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JOHN RAWLS
f. 1921

I 1971 utkom et filosofisk verk som skulle få store ringvirkninger i vestens intellektuelle og politiske liv.  John Rawls' første bok, A Theory of Justice, revolusjonerte dette århundres moralfilosofi ved å presentere et kontraktteoretisk alternativ til utilitarismen.  Boken har fått innflytelse i jus, psykologi, statsvitenskap og økonomi, og til og med Rawls' kritikere erklærte at politiske filosofer nå enten måtte arbeide innenfor hans teori eller forklare hvorfor de valgte ikke å gjøre det.  
1. Biografi
John Rawls ble født i delstaten Maryland i USA i 1921.  Med unntak av tre års militærtjeneste i den 2. verdenskrig har hans liv vært viet filosofien.  Han tok doktorgrad i filosofi ved Princeton universitetet i 1950, og underviste en kort periode der og ved Cornell universitetet før han i 1962 ble tilbudt et professorat i filosofi ved Harvard universitetet.  Da A Theory of Justice ble publisert hadde han arbeidet med den i 20 år.  Boken vakte slik oppsikt at han siden har tilbragt det meste av sin tid på å utdype og forsvare de tankene han satte fram der.

2. Rawls' bidrag
A Theory of Justice er lang og tung å lese, preget av den analytiske filosofiens vekt på begrepsanalyser og utførlig argumentasjon.  Hvorfor har A Theory of Justice vakt slik oppmerksomhet?
Politisk filosofi øker vår forståelse av hvordan samfunnet er og hvordan det bør være.  John Rawls fremhever at denne forståelsen har et viktig praktisk siktemål, nemlig å bidra til å løse dype konflikter mellom samfunnsmedlemmene.  Rawls, selv født og oppvokst i sørstatene, opplevde sterkt at det amerikanske samfunnet lider under mangelen på et gjennomarbeidet svar på spørsmålet om hvordan et rettferdig samfunn bør legge rammer for fordeling av godene og byrdene ved samarbeid mellom medlemmene.  Det er dette spørsmålet han har viet sitt liv til å besvare.  
Når vi spør hvordan rettigheter og andre goder og byrder bør fordeles kommer ofte idealene om frihet og likhet i konflikt med hverandre.  I norsk politikk kan vi for eksempel forstå konflikten mellom politisk liberalisme og velferdsstaten som en konflikt av denne typen.  Det er denne konflikten mellom frihet og likhet Rawls forsøker å bilegge med sin teori om rettferdighet, "rettferdighet som rimelighet" ("justice as fairness").  
Vi skal først ta for oss denne teorien om rettferdighet, og dernest se på et annet viktig bidrag Rawls har kommet med, nemlig hvordan vi begrunner våre oppfatninger om hva som er riktig og galt.  
Det er tre hovedtrinn i Rawls' teori om rettferdighet, som han kaller rettferdighet som rimelighet.  Han tar utgangspunkt i visse trekk ved frie samfunn, og i bestemte idéer om hvordan samfunnet og mennesker bør forstås.  Rawls mener at selv personer med ulike livssyn vil kunne være enige i dette utgangspunktet, i alle fall for å få løst fordelingsproblemet.  Dernest knytter han an til den kontraktteoretiske tradisjonen i politisk filosofi, som hevder at samtykke i en eller annen forstand er nødvendig for legitim utøvelse av statsmakt.  Ut fra kravet om slikt samtykke fremsetter Rawls som et tredje trinn sine kriterier for et rettferdig samfunn.  Hovedtanken i disse prinsippene er at alle menneskers politiske og sivile rettigheter må beskyttes, og at alle med samme evner og innsats må sikres lik adgang til å oppnå forskjellige posisjoner.  Innenfor disse rammene må de dårligst stiltes kår tillegges avgjørende vekt ved fordelingen av økonomiske goder.  
