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Förord

ENLIGT BOLAGSORDNINGEN SKA Upsala Nya Tidning, i överensstämmelse med Axel Johanssons 
testamente, främja en liberal samhällsutveckling i motsats till en socialistisk. I nyhetsförmedlingen 
eftersträvas saklighet och opartiskhet.

De tio texter som sammanställs i denna skrift publicerades ursprungligen som en serie ledarar-
tiklar mellan den 24 april och 15 juni 1999. De väckte då stort intresse och gavs senare ut som ett 
mycket efterfrågat särtryck.

Här publiceras texterna på nytt, så när som på några språkliga justeringar, i samma skick som 
1999. Syftet är, precis som då, att presentera ett antal centrala liberala principer så allmängiltigt 
som möjligt, även om det givetvis är ofrånkomligt att framställningen färgas av frågeställningar 
och händelser som var aktuella när ledarna skrevs. Förhoppningsvis kan de också nu bidra till en 
fördjupad diskussion om liberalismens innebörd och framtid i svensk politik.

 
Uppsala i juli 2018
 
Håkan Holmberg
Politisk chefredaktör
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ARTIKEL 1

För liberalismen

INFÖR HUNDRAÅRSDAGEN AV Bertil Ohlins födelse publicerade UNT en serie ledarartiklar 
där man presenterade huvuddragen i de liberala grundvärderingar som tidningen på ledarplats 
identifierar sig med. Det är värderingar som har en lång historisk tradition och en central roll i 
västvärldens idéhistoria. Men de får aldrig tas för givna. Också i dag måste liberala värden aktivt 
försvaras. 

LIBERALISMEN ÄR INTE ett färdigt system och kan inte härledas till en bestämd politisk tänkare. 
Liberalismen är ingen ”omvänd marxism” utan en i alla avseenden annorlunda politisk idétradi-
tion. 

Den liberala traditionen består i ett sätt att resonera om politik och ekonomi där den centrala 
frågan alltid handlar om frihetens förutsättningar. Frihet betyder då frihet för den enskilda männ-
iskan att själv – och i fri samverkan med andra – utforma sitt liv. 

Liberaler kan ha olika åsikter om mycket, men det som alltid förenat dem har varit deras envisa 
vägran att tillerkänna kollektivet, litet eller stort, något egenvärde som går utöver de enskilda 
människornas. 

EN HUVUDLINJE I denna diskussion utgår från strävan att motverka all form av maktkoncentration 
och uppnå balans mellan olika maktcentrum. Liberaler inser att såväl staten som privata ekono-
miska intressen, mäktiga organisationer och en intolerant opinion kan hota den enskildes frihet 
och hävdar att risken för övergrepp mot enskilda individer är minst om makten i samhället inte 
samlas på ett och samma ställe. 

Demokratin, rättsstaten och marknadsekonomin är alla nödvändiga instrument för att skydda 
den enskilde mot okontrollerad maktutövning. Medan socialister ifrågasätter kapitalet och anar-
kister ifrågasätter staten ifrågasätter liberaler varje system som innebär att maktutövning inte kan 
balanseras och kontrolleras. 

EN ANNAN HUVUDLINJE gäller frågan hur den självständiga individens skapande förmåga bäst 
kan komma till uttryck. För liberaler handlar denna debatt inte bara om tolerans och samvetsfri-
het utan också om friheten att starta företag, bilda organisationer och fritt engagera sig i samhället 
liksom om vad som kan göras med gemensamma insatser för att öka människors livschanser. 

Friheten är för liberaler inte bara ett tillstånd där var och en kan göra vad hon vill, inom ramen 
för lagar som ger samma frihet för alla. Frihetskravet har alltid en djupare motivering – bara i 
ett samhälle som präglas av personlig frihet och tolerans kan människor växa och utvecklas till 
ansvarskännande medborgare. 
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EN TREDJE HUVUDLINJE utgår från tanken att politiska principer måste vara allmängiltiga. Politi-
ken får inte göra skillnad på människor för att de har en viss etnisk bakgrund, en viss religion, är 
kvinnor eller män eller har sina rötter i viss kultur.

Liberaler kan mycket väl instämma i analyser som förklarar t ex könsdiskriminering eller 
särbehandling av invandrare med kollektiva fördomar och sociala strukturer. Men motåtgärderna 
mot diskriminering av alla slag måste för liberaler alltid handla om den enskilda individens möj-
ligheter och rätt att behandlas som en självständig människa. Grupprättigheter är inget liberalt 
begrepp. 

ETT LIBERALT SAMHÄLLE blir aldrig färdigbyggt. Medan andra politiska riktningar strävar efter ett 
utopiskt slutmål eller efter att styra utvecklingen i enlighet med bestämda föreställningar om hur 
alla bör leva, är liberalismens mål ett samhälle där individen får bestämma själv. 

Om det finns en liberal dogmatik så handlar den om att ”det öppna samhällets” värden och 
grundläggande institutioner – demokratin, marknadsekonomin, rättssamhället, respekten för den 
enskildes integritet – aldrig får uppges för påstått högre och ädlare mål. 
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ARTIKEL 2

Alla är inte liberaler

UNT INLEDDE I lördags en serie ledare som syftar till att presentera liberalismens grundvärden. I 
lördagsledaren utvecklades den liberala individualismen och den strävan efter maktbalans, per-
sonlig frihet och likabehandling som präglar den liberala traditionen. 

