" sammen med C. Lambek, der skrev værkerne "Retsmoral i pri

vatliv og statsstyre" og "Social retfærdighed" uddybede problemerne

og satte spørgsmålstegn ved, om det var lykkedes politikerne at

bygge et retfærdigt og levedygtigt samfundsstyre op.

Den 21. oktober 1919 stiftedes Danmarks Retsforbund ved et mØde

i Grundtvigs Hus . - I 1926 korn Retsforbundet i Folketinget. Kort

efter stiftelsen udsendtes et opråb, som er forunderligt aktuelt

i den øjeblikkelige situation . Det opfordrer alle stemmeberettigede

MIK til, inden det bliver for sent, at "f~ standset den kortsynede

og ødelæggende udplyndring af samfundet, som finder sted ovenfra

gennem misbrug af kapitalens overmægtige stilling - og nedenfra

ge.nnem den organiserede understøttelsespolitik" og siger videre:

"Ingen kan stille krav om større forbrug end det, der svarer t i l,

hvad han selv frembringer . Thi enhver, som bruger mere, end han

f r e mbring e r , gør samfundet fattigere." "Standses ikke den sy-

stematiske konfiskering af den enkelte borgers arbejdsindtægter,

vil det ende med en katastrofe ." . . . "Overalt er staten for tiden

drevet frem af et usundt tryk fra organiserede vælgerklasser".
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Der sker intet nyt under solen. - Der er stadig brug for Retsfor

bundet!

De politiske synder , som nævnes i R forbundets allerfØrste opråb

- for 60 år siden - er blevet genfaget og gentaget, ligegyldigt

hvilken farve og sammensætning, regeringerne har haft, fraregnet

et lille kortvarigt lyspunkt 1957-60, den periode, der i Sverige

betegnedes -som "Trekantens lyckliga Danmark". Under denne trekant

regering, bestående af Socialdemokratiet, de Radikale og Retsfor

bundet , lykkedes det at få flere af Retsforbundets kardinalpunkter

gennemfØrt: Den kommunale grundskyld blev mere end fordoblet, og

den Øgede indtægt blev brugt til at nedsætte indkomstskatten til

svarende. Grundstigningsskylden forbedredes så meget, at hvis de

gamle partier ikke siden havde afviklet den, ville det være blevet

til velsignelse for det danske folk.

I 1960 vurderedes Danmarks samlede jordværdier til 67 milliarder

- i dag er de vokset til 250 milliarder k r . , en værdistigning, der

skyldes hele det driftige og dygtige danske samfund - ikke de en

kelte, der har skØde på jorden.

Derfor siger Retsforbundet, at renten af disse vældige jordværdi

stigninger bØr gå i samfundets kasse til lØsning af nØdvendige fæl

lesopgaver. Herved kan man få den tunge indkomstskat - en straf på

flid og dygtighed - sat betydeligt ned. Havde vi bevaret grundstig

ningsskylden (og rettet enkelte fejl ved den), havde vi ikke haft

krise i dag • .

Under trekantregeringen forsvandt arbejdsløsheden og inflationen.

Prisstigningerne gik ned til under 1% om året. I årevis havde der

været valutaunderskud - det ændredes til et overskud. Samtidig skete

en afbetaling på statsgælden. Industriproduktionen steg 37% - i n du 

striinvesteringen steg 135%. Familierne fik ' en skattelettelse på 10 %

i den periode.

Var det ikke værd at gøre det kunststykke om igen?

All e de politiske foranstaltninger, man har foretaget i halvf j erds

erne, har ikke hjulpet noget videre.

Lis St arcke, MF

Der skal en

På den måde

På den måde

tilbundsgående omlægning af samfundsstyret til.

vil vi gerne fejre Retsforbundets GO-års jubilæum!

ville vi endda blive verdensberØmte.

Da nmarks Retsf orbund.