Rawls' teori utgjør et alternativ til utilitarismen, som hadde vært dominerende blant filosofer og politiske tenkere siden midten av det 18. århundre.  Betydningsfulle politikere, økonomer og moralfilosofer som Adam Smith, Jeremy Bentham, John Stuart Mill og Henry Sidgwick hadde alle forfektet utilitarisme i en eller annen form.  Denne tradisjonen hevder et prinsipp om velferdsmaksimering:  Man skal handle slik at man oppnår så stor forventet nytteverdi som mulig, alle berørte parter sett under ett.  Velferd, forstått enten som lykke eller tilfredsstillelse av interesser, er det eneste som teller for utilitarismen, og fordelingen av velferd mellom berørte parter har ingen avgjørende betydning.  Utilitarismen aksepterer altså at det kan være påkrevet å la noen lide for å fremme den totale velferden.  Rawls benekter dette, og hevder derimot at hvert enkelt individ har bestemte rettigheter som ikke kan ofres simpelthen for at andre skal kunne ha det bedre.
3. Om samfunnsinstitusjoner og verdipluralisme
Rawls velger å fokusere på hvordan de grunnleggende samfunnsinstitusjonene bør påvirke fordelingen av goder og byrder oss imellom.  To sider ved samfunnet gjør det spesielt vanskelig å bli enige om kriterier for denne fordelingen.  
For det første: samfunnsinstitusjonene påvirker våre levevilkår og verdier på vidtrekkende måter.  Vi fødes inn i bestemte posisjoner i samfunnet, og våre muligheter i livet avgjøres i høy grad av de grunnleggende samfunnsinstitusjonene.  Rettsvesenet, markedsøkonomien, skattereglene og familieformer knytter rettigheter og plikter til forskjellige roller.  De premierer visse evner, belønner noen typer innsats, og legger føringer for hvordan fruktene av samarbeid skal fordeles.  Disse rammebetingelsene får dermed dyptgripende konsekvenser for våre levekår.  De påvirker våre forventninger til livet, hvilke valg vi tar, og til og med hvordan vi verdsetter de rettighetene og pliktene institusjonene fordeler.  Vi står dermed uten særlig mange holdepunkter for å avgjøre hvordan goder og byrder skal fordeles oss imellom.
For det andre antar Rawls at vi i et samfunn med tros- og ytringsfrihet vil oppleve livssynspluralisme.  Mange av dagens livssyn er kanskje selvmotsigende, eller uforenlige med det vi ellers vet om biologi, psykologi, sosialøkonomi og om hvordan samfunn kan bestå over tid.  Men Rawls antar at medmindre statsmakten brukes til å undertrykke visse livssyn, vil ikke reflekterte og moralske samfunnsmedlemmer bli fullstendig enige i menneskesyn og om hva det gode liv består i.  Dersom samfunnsmedlemmene var enige i livssyn, burde kanskje institusjonene belønne de egenskapene og holdningene alle verdsetter.  Men med livssynspluralismen blir dette kriteriet for fordelingsrettferdighet betenkelig.  

4. Oppfatning om samfunn og mennesket
Det første trinnet i Rawls' teori om rettferdighet består av disse to antagelsene og av to grunnleggende oppfatninger som han mener står sentralt i demokratiske samfunn: en bestemt forståelse av samfunnet, og en oppfatning om samfunnsmedlemmene.  
Gitt livssynspluralismen foreslår Rawls at samfunnet bør forstås som et system av samarbeid mellom frie og likeverdige medlemmer over generasjoner.  Rawls skiller her lag både med utilitaristene, som betrakter samfunnet som en mekanisme for å fremme totalvelferden, og med mange moralfilosofer som hevder at samfunnet bør fremme ett bestemt menneskeideal.  
Rawls er kun opptatt av å finne de rettferdighetsprinsippene som gjelder for velordnede samfunn.  Et velordnet samfunn er først og fremst det som ofte forstås med en rettsstat: et samfunn der det er kjent at de grunnleggende samfunnsinstitusjonene oppfyller visse prinsipper for fordelingsrettferdighet, og der medlemmene stort sett adlyder lovene.  I tillegg må et velordnet samfunn være stabilt: selv om medlemmene ellers har uforenelige livssyn, må medlemmenes rettferdighetssans kunne utvikles og holdes vedlike i samfunnet, slik at de selv ønsker å innordne seg samfunnsinstitusjonene.