På ett ytligt plan kan dessa värden ibland förefalla vara allmänt omfattade. Demokratin och 
marknadsekonomin accepteras numera i en allmän bemärkelse av de flesta. Men man behöver 
inte söka upp utländska konflikthärdar för att inse att helt andra värden än de liberala ofta domi-
nerar både idédebatt och praktisk politik. 

LIBERALISMENS HUVUDMOTSTÅNDARE ÄR alltid de politiska idéer som förutsätter diktatur och 
terror mot oliktänkande. Diktatur har genom åren motiverats på många sätt, men en liberal dikta-
tur går inte att föreställa sig. 

Men också inom demokratins ram finns viktiga ideologiska skillnader. Där liberaler uppfattar 
individens frihet som överordnad olika tänkbara kollektiv, tänker sig socialister att den enskildes 
frihet främjas genom att kollektivets, arbetarklassens eller löntagarnas, intressen får styra samhäl-
lets utveckling. 

Dessa intressen antas då också tala för att det ekonomiska livet skall samordnas under politisk 
kontroll. Samtidigt lever mer eller mindre starkt en föreställning om att historien av egen inne-
boende kraft går mot ett socialistiskt slutmål där den harmoni som antas ha brutits genom den 
liberala individualismens framväxt skall återställas. 

Det är ofrånkomligt att politiska riktningar som bygger på föreställningar av detta slag har svårt 
att acceptera fritt företagande eller enskilda alternativ till offentlig vård, skola eller omsorg som 
naturliga inslag i samhällslivet. 

Även demokratiska socialister utgår ofta från att lösningen på nya samhällsproblem alltid är att 
staten tar över ansvaret eller att friheten, t ex för nya medier eller nya typer av företag, begränsas. 

BÅDE FRÅN VÄNSTER och från höger anklagas liberaler för att representera en ”atomistisk” sam-
hällssyn, där den enskilde kastas ut i en skrämmande värld utan sammanhang, normer och högre 
ideal. Den socialistiska utopin och klassperspektivet motsvaras hos konservativa av en identifi-
kation med traditionen, staten eller nationen och hos kristdemokrater av den trygghet som man 
tänker sig att familjen och religionen kan erbjuda. 

För dessa idéers anhängare är politikens mål inte att nå ett utopiskt slutmål utan snarare att se 
till att människor i sitt dagliga liv följer vissa normer. Men konsekvensen blir lätt dels att utrym-
met för den som på något sätt är avvikande blir mycket begränsat, dels att angelägna sociala 
reformbehov får stå tillbaka för föreställningar om att den enskilde skall reformera sig själv. Såväl 
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politiska utjämningssträvanden som den sociala rörlighet som präglar det liberala samhället upp-
fattas av konservativa som en orsak till rotlöshet och kulturell förflackning. 

LIBERALISMEN ÄR INTE en ”lagom” avvägning mellan socialistiska och konservativa synsätt utan 
en ideologisk hållning som starkt avviker från båda dessa alternativ. Ur ett liberalt perspektiv leder 
både socialistiska och konservativa idéer, om de tillämpas konsekvent, till ett samhälle med makt-
koncentration, bristande personlig frihet och privilegier för vissa grupper. 

Gemenskaper är viktiga. Men de måste bygga på frivilliga beslut och måste kunna upplösas om 
de blir en börda för sina medlemmar. Inget samhälle kan fungera utan moral och etik. Men det är 
en avgörande skillnad mellan att vilja att politiken ska vara moralisk och att göra moralen – eller 
religionen – politisk.

LIBERALISMEN HÖR IHOP med upplysningstraditionen och har en hög värdering av bildning och 
kunskaper. Men utbildning av hög kvalitet är för liberalismen inte ett medel att befästa klassklyf-
tor utan att bryta ned dem. 

Traditioner och normer är viktiga också för liberalismen. Men de viktigaste traditionerna och 
normerna är de som bär upp demokratin, rättssamhället, den personliga friheten och strävan att 
ge varje människa nya chanser. 
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ARTIKEL 3

Den liberala 
demokratin 

UNT HAR I ett par ledare konstaterat att det centrala i den liberala idétraditionen är den envisa 
betoningen av den enskilda individens värde. Personlig frihet, maktbalans och likabehandling är 
ofrånkomliga konsekvenser av denna grundhållning. 

Detta ger också den liberala demokratiuppfattningen en speciell dimension. Den slentrianmäs-
siga föreställningen att majoriteten alltid ”har rätt” eller att ”folket” alltid skall bestämma utgår, 
ur ett liberalt perspektiv, från en farlig blindhet för maktens problem. I själva verket liknar den de 
totalitära idéer som kräver att all makt skall samlas hos ett styrande parti med motivet att detta 
representerar det överväldigande flertalets intressen. 

I den liberala idétraditionen är demokratin en konsekvens av en grundläggande insikt om att 
makt kan korrumpera – vare sig den utövas av kungar eller av politiska majoritetspartier. Den 
viktiga frågan om makten är inte ”vem skall bestämma?” utan ”hur skall vi se till att dåliga makt-
havare gör så lite skada som möjligt?”. 

SVARET PÀ DEN frågan är att den politiska makten alltid måste balanseras och kontrolleras och att 
de som utövar makten måste kunna bytas ut. Det leder fram till krav på konstitutionella garantier 
för medborgarnas rättigheter, oberoende domstolar, frihet att bilda partier och organisationer, fria 
massmedier och fria val med allmän och lika rösträtt – och i vissa länder dessutom uppdelning 
av den politiska makten mellan president, parlament och en högsta domstol eller mellan delstater 
och centralmakt. 