Rawls forutsetter at hvert individ har to viktige evner.  For det første har vi alle en sans for rettferdighet.  Vi har evnen til å forstå og anvende, og underkaste oss, de rettferdighetsprinsippene og de reglene vi oppfatter som rettferdige, og som måtte gjelde oss.  Denne sansen for hva som er rett og rimelig hindrer at vi setter oss mål som er urettferdige, og den setter skranker for hvordan vi handler mot andre.  
For det andre er vi rasjonelle.  Hver av oss danner seg en oppfatning om det gode, og vi forsøker å fremme eller oppnå dette målet, alene eller i samarbeid med andre.  

5. Rawls' kontraktteori
Samfunnsinstitusjonene er ikke frivillig valgt: statsmakten tvinger oss til å følge landets lover.  Kan institusjonene likevel respektere individenes frihet og likhet?  Ja, hevdet John Locke, Jean-Jacques Rousseau og Immanuel Kant: samfunnsordningen ivaretar individenes frihet og likhet dersom ordningen kunne vært gjort til gjenstand for frivillig samtykke fra alle berørte parter.  Kontrakttradisjonen i politisk filosofi bruker denne idéen om et tenkt, allment samtykke for å hevde at visse maktforhold er illegitime: en person ville selvfølgelig ikke gi sitt samtykke til samfunnsordningen hvis hun får det verre ved å tre inn i samfunnet enn hun ellers ville hatt det i en naturtilstand, uten samfunnsinstitusjoner.  Locke hevdet at det absolutte enevelde bryter mot dette.  Slike myndigheter har derfor intet moralsk krav på å bli adlydt.  

Rawls' syn på samfunnet som samarbeid mellom like og frie medlemmer legger opp til en slik kontraktteorisk tilnærming.  For Rawls er temaet imidlertid ikke isolerte samfunnsinstitusjoner, men samfunnsinstitusjonene betraktet under ett.  Og utgangspunktet for å vurdere personenes fordel eller ulempe er ikke en naturtilstand; i stedet må ulike samfunnsordninger sammenlignes med hverandre.
Likeverdige parter i frivillig samarbeid vil sikre seg rimelige eller "fair" vilkår, for ingen går frivillig med på urimelige betingelser.  Rawls foreslår at et rettferdig samfunn må tilfredsstille de fordelingskriteriene som ville vært enstemmig valgt på slikt fritt og utvunget grunnlag.  Når kriteriene er slike at ingen har gode innvendinger mot dem, forholder vi oss nemlig til hverandre som frie og like selv når vi tvinges til å følge lover og adlyde statsmakten.  Dette er tanken bak Rawls' forslag om at vi bør forstå "rettferdighet som rimelighet".
6. Rettferdighet som rimelighet
Rawls' rettferdighetskriterium består av tre prinsipper, der de to siste ofte betraktes under ett.

1. Frihetsprinsippet:
Enhver har det samme, ukrenkelige krav på et tilfredsstillende sett av like grunnleggende rettigheter, som er forenlig med alle andres tilsvarende sett av rettigheter.  Disse rettighetene tar sikte på å beskytte de to evnene alle har -- rettferdighetssans og rasjonalitet -- og omfatter de politiske og sivile rettigheter, så som stemmerett, ytringsfrihet og religionsfrihet, og rett til lik beskyttelse av loven.

2. Prinsippet om sosiale og økonomiske ulikheter:
Det andre prinsippet består av to betingelser for hva slags sosiale og økonomiske ulikheter som kan forekomme over tid.  Rawls betegner ofte disse to betingelsene som to forskjellige prinsipper:

2.a)  Prinsippet om sjanselikhet:
De sosiale og økonomiske ulikhetene som finnes, må være knyttet til sosiale posisjoner -- stillinger og yrker -- som er likt tilgjengelige for alle med samme evner og vilje til å bruke evnene.  

2.b)  Forskjellsprinsippet:
Sosiale og økonomiske ulikheter må fremme de dårligst stiltes kår.