Demokratin begränsar den makt som politiska makthavare kan utöva och ger därmed också 
bättre skydd än varje annat system för den enskilda individens frihet. I detta snarare än i någon 
föreställning om att majoriteten alltid skulle ha ”rätt” ligger demokratins djupaste motivering. 

Någon kan tycka att det räcker med att en bildad elitgrupp eller medlemmarna i ett styrande 
parti kan delta i det politiska livet, medan den stora folkmajoriteten står utanför. Men det är inte 
eliten utan vanligt folk som drabbas värst av en felaktig politik. Också den som inte kan läsa vet 
vad det innebär att tvingas leva i ett ruckel i Soweto eller drabbas av kommunismens konsekvenser 
i Nordkorea. Det är bara när de förenas som politisk frihet och allmän rösträtt ger den möjlighet 
till kontroll av makthavarna som liberalismen önskar. 

I TEORIN KAN denna demokratisyn tyckas vara allmänt accepterad. I praktiken ifrågasätts den ofta 
när konkreta frågor kommer på dagordningen. Varför skall yttrande- och tryckfriheten skyddas 
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när det finns så mycket smörja på video och internet? Varför skall riksdagsmajoriteten behöva 
rätta sig efter lagrådet om detta påpekar att ett lagförslag strider mot grundlagen? 

Också mer grundläggande invändningar förekommer. En demokratiuppfattning som bygger 
på tanken att makten måste begränsas leder också till slutsatsen att den politiska makten inte 
får omfatta alla delar av medborgarnas liv. Det är inte odemokratiskt att med politiska beslut 
bestämma att produktion och konsumtion skall styras genom det dagliga samspelet på marknaden 
och genom kontrakt mellan människor och företag i stället för genom en central politisk plan. Det 
genompolitiserade samhället är ett hot mot den enskildes frihet. 

Men tesen att den fria marknaden och konflikträtten skall ersättas med ”demokratisk styrning” 
är vanlig i politisk propaganda. En av många konsekvenser av en sådan inställning är att konsu-
mentens – den vanliga medborgarens rätt att själv välja inte bara varor och tjänster utan också 
utbildning, arbete och bostadsort måste begränsas. Möjligheten för den enskilde att hävda sig mot 
statsmakten blir minimal. De som vill ”demokratisera” allt är varken intresserade av frihet eller 
maktbalans. 
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ARTIKEL 4

Liberal ekonomi 

DEN LIBERALA DEMOKRATISYNEN bygger på insikten att frihet för den enskilde alltid förutsätter 
att den politiska maktutövningen balanseras och kontrolleras. Samma grundsyn avgör liberalis-
mens syn på ekonomin. 

Det finns gott om exempel på samhällssystem där den enskilde betraktats som statens egen¬ 
dom och där ingen fritt kunnat välja utbildning, yrke och bostadsort, driva företag eller välja 
fritt mellan olika varor och tjänster. De havererade kommunistiska planekonomierna fungerade i 
många avseenden på samma sätt som de feodala system med stats- och ståndsprivilegier, skråvä-
sende och livegenskap som äldre tiders liberaler kämpade för att bryta ned. 

De tidiga liberalerna insåg att ett system som byggde på fri företagsamhet, fri handel och 
samma rätt för alla att välja sysselsättning och få tillträde till utbildning skulle leda till en kraftig 
höjning av produktionen och skapa möjligheter till en förbättrad ekonomisk standard för alla. 
Men lika viktigt var att bryta den mänskliga förnedring som bestod i att människor hindrades 
från att försörja sig med eget arbete och utlämnades till husbönders och patroners godtycke. 

DEN LIBERALA SYNEN på ekonomin har därför en stark moralisk drivkraft. Det är inte samhällets 
rika och mäktiga som förlorar mest om den ekonomiska friheten går förlorad utan de fattiga och 
maktlösa. 

Ett oerhört tydligt exempel på detta är Sydafrika under apartheidtiden – svarta sydafrikaner 
kunde inte skaffa sig kvalificerad yrkesutbildning, fritt välja sysselsättning eller starta egna företag. 
I miljonstäder som Soweto fanns knappast något lokalt näringsliv – befolkningen betraktades 
enbart som utbytbar arbetskraft och kunde inte flytta fritt inom landet. 

DEFINITIONEN PÅ EN liberal ekonomi är inte att alla företag är privatägda, utan att de konkur-
rerar på en fri marknad och att alla medborgare har samma frihet att själva besluta om arbete, 
bostadsort, utbildning och konsumtion. En fri marknad löser inte alla problem kring människors 
försörjning och möjligheter i livet, men utan den fria marknaden beskärs människors livschanser 
dramatiskt. 

Det är viktigt för en fungerande marknadsekonomi att allt kapital inte samlas hos staten eller 
hos enstaka privatpersoner eller fonder. Det enskilda ägandets och sparandets villkor är en nyck-
elfråga för en liberal ekonomisk politik. Men inget säger att alla företag måste vara privatägda. 
Kooperativa företag är naturliga inslag i en liberal ekonomi och många av kooperationens främsta 
företrädare har också hört till den ekonomiska liberalismens starkaste anhängare. 

DET ÄR, SOM UNT konstaterade i gårdagens ledare, inte odemokratiskt att med politiska majori-
tetsbeslut bestämma att produktion och konsumtion skall styras genom det vardagliga samspelet 
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på marknaden, så länge en ny politisk majoritet kan besluta något annat. Men också i ett liberalt 
ekonomiskt system har statsmakten en viktig roll. Ett av marknadens problem är att den ibland 
leder till att ett företag får monopol eller att flera företag delar upp marknaden mellan sig och 
höjer priserna. Därför behövs en konkurrenslagstiftning som kan motverka monopol och karteller 
och en ekonomisk politik som gör det lätt för nya företag att starta och konkurrera med de gamla. 
Andra uppgifter för staten kan handla om konkurslagstiftning, arbetarskydd eller miljöskyddsbe-
stämmelser m m. 

Däremot skall staten eller kommunerna inte själva driva företag annat än i speciella fall – i för-
sta hand på områden där en normal marknad inte kan fungera. Om en kommun driver ett gym, 
för att ta ett exempel ur verkligheten, så innebär det att konkurrensen sätts ur spel. Kommunen 
kan gynna sitt eget företag på andras bekostnad. Konkurrenterna slås ut, servicen försämras, pri-
serna stiger och arbetstillfällen försvinner. En liberal ekonomi är inte en ekonomi utan lagar och 
spelregler, utan en ekonomi där dessa gäller lika för alla. 
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ARTIKEL 5

Liberal välfärd

I FYRA LEDARE har UNT beskrivit liberalismen som en idétradition som utmärks av att den konse-
kvent hävdar den enskilda människans värde framför olika kollektiv. Tre linjer är särskilt tydliga i 
denna tradition: att värna den enskildes frihet mot alla slags makthavare, att skapa förutsättningar 
för alla att utveckla sin egen förmåga samt att behandla människor lika, oavsett kön, kultur, reli-
gion eller etnisk bakgrund. 

Liberalismen vill alltid befria den enskilde från regleringar, förmynderi och godtycke. Men 
uppgiften att skapa förutsättningar för den enskilde att fritt växa och utvecklas är mer omfattande. 
Utan utbildning begränsas de flesta människors livschanser dramatiskt. Handikapp, svåra olyckor 
och kroniska sjukdomar har ofta samma effekt. Alla upplever perioder i livet då man inte genom 
eget arbete kan trygga sin försörjning. 

KONSERVATIVA OCH KRISTDEMOKRATER hänvisar gärna till familjen som alternativ till offentliga 
välfärdsinsatser. Också liberaler hävdar familjens grundläggande betydelse, i första hand för 
barnens trygghet. Den får inte sättas åt sidan av myndigheter och offentliga organ. Men familjen 
är inte alltid samma källa till trygghet och alla familjer har inte samma resurser. När familjen, det 
”civila samhället” eller marknaden inte räcker till måste den demokratiska statsmakten använ-
das för att se till att stöd av olika slag är tillgängliga för alla. Detta kräver också vaksamhet så att 
statsmakten inte missbrukas för att gynna starka särintressen på andras bekostnad. En liberal 
välfärdspolitik får inte motverka människors förmåga att själva ta ansvar eller göra dem beroende 
av politiska beslut. Här och i synen på individens integritet och valfrihet, liksom i den höga värde-
ringen av frivilliga och ideella insatser, ligger skiljelinjen mot socialismen. 

ATT BEKÄMPA RIKEDOM är ingen liberal uppgift, men däremot att bekämpa fattigdom. Utbild-
ning och en ekonomisk politik som skapar tillväxt och nya jobb är ofrånkomliga delar i en liberal 
välfärdspolitik. Men människors möjlighet att växa och utvecklas hör också ihop med den grad av 
ekonomisk trygghet de kan skapa i vardagen. 

Behovsprövade understöd, t ex socialbidrag, måste troligen alltid finnas, men bör inte vara 
trygghetspolitikens huvudinslag. Selektiva stödformer skapar byråkrati, integritetshot och tröske-
leffekter. Det bästa sättet att minska risken att människor hamnar i ekonomiska nödsituationer 
vid sjukdom, arbetslöshet eller när de lämnar förvärvslivet är att skapa försäkringssystem som alla 
bidrar till och som alla har rätt att få stöd från enligt samma regler. Den exakta utformningen, 
ersättningsnivåer etc kan alltid diskuteras, men avgörande för liberaler måste vara att godtycke 
och fattigdomsfällor undviks, att människors personliga värdighet upprätthålls och att eget arbete 
alltid lönar sig. 
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På samma sätt måste alla ha samma rätt att få tillgång till vård och omsorg utan godtycke eller 
omöjliga villkor. Men det betyder inte att all vård och omsorg – eller all skolutbildning – måste 
ske i samma form. Den valfrihet som kan skapas genom skolpeng, vårdpeng och liknande system, 
där den enskilde själv kan välja mellan olika skolor, vårdgivare etc med olika profil och förut-
sättningar, är i ett liberalt perspektiv också att sätt att höja kvaliteten på servicen och stärka den 
enskildes integritet. 

DET GÅR ALLTID att finna argument för att införa nya stödformer och nya skatter för att betala 
dem. Men skattesystemet påverkar i sig självt välfärden. Skatter som är för höga, tas ut på fel sätt 
eller avhåller människor från utbildning, arbete eller sparande bromsar den ekonomiska utveck-
lingen. Och de som drabbas mest av detta är alltid de människor som är i störst behov av ekono-
miska förbättringar. 