Frihetsprinsippet er overordnet de andre prinsippene, i den forstand at samfunnsinstitusjonene aldri kan fremme sjanselikhet eller tillate økonomisk ulikhet dersom det innebærer at andres grunnleggende rettigheter settes til side.  Likeså er prinsippet om sjanselikhet overordnet forskjellsprinsippet: institusjonene kan ikke bryte prinsippet om sjanselikhet for å bedre de fattiges økonomiske vilkår.
Forskjellsprinsippet kan tillate økonomisk ulikhet mellom mennesker i forskjellige stillinger, for eksempel dersom premiering av ekstra innsats hever produktiviteten, og dermed bidrar til at minstelønnen i samfunnet blir høyere.  Men dette er rettferdig bare så lenge forskjellen i lønn er forenlig med de andre prinsippene.  Politisk makt må fremdeles være likt fordelt, og neste generasjons muligheter for utdannelse og yrkesvalg må ikke påvirkes.  I hvilke tilfelle slik premiering av bestemte yrkesgrupper faktisk vil ha gunstige virkninger for økonomisk svakstilte, også på lang sikt, er naturligvis et annet spørsmål som må avklares ved samfunnsvitenskaplige undersøkelser.  
Teorien om rettferdighet som rimelighet kan ikke uten videre tas til forsvar for det vi i Norge forstår som liberal, og heller ikke for sosialdemokratisk politikk.  Rawls' teori er i prinsippet åpen for at rettferdighetshensynet kan tillate store eller små skatteoverføringer, og stor eller liten bruk av markedsmekanismer.  Dette er blant annet avhengig av sosialøkonomiske forhold og lokale tradisjoner.
7. Argumentet for Rawls' fordelingsprinsipper
Hvordan kan synet på rettferdighet som rimelighet begrunne såpass detaljerte kriterier for rettferdige samfunnsinstitusjoner?  Rawls forsøker ikke å utlede disse prinsippene fra det kontraktetiske utgangspunktet.  I stedet argumenterer han for at disse prinsippene er mer rimelige enn utilitarismens prinsipp om nyttemaksimering. Når vi tenker nøye gjennom våre oppfatninger, ser vi at mange umiddelbare argumenter for eller mot forskjellige prinsipper er utilfredsstillende.  At et bestemt rettferdighetsprinsipp vil tilgodese en bestemt samfunnsgruppe må således betraktes som en usaklig grunn, fordi prinsippene nettopp skal brukes for å vurdere om slik forskjellsbehandling er rettferdig.  Livssynspluralismen forhindrer også en del argumenter for at rettferdighetsprinsippene skal fremme et bestemt livssyn, eller premiere bestemte holdninger eller visse evner.  Argumentet kan ikke simpelthen gå ut på at dette livssynet, eller disse holdningene eller evnene, er det riktige, eller at de har egenverdi, for mennesker med andre syn på hva som er godt har ingen grunn til å akseptere slike begrunnelser.  
Rawls foreslår et hjelpemiddel for å gjøre det lettere å se hvordan vi likevel kan begrunne og rangere forslag til rettferdighetsprinsipper.  Vi tenker oss en opprinnelig forhandlingsposisjon der alle parter må bli enige om prinsipper for å vurdere om samfunnsinstitusjonene er rettferdige.  Dette svarer til den kontraktteoriske tolkningen av likhet og frihet som allment samtykke.  Videre tenker Rawls seg at partene ikke kjenner til de fakta som kunne forlede dem til å komme med usaklige argumenter.  Partene argumenterer dermed bak et slør av uvitenhet i valget mellom rettferdighetsprinsipper.  
I denne opprinnelige posisjonen vet partene at samfunnsinstitusjonene påvirker deres liv på avgjørende måter.  De vet også at de har et livssyn som de ønsker å fremme, men ingen vet hvilket livssyn de selv har.  Derfor vil ingen forfekte en bestemt fordeling av goder simpelthen fordi den fremmer et bestemt livssyn.  Heller ikke vil noen argumentere for at samfunnsinstitusjonene uten videre bør begunstige visse talenter så som skoleflinkhet eller dristighet.  De vet jo ikke om de selv har slike egenskaper.  En annen sak er at institusjonene kan belønne slike egenskaper av andre grunner, for eksempel for å øke mengden av goder som skal komme de dårligst stilte til del.