Beskattning för uppgifter som måste lösas med gemensamma resurser – inräknat utbildning, 
vård eller omsorg – strider inte mot liberala grundvärderingar. Men beskattning som hämmar den 
ekonomiska utvecklingen eller avhåller människor från att själva försöka förbättra sin situation 
kan inte motiveras med liberala argument. 
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ARTIKEL 6

Liberal nationalism? 

LIBERALISMEN ÄR, SOM UNT påmint om i en serie ledare, en politisk idétradition som konsekvent 
hävdar individens värde och rättigheter framför alla tänkbara kollektiv. Kan en sådan idétradition 
också ge utrymme för nationalism? På ett plan är det uppenbara svaret nej. Många av vår tids 
största katastrofer har inspirerats av ideologier med nationalistiska förtecken. Nationalism som 
politiskt program är uppenbarligen något annat än liberalism. 

MEN FRÅGAN HAR också en annan dimension Respekten för individen och övertygelsen om alla 
människors lika värde strider inte mot insikten att en självständig personlighetsutveckling förut-
sätter de verktyg som språk, traditioner och delaktighet i olika gemenskaper ger. Om den politiska 
makten försöker förbjuda människor att använda sitt modersmål eller utestänger dem från poli-
tiskt inflytande på grund av deras språk, hudfärg eller religion så är det också ett övergrepp mot 
de enskilda människornas frihet. 

Rätten till en nationell identifikation strider inte mot den liberala individualismen utan kan 
tvärtom vara en förutsättning för individens fria utveckling. Liberaler har också genom historien 
aktivt stött nationella projekt som syftat till att frigöra förtryckta folk från imperialistiska stormak-
ter eller skapa demokratiska institutioner för alla. 

Men den form av nationalism som kräver etnisk enhetlighet inom varje stat och betraktar indi-
vider som mindre värda än det nationella kollektivet har ingenting med liberalism att göra. Inom 
varje stat krävs någon form av gemenskapskänsla för att demokratin skall fungera och någon form 
av definition av vilka som är medborgare och vilka som inte är det – men för liberaler kan denna 
gemenskap inte vila på någon föreställning om etnisk exklusivitet. 

De baltiska ländernas frigörelse är ett av vår tids tydligaste exempel på nationalism som syftar 
till att etablera demokrati och stärka de enskilda individernas livschanser. Den serbiska nationa-
lism som driver hundratusentals kosovoalbaner från sina hem är ett exempel på motsatsen. 

IDÉN ATT DEN nationella identiteten måste uttryckas genom en ”ren” nationalstat för varje tänk-
bar etnisk eller nationell grupp är bokstavligt talat livsfarlig. Om rätten till nationell identitet är 
allmängiltig så måste den också utövas i former som ger utrymme för andra att uttrycka sin iden-
titet. Olika former av självbestämmande för nationella och kulturella minoriteter inom staterna, 
övernationella institutioner för delad suveränitet mellan många stater och öppna gränser är alla 
uttryck för en liberal syn på nationalismens problem. 

Liberaler kan både vara för ett fördjupat EU-samarbete och regional autonomi t ex i Skottland 
och Katalonien. Samtidigt visar erfarenheten att liberala institutioner som demokrati och frihan-
del genomgående ökar förutsättningarna för staterna att leva i fred. Länder som binds samman 
ekonomiskt och vilkas ledare kan avsättas av folket brukar inte gå i krig med varandra. 
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DET MÅNGKULTURELLA SAMHÄLLET är inte något liberalt programkrav, utan helt enkelt en 
beskrivning av den verklighet vi alla lever i. Inget land i världen är kulturellt homogent. Indivi-
dens rätt att behandlas med samma hänsyn och respekt som andra måste ibland innebära att ett 
kollektiv, t ex en etnisk minoritet, tillerkänns rätten att behålla sitt språk och uttrycka sin identitet, 
så länge detta inte undertrycker andra grundläggande individuella rättigheter. 

Samer i Sverige skall ha rätt att besluta över gemensamma angelägenheter, en svensk sikh skall 
kunna bära turban på jobbet och ett lettiskt barn i Sverige skall kunna gå i lettisk lördagsskola. 
Men varje kvinna skall ha samma rättsliga skydd mot manligt översitteri och varje ung människa 
skall själv få välja sin livsväg, oavsett nationell eller religiös bakgrund. 

Ibland blir konflikterna svåra – kvinnlig omskärelse är djupt förankrad i nationella eller religi-
ösa traditioner, men innebär ofrånkomligen en kränkning av individen. I sådana fall skall liberaler 
konsekvent hålla på individens rätt. Liberalismen tillåter inte allt. De värden som håller ihop ett 
liberalt samhälle bygger på respekt för den enskilda människan. 
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ARTIKEL 7

Liberal feminism 

DEN LIBERALA IDÉTRADITIONEN har som utgångspunkt att den enskilda människan är viktigare 
än varje tänkbart kollektiv. Människor kommer alltid att leva i familjer, tillhöra nationella gemen-
skaper och ha gemensamma intressen i kraft av yrkesgemenskap eller ställning i samhället – men 
allt sådant är för liberaler alltid underordnat det värde som varje människa har som självständig 
person. 

Därför avvisar liberalismen också föreställningen att människors grundläggande värde eller 
identitet skulle vara beroende av könet. Självklart är män och kvinnor på många sätt olika, men 
varje människa är först och främst en individ vars egenskaper inte låter sig fångas med konstate-
randet att vederbörande är kvinna eller man. Kvinnors och mäns likställighet som fria individer är 
ett centralt liberalt mål. 

FEMINISM ÄR INTE en heltäckande politisk ideologi på samma sätt som t ex liberalism eller socia-
lism. Den feministiska idétradition som finns anknyter antingen till liberala grundprinciper eller 
till socialistiska. Båda dessa idériktningar utgår från att ingen åtskillnad skall göras på män och 
kvinnor när politiska beslut fattas. 

Inom den konservativa och kristdemokratiska traditionen är det ofta annorlunda. Utan att i och 
för sig påstå att kvinnor är underlägsna män hävdar många inom dessa idériktningar att män och 
kvinnor ändå har så olika egenskaper att kravet på likställdhet bara kan innebära att kvinnor skall 
ha samma möjlighet som män att förverkliga sitt köns ”naturliga disposition”. I praktiken tjänar 
detta synsätt syftet att hålla kvinnor borta från ”manliga” domäner – vare sig det gäller forskning, 
politik och ekonomi eller styrelserna för storföretag och fackföreningar. 

EN ”BORGERLIG” FEMINISM som förenar alla idériktningar som inte är socialistiska är defini-
tionsmässigt omöjlig. Däremot finns sedan lång tid tillbaka ett samband mellan liberalism och 
feminism. Kvinnlig rösträtt, rätt för kvinnor att välja yrke och utbildning och att ha en självständig 
ekonomi utan beroende av manliga förmyndare är krav som drevs av liberaler långt innan de blev 
allmänt accepterade. 

Också en rad principer för förhållandet mellan män och kvinnor följer direkt ur den liberala 
feminismen. Äktenskapet uppfattas som ett kontrakt, som också kan sägas upp, mellan två själv-
ständiga parter – inte mellan två familjer – som är likställda inför lagen och båda har ansvar för 
hem och barn. Mannens överordnade ställning i familjen avvisas. 

Dessa principer ifrågasätts alltjämt av många och måste aktivt försvaras. Samtidigt kan liberaler 
konstatera att likställigheten ofta bara är formell och att mäns och kvinnors praktiska möjligheter 
många gånger skiljer sig dramatiskt från varandra. Mäns övergrepp mot kvinnor ignoreras ofta, 
lagstiftningen till trots. 
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BÅDE LAGSTIFTNING OCH förändrade attityder är ofrånkomliga för att skydda den enskilde - man 
eller kvinna – från orättvisor, godtycke och övergrepp. Partier, föreningar, företag och offentliga 
förvaltningar bör aktivt bryta slentrian och särbehandling som leder till att människors livschan-
ser minskar för att de har ”fel” kön. Men att införa lagfäst kvotering efter kön, t ex på arbetsmark-
naden eller vid riksdagsval, innebär att principen att varje individ skall betraktas som en själv-
ständig person och inte som en representant för sitt kön uppges. Därmed frångås grundläggande 
liberala principer – samtidigt som de som ”kvoteras in” ofta känner sig kränkta. 

Motargumentet – att en faktisk kvotering, oftast av män, till viktiga uppgifter ändå förekom-
mer och att kvinnors verkliga kompetens ofta definieras bort – är visserligen slående. Men faktisk 
kvotering av ett slag är inget argument för att lagfästa kvotering av ett annat slag. Patriarkatets 
skansar bör stormas – men målet måste vara att förverkliga principen om likaberättigande mellan 
individer, oavsett kön. 
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ARTIKEL 8

Grön liberalism 

UTGÅNGSPUNKTEN FÖR LIBERALT politiskt tänkande har alltid varit den enskilda människans 
utvecklingsmöjligheter. Kan man med en sådan inställning också motivera miljöpolitik, natur-
skydd och en ekologiskt hållbar samhällsutveckling? Eller innebär sådana krav att man tillmäter 
”det bestående”, t ex i naturen, ett värde som är högre än värdet av enskilda människors fria 
skapande? Måste insikten om naturens begränsningar leda till regleringar och centralstyrning som 
upphäver det fria ekonomiska system som liberaler önskar? 

Liberalismens ambition är att vidga den enskildes livschanser, hennes möjligheter att utvecklas 
som människa och leva ett rikare liv. Livschanser förutsätter både personlig frihet och menings-
fulla gemenskaper, både tillgång till materiella och andra resurser och tillträde till dessa på lika 
villkor. 

DET ÄR UPPENBART att möjlighet till naturupplevelser och tillgång till rent vatten och ren luft 
– precis som ett rikt och levande kulturarv – bidrar till att öka människors livschanser. Sådana 
möjligheter måste stå öppna också för framtidens människor. Det betyder inte att naturen inte 
får förändras – men däremot att vi alla som individer har ett intresse av så stor mångfald och så 
goda utvecklingsbetingelser som möjligt. Därför kan ”gröna” politiska krav mycket väl förankras i 
ett grundläggande liberalt synsätt, utan att naturen mystifieras eller betraktas som en tvångströja 
för människors fria utveckling. Som ett privatmoraliskt rättesnöre beskrivs denna hållning ibland 
med ordet ”förvaltarskap”’. Förvaltarskap betyder då inte att passivt bevara det ena eller det andra 
som det ”alltid har varit” utan att handla så att mångfald och utvecklingsmöjligheter inte föröds 
och att värdet av olika tillgångar växer. Det synsättet kan också vägleda de politiska besluten. 