Rawls påpeker at under slike betingelser blir det til og med vanskelig å avgjøre hva som skal telle som et gode eller som en byrde, siden vi har forskjellige oppfatninger av det gode liv.  Han foreslår derfor at prinsippene for fordelingsrettferdighet skal gjelde sosiale primærgoder.  Disse godene består av de sosiale betingelsene og midlene som vanligvis er nødvendige for å kunne utvikle og bruke de to grunnleggende evnene mennesker antas å ha, rettferdighetssans og rasjonalitet, og for å kunne fremme den oppfatning om det gode liv man måtte ha.
Rawls hevder at det hypotetiske valget i denne opprinnelige posisjonen er relevant for å avgjøre spørsmålet om rettferdighet, fordi denne valgsituasjonen gjenspeiler de hensyn vi mener det er riktig å ta.  I en slik posisjon vil partene foretrekke Rawls' prinsipper framfor utilitarismen.  Rawls' prinsipper sikrer at alle, til og med de dårligst stilte, får en del av samfunnets goder.  Utilitarismens prinsipp om nyttemaksimering tillater derimot at noen kan ofres for andres beste.  Valget i den opprinnelige posisjon gjenspeiler at vi forsøker å finne prinsipper det kan være allment samtykke om, og unngår prinsipper som noen vil ha gode innvendinger mot.  Det vil ofte være nettopp de som kommer dårligst ut, som har de beste innvendingene mot de samfunnsinstitusjonene som er årsak til dette.  De som får mindre sosiale primærgoder enn andre vil ofte ha tungtveiende innvendinger mot en slik ulik fordeling, særlig når vi tar hensyn til at disse godene er skapt gjennom samarbeid, og når vi innser de store virkningene en ulik fordeling har for levekårene for de dårligst stilte.  Rawls hevder altså at kravet om allment, utvunget samtykke gjør at de dårligst stiltes kår må tillegges avgjørende betydning i valget av rettferdighetskriterier.  Dette uttrykkes i den opprinnelige posisjonen ved at partene vil tenke som om det verste skulle skje.  I uvitenhet om hvor de selv vil havne på den sosiale rangstigen, vil de sørge for at de som vil bli dårligst stilt har det så bra som mulig.  Rawls' prinsipper vil derfor bli foretrukket framfor utilitarismen i den opprinnelige posisjonen.
8. Rawls' teori om begrunnelse: Reflektiv likevekt
I normativ etikk argumenterer man for bestemte svar på spørsmål om hvordan vi bør handle, hva det gode liv er, eller hva slags samfunn vi bør ha.  Rawls' bok er først og fremst et bidrag til denne grenen av moralfilosofien.  På denne måten utgjorde A Theory of Justice et brudd med den filosofien som var blitt bedrevet i Vesten i dette århundre.  Få filosofer, hverken på kontinentet eller i den analytiske tradisjonen i den engelskspråklige verden, hadde bidratt med svar på normative spørsmål.  Tilhengere av den logiske positivismen, for eksempel, arbeidet nesten utelukkende med å avklare begreper og reflektere over hvordan vi kan begrunne våre oppfatninger og ha sikker viten.  Moralfilosofene i den analytiske tradisjonen tok dermed ikke stilling til normative spørsmål, men drøftet isteden metaetiske problemer.  De analyserte etiske uttrykk, og diskuterte hvorvidt etiske påstander kan sies å være sanne eller usanne, eller om de bare uttrykker følelser.  A Theory of Justice bidro også til å besvare noen slike viktige og interessante metaetiske spørsmål. 
Filosofer har tidligere gjerne tenkt seg at våre oppfatninger om hva som er riktig og galt i enkeltsituasjoner bygger på mer generelle moralprinsipper om hva som er godt og riktig; for eksempel at det er galt å lyve, eller å misbruke eller utnytte andre mennesker.  Men hvordan kan disse prinsippene i sin tur begrunnes?  Rawls foreslår at de forskjellige påstandene og oppfatningene i den normative teorien begrunner hverandre gjensidig når vi organiserer dem som premisser og konklusjoner på en systematisk og klar måte.  Premisser og konklusjoner begrunner hverandre i "reflektiv likevekt".  De enkeltvurderingene vi har om konkrete situasjoner begrunnes "ovenfra": slaveri er galt fordi det strider med prinsipper om rettferdighet.  Og de generelle prinsippene vi holder fast ved begrunnes i sin tur "nedenfra", ved å påvise at disse prinsippene passer godt inn med de mange enkeltoppfatningene og etiske reaksjonene vi har.  