FÖRESTÄLLNINGEN ATT EKONOMISK tillväxt strider mot en klok miljöpolitik är oförenlig med 
denna hållning. Tillväxt beror i en modern marknadsekonomi i huvudsak på förbättrad kunskap 
som leder till förbättrad teknik, effektivare resursutnyttjande och bättre produkter. 

Däremot innebar t ex den sovjetiska planekonomin att landets naturresurser nästan bokstav-
ligen ”åts upp” utan att något av ekonomiskt eller annat värde skapades, eftersom tekniken för 
länge sedan stagnerat. Produktionen kunde höjas – tills det inte fanns mer natur kvar att förstöra 
– men värdet av det som producerades höjdes inte. Aralsjöns undergång och försaltningen av 
jordbruksmark i Centralasien är bara de mest kända exemplen. 

Den östtyska Trabantbilen var antagligen världens sämsta bil – och den mest miljöfarliga. 
Först när DDR avvecklades kunde produktionen läggas ned och tyskarna i öst få tillgång till 
moderna bilar, med avgasrening och återvinningsbara komponenter. I Sverige försvann klorblekt 
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hushållspapper på ett par år sedan konsumenterna börjat kräva mer miljövänliga alternativ. När 
kakelugnen slog igenom på 1700-talet kunde bränslet utnyttjas mer effektivt och de svenska skog-
arna räddades från skövling. 

Teknisk och ekonomisk utveckling är ofta bra för miljön och stimuleras av ett samhälle med fri 
konkurrens mellan fria företag, fria konsumentorganisationer och miljörörelser och fri politisk 
debatt. Men det är också sant att det kortsiktiga vinstintresset ibland kan ge andra resultat. 

För liberalismen vållar dock inte tanken att med politiska beslut försöka stimulera större miljö-
ansvar några ideologiska problem. Ekonomiska styrmedel, krav på miljöanalyser av stora projekt 
etc behandlar alla aktörer på marknaden lika och är dessutom mer effektiva än detaljstyrning av 
enskilda företag. 

EN ANNAN SAK är att människor kan avvisa det industriella samhällets livsstil och för egen del 
välja att leva mer ”naturnära” – om det nu är det man gör. Det är ett personligt val som givetvis är 
värt all respekt. Men att på politisk väg föreskriva att alla skall göra på det sättet är inte förenligt 
med en liberal grundsyn – och knappast heller till fördel för miljön. 
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ARTIKEL 9

Kunskapens 
demokrati

LIBERALISMENS TILLTRO TILL den enskilda människan bröt redan från början mot föreställningen 
att kyrkliga eller världsliga auktoriteter slutgiltigt kunde uttala sig om hur världen var beskaffad. 
Varje människa kunde själv observera sin omgivning och ta ställning i grundläggande frågor. 
Liberalismens genombrott innebar också att en ny syn på kunskap och vetenskap slog igenom. 

Men i denna tidiga förnuftstro fanns också fröet till en ny dogmatism. Under franska revolutio-
nen uppträdde tänkare och politiker som hävdade att de själva med förnuftets hjälp hade resone-
rat sig fram till den bästa och mest moraliska samhällsmodellen – och därför i förnuftets namn 
hade rätt att tysta all opposition. Denna hållning har levt vidare. Kommunister har i ”den veten-
skapliga socialismens” namn ansett sig ha rätt att styra utan att fråga efter de styrdas samtycke. 
Men vetenskap består inte i att dogmatiskt tillämpa färdiga idéer utan i att kritiskt testa gamla och 
nya teorier om verkligheten. 

Konservativa tänkare har ofta avvisat förnuftstron helt och i stället betonat människans ofull-
komlighet. Hellre än att experimentera med nya idéer och samhällsformer bör vi respektera den 
dolda visdom som antas finnas samlad i de traditioner som tidigare generationer lämnat vidare.

BÅDE ÖVERTRON PÅ det egna förnuftet och pessimismen om förnuftets möjligheter leder till 
intellektuellt stillastående. Liberalismens förnuftstro är annorlunda beskaffad. Förnuftet kan och 
bör användas för att kritiskt granska etablerade sanningar och bestående samhällsförhållanden. Vi 
kan alltid nå bättre kunskap – men vi kan aldrig vara säkra på att ha nått ”ända fram”. Även till 
synes självklara föreställningar kan innehålla något tankefel eller bygga på en felaktig eller misstol-
kad iakttagelse. 

Varje ny problemlösning har konsekvenser som inte i sin helhet kan förutses och måste alltid 
kunna revideras. Framsteg sker genom kritik – både inom vetenskapen och i samhällslivet – och 
varje människa kan genom sina egna erfarenheter bedöma konsekvenserna av beslut som påver-
kar hennes eget liv. Därför är de institutioner som medger kritisk prövning så väsentliga för libera-
lismen, t ex yttrandefrihet, demokrati och marknadsekonomi (som ger konsumenterna möjlighet 
att testa och avvisa olika produkter).

TRON PÅ MÄNNISKORS förmåga att lära sig mer och tänka själva har också gjort att utbildning 
och bildning i vid bemärkelse fått en särskild ställning inom den liberala idétraditionen. Det 
gamla uttrycket ”artes liberales” har inget direkt samband med politisk liberalism, men uttrycker 
ändå en föreställning om bildningens frigörande förmåga som också är liberalismens. Det engel-
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ska uttrycket ”liberal education” beskriver en tanke om värdet av en bred och kvalificerad allmän-
bildning som alltid byggt under liberalismens tilltro till den politiska demokratin. 