Denne måten å forstå begrunnelse på i etikk finner vi også hos tidligere filosofer, så langt tilbake som hos Aristoteles.  W. V. Quine, Rawls' kollega ved Harvard, har hevdet et mer generelt standpunkt: at alle våre oppfatninger, ikke bare i etikk, bare kan begrunnes ved at de inngår i et systematisk hele som stemmer med våre erfaringer.  Rawls selv tar ikke stilling til dette, og vil til og med unngå å hevde at hans teori om rettferdighet er sann.  Han vil bare si at teorien er en akseptabel teori i politisk filosofi, og at den gjør bedre rede for våre moraloppfatninger enn utilitarismen.
9. Samfunnshistorisk sammenheng
En av grunnene til at A Theory of Justice har hatt slikt gjennomslag skyldes utvilsomt at Rawls virkelig har tatt andres syn på alvor, og trukket på tidligere tenkeres innsikter.  Rawls understreker stadig at dersom vi skal lære noe av andre, må vi tolke dem i beste mening.  Det bærer galt avsted å tro at politiske filosofer opp gjennom verdenshistorien har gitt ulike svar på nøyaktig de samme spørsmålene.  Viktige bidrag til politisk filosofi har ofte oppstått som reaksjon på grunnleggende politiske konflikter.  Filosofene skrev for sin samtid, ofte med aktuelle politiske konflikter i tankene.  Historisk innsikt er derfor nødvendig for å sette teoriene i riktigst mulig lys og høste av andres innsikter.  Når tidligere tenkere fortoner seg som naive, skyldes det ofte at vår tolkning av dem er feil.  Rawls stiller spørsmålene: hvilken historisk sammenheng skriver denne tenkeren i, og hvilke spørsmål er han opptatt av?  Hvilke alternativer ser han som reelt mulige? Mange av kritikerne av A Theory of Justice har ikke stilt slike spørsmål.  Men det er vanskelig å forstå hvorfor boken vakte slik oppsikt uten å kjenne til de politiske og filosofiske konfliktene i Rawls' samtid.
I midten av dette århundre var USA preget av dyptgående politiske konflikter.  Borgerrettighetsbevegelsen i 1950- og 60-årene stilte fundamentale spørsmål om samfunnsforhold og styresett i USA.  USAs rolle i Vietnamkrigen bidro ytterligere til å sette søkelyset på statsmaktens legitimitet:  med hvilken moralsk rett kan de politiske myndighetene kreve at samfunnsmedlemmene skal underkaste seg samfunnets lover og regler?  
Rawls hevder som vi har sett at legitimitet først og fremst er et spørsmål om rettferdighet, om hvordan rettigheter og andre goder er fordelt mellom mennesker.  I et demokrati må statsordningen sikre politisk likhet, men de svartes situasjon viste til gagns at formelt like borgerrettigheter ikke er tilstrekkelig for å unngå rasediskriminering.  Mangelfullt rettsvern og begrensede økonomiske og politiske muligheter holdt de svarte undertrykt.  Samtidig ville større økonomisk og sosial likhet true de hvites velstand og handlefrihet.
Rawls' teori tar selvsagt ikke opp alle de etiske og politiske utfordringene vi står overfor.  Prinsippene han foreslår gjelder samfunnsinstitusjonene som helhet, og de er ikke nødvendigvis gyldige for andre fordelingsspørsmål, for eksempel fordelingen av helsetjenester, fordelingen av goder mellom generasjoner, eller fordelingen over landegrensene.   Miljøspørsmål og vårt ansvar overfor den tredje verden forblir ubesvart.  Og rettferdighetsprinsippene kan ikke anvendes direkte når vi skal avgjøre hvordan vi bør handle i enkeltsituasjoner.  Videre er prinsippene bare ment å gjelde for velordnede samfunn.  Hvordan samfunnsinstitusjonene skal bøte på tidligere tiders urettferdighet, og hva vi bør gjøre når vi lever under urettferdige ordninger, berører Rawls bare såvidt i en diskusjon om sivil ulydighet.  Teorien kan ikke uten videre gi svar på disse spørsmålene.