Liberalismen har aldrig betraktat kvalitetskrav inom utbildningen som ett sätt att befästa klass-
klyftor, utan tvärtom som det mest verkningsfulla medlet att bryta ned dem. Och respekten för 
kvalitet och kunnande måste också gälla för praktiska ämnen och yrkesområden. Ingen vill resa 
med ett flygplan vars viktiga delar spekulerats fram, eller reparerats, av en professor i teoretisk 
filosofi. 

I VÅR TID finns en stark tendens att betrakta utbildning och bildning ur ett rent nyttoperspektiv, 
Detta strider mot den liberala traditionen. Fritt kunskapssökande har alltid ett egenvärde. 

Däremot måste skolan ge alla goda baskunskaper som en grund för friare studier längre fram. 
Liberalismens öppenhet för friskolor med särskild profil kan då innebära en konflikt i förhållande 
till idealet om en god gemensam skola för alla barn. Samtidigt vet vi att friskolor tillför mycket av 
värde för hela skolsystemet. Är de tillgängliga för alla på lika villkor och ger de kunskaper som är 
nödvändiga så behöver konflikten inte bli dramatisk. 
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ARTIKEL 10

Frihet i gemenskap

DE LIBERALA GRUNDVÄRDEN som UNT beskrivit i en serie ledare utgår från den enskilda männ-
iskans rätt att själv utforma sitt liv. Liberalismen uppfattas därför ofta som en optimistisk ideologi. 
Om människor får större frihet och eget ansvar så förstärks deras bästa sidor. 

Men den liberala människosynen har också ett annat inslag. Om människor får för mycket makt 
över andra så frigörs kanske i stället deras sämsta instinkter. Liberalismens strävan efter balans 
mellan politiska, ekonomiska och andra maktgrupper och intresset för de institutioner som skall 
garantera maktväxling och kontroll av makthavare är ett resultat av fruktan för följderna av varje 
system som innebär motsatsen. 

DEN LIBERALA INDIVIDUALISMEN utgår från en jämlikhetstanke. Var och en har rätt att behand-
las med samma hänsyn och respekt som andra. Idén om individens rättigheter uppstod som en 
protest mot tyranni, ofrihet och privilegier – inte mot tanken på solidaritet med andra. Att gemen-
samt arbeta för mål som är viktiga för många är självklart också för liberaler. 

Kollektivismen kan däremot vara hänsynslöst egoistisk, till förmån för den grupp man själv 
tycker sig tillhöra. Gruppegoism, oförmåga till identifikation med andra, ointresse för andras 
lidande är den gemensamma nämnaren bakom många av vår tids största politiska katastrofer som 
just nu i Kosovo. 

LIBERALISMEN HAR ALLTID utmanats av socialistiska och konservativa idériktningar som satt vissa 
bestämda kollektiv – klassen eller nationen – i den enskildes ställe. Men föreställningen om den 
liberala individualismens otillräcklighet finns också i andra former. I vår tid utmanas liberalismen 
av diffusa ”gemenskapsideologier” som hyllar värden som broderskap, solidaritet och harmoni 
som överordnade den enskilda människans rätt att själv forma sitt liv. 

Det är inget fel på vare sig broderskap, solidaritet, harmoni eller gemenskap. Problemet ligger, 
som så ofta, i detaljerna. Exakt vilken gemenskap är det man vill främja? Bygger den på släktskap, 
yrke eller förankring i lokalsamhället? Hur ser man då på nykomlingar och på social och geogra-
fisk rörlighet? Vilka traditioner skall människor samlas kring – är det humanismens och toleran-
sens eller några andra? Vilket utrymme finns för minoriteter? 

ATT MÄNNISKAN ÄR en samhällsvarelse som behöver personliga band, traditioner och identifika-
tion med andra är inget argument mot liberalismen. Gemenskaper är inte automatiskt goda. 

Även ett rasistgäng erbjuder en social miljö och en känsla av att förenas med andra för ett 
bestämt mål. Också feodalsamhället och slaveriet erbjöd sociala band och en form av trygghet. 
Liberalismen står för gemenskaper som bygger på frivillighet, öppenhet och tolerans. Inte ens 
”naturliga gemenskaper” som familjen, kan – på det sätt som kristdemokratiska tänkare ofta gör 
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– ersätta individen som utgångspunkt för resonemang om moral och politik. De flesta människor 
berikas och utvecklas av ett gott familjeliv. Men alla har inte familj och de familjer som finns kan 
se ut och fungera på många olika sätt – det avgörande är vad de betyder för sina medlemmar. Den 
brittiska tidningen The Economist uttryckte en gång en liberal familjesyn med det enkla konstate-
randet ”Good marriage is in, bad marriage is out”. 

KLASSISKA LIBERALA BEGREPP som personlig frihet, förnuftstro eller rätt till egendom har inte 
utvecklats i konflikt med värden som broderskap, moral eller osjälviskhet – utan som en utmaning 
mot rättslöshet, dogmatism och privilegier. Inte heller saknar liberalismen respekt för traditio-
ner eller religiösa och etiska värden. Tvärtom – ur ett liberalt perspektiv är den viktigaste av de 
moraliska traditioner som utvecklats, bl a genom kristendomens inflytande, just respekten för den 
enskilda människan.