10. Kritikk
Rawls' teori tilhører den analytiske tradisjonen i filosofi som legger vekt på å gjøre rede for premisser og begrunnelseskjeder.  En styrke ved denne tradisjonen er at teoriene stiller seg åpen for kritikk: det er lettere å identifisere omstridte premisser, svakheter og feil.  Mange av kritikerne har ikke festet seg nok ved at Rawls tar for seg et svært avgrenset spørsmål.  Men selv innen dens påtenkte anvendelsesområde er det rettet mange tankevekkende innvendinger mot teorien.
Rawls tar for eksempel for gitt at en rettferdig fordeling av goder er nødvendig for en legitim statsmakt.  Interessekonflikter blir dermed det sentrale i Rawls' syn på samfunnet.  Noen kritikere har innvendt at dette bygger på et galt menneskesyn: det gode samfunn burde istedenfor ta utgangspunkt i menneskers nestekjærlighet og selvoppofrelse.  
Andre politiske teoretikere er uenige i noen av Rawls' premisser, eller kritiserer måten de er satt sammen på i hans teori.  Likhet og frihet kan uttrykkes på andre måter enn gjennom det kontraktteoretiske perspektivet.  Og selv om kontraktteorien beholdes, er det ikke gitt at likhetsidealet krever at staten bør forholde seg nøytral mellom livssyn på den måten Rawls hevder.  Noen vil hevde at samfunnsinstitusjonene ikke bør ta hensyn til andres avvikende oppfatninger om det gode, men isteden fremme det synet som noen av medlemmene har, og løse konflikter mellom partene i lys av dette synet.  
Man kan også fremsette innvendinger innenfor Rawls' rammer, ved å hevde at andre hensyn må betraktes som relevante for begrunnelsen av rettferdighetsprinsipper.  Dette kan fremstilles som en uenighet om hva uvitenhetssløret bør dekke med hensyn til hva partene vet om seg selv og det samfunnet de skal leve i.  Rawls' antagelser om mennesket blir for eksempel kritisert ut fra syn som hevder at andre evner og holdninger enn de Rawls legger vekt på, bør være avgjørende ved valg av rettferdighetsprinsipper.  
Atter andre kritikere aksepterer Rawls' formulering av den opprinnelige posisjonen, men hevder at deltakerne ville foretrekke andre prinsipper enn Rawls'; enten forbedrede versjoner av utilitaristiske prinsipper eller andre prinsipper.  

Hva er så Rawls' bidrag til politisk filosofi?  
Etiske teorier har en funksjon som Rawls har fått fram i lyset igjen: å bringe orden og sammenheng mellom de forskjellige moraloppfatningene vi har, og dermed bidra til å bilegge våre praktiske konflikter.  Begrunnelse ut fra reflektiv likevekt er også en viktig innsikt, som kan anvendes på etiske teorier generelt, ikke bare på Rawls' teori om rettferdighet.
Andre teorier, som svarer på andre spørsmål, kan gjøre bruk av deler av Rawls' teori, slik han selv har bygget på det han ser som verdifullt i tidligere tiders politiske filosofi.  Mange ser for eksempel tanken om en opprinnelig posisjon som et fruktbart grep for å håndtere andre moralske problemer.  

Teorien om rettferdighet som rimelighet har ikke tilbakevist utilitarismen eller andre politiske teorier en gang for alle.  Allikevel utgjør Rawls' teori et gjennomarbeidet og systematisk forsøk på å løse et av de viktigste politiske spørsmålene vi er uenige om i samfunnet:  hvordan konfliktene mellom likhet og frihet kan løses på en slik måte at vi uansett livssyn kan behandle hverandre som frie og likeverdige mennesker, på tross av alle våre forskjeller.

