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Om Rawls og lokal rettferdighet
Takk for nyttige kommentarer fra Fredrik Engelstad, Dagfinn Føllesdal, Siri Gloppen, Lars Fjell Hansson, Ole Fritjof Norheim, og Per Sandberg.

Ingress: 
John Rawls' teori Justice as Fairness har, med god grunn, vakt stor oppmerksomhet og inspirert forskning i en rekke fag.  Imidlertid er ikke teorien særlig robust: det er vanskelig å anvende prinsipper, argumenter og grep fra Justice as Fairness på andre felt enn teoriens egentlige gyldighetsområde: fordelingen av sosiale primærgoder innenfor de grunnleggende samfunnsinstitusjonene i et samfunn.  For å illustrere dette presenterer jeg først en tolkning av Rawls' teori, og kritiserer så tre forsøk på å tolke og anvende Justice as Fairness: Noen kommunitære tenkere (Taylor, Sandel, MacIntyre) som hevder å legge mer vekt på forholdet mellem individ og samfunn; Jon Elsters diskusjon av Rawls i forhold til "lokal rettferdighet"; og spørsmål om internasjonal fordelingsrettferdighet (Beitz, Pogge, Barry). 


Innledning
Dagens forskning om normer i filosofi og samfunnsvitenskapene henviser ofte til John Rawls' teori om rettferdighet (1971, 1993) -- Justice as Fairness, eller Rettferdighet som Rimelighet, som jeg skal kalle den.  I denne artikkelen vil jeg peke på problemer som oppstår i forsøkene på å anvende argumenter og grep fra Rettferdighet som Rimelighet, spesielt i diskusjoner omkring 'lokal' og 'global' rettferdighet forstått på ulike måter.  Det er ikke dermed sagt at Rettferdighet som Rimelighet ikke bør inspirere eller gi innspill; mine påstander er bare at forholdet mellom Rettferdighet som Rimelighet og den normative vurderingen av andre felt enn teorien er laget for er komplisert.  Rettferdighet som Rimelighet er ikke særlig 'robust': Rawls' argumenter kan ikke uten videre brukes for å vurdere andre emner enn de grunnleggende samfunnsinstitusjonene som helhet.  Rettferdighet som Rimelighet kan derfor vanskelig testes mot våre veloverveide moraloppfatninger om andre temaer.  
I del 1 skisserer jeg Rawls' teori om rettferdighet.  Rawls' teori er uttrykkelig avgrenset til å gjelde hvordan de grunnleggende samfunnsinstitusjonene bør påvirke fordelingen av goder og byrder oss imellom, spesielt om såkalte "sosiale primærgoder".  Jeg gir en kort beskrivelse av dette anvendelsesfeltet.  
I resten av artikkelen drøfter jeg Rawls' teori i forhold til tre måter å skille mellom "lokal" og "global" teori.  Mange forfattere har hevdet at Rawls' teori er "global", i forskjellige betydninger: 1) Den er tilsynelatende uforenlig med kommunitære tilnærminger representert ved Taylor, Sandel og MacIntyre; den er global i motsetning til å være opptatt av såkalt "lokal" fordelingsrettferdighet; og 3) den er relativt direkte anvendbare på spørsmål om internasjonal fordeling, ifølge Beitz.  Disse forfatterne har verdifulle og tankevekkende bidrag om mange temaer.  Her skal jeg imidlertid hevde at de tar feil, i alle fall i den grad de uttaler seg om Rawls' teori. (Jeg bygger i stor grad på Føllesdal 1991.)
Del 2 tar opp kommunitære normative teorier.  Disse teoriene fremhever fellesskapets betydning på forskjellige måter.  Noen kommunitære forfattere hevder at slike "kommunitære" tilnærminger er uforenlig med mer abstrakte og universelle normative liberale teorier som Rawls': liberale tilnærminger kan ikke verdsette de normer og verdier som uttrykkes i personens lokale kultur, og gir en gal fremstilling av forholdet mellom personen og samfunnet rundt.  Jeg skisserer hvordan Rawls på flere måter gir uttrykk for kommunitære verdier.   Teorien kan altså ikke uten videre avvises som uforenlig med en anerkjennelse av fellesskapets betydning.  
Del 3 drøfter forholdet mellom Rettferdighet som Rimelighet og deskriptive sosiologiske studier av "lokal rettferdighet".  Slik forskning skiller mellom lokal teori for fordeling av konkrete goder og global teori så som Rawls', der "global" brukes om samfunnsordningene som helhet.  Jeg skal hevde at Rawls' teori er hverken "global" eller "lokal" i Elsters forstand.  
I del 4 diskuterer jeg sammenhengene mellom normativ teori om nasjonal rettferdighet -- mellom samfunnsmedlemmer i en stat -- og internasjonal eller global normativ teori, om fordelingen av goder mellom alle mennesker på kloden.  Rawls' rettferdighetsprinsipper er utformet for rettferdighetspørsmål om nasjonalstaten, men noen har også villet anvende dem på internasjonale forhold.  Jeg skal hevde at man kan forsvare et markant skille mellom fordelingsprinsipper for en stat og for prinsipper for internasjonal rettferdighet.  Dette skyldes særlig at argumenter for en lik fordeling har spesiell vekt for fordelingen av sosiale primærgoder statsborgere imellom.  Likhet fremstår altså ikke som en grunnleggende, ubegrunnet norm i Rettferdighet som Rimelighet, med ubegrenset gyldighetsområde.  

1 Om Rawls' prosjekt
a Felt: Grunnleggende samfunnsinstitusjoner med allmenn oppslutning
Rawls velger å diskutere legitimitetsprinsipper for institusjoner.  Han fokuserer på ett bestemt felt: visse grunnleggende samfunnsinstitusjoner så som lovverk, skattesystem og familiestruktur; og er opptatt av et bestemt tema: hvordan slike institusjoner betraktet under ett bør påvirke fordelingen av goder og byrder oss imellom.  Teorien antar at at det er fysiske, psykologiske og sosiologiske rammebetingelser for slike institusjoner.  Rawls argumenterer innenfor "ideal teori", i den forstand at han er interessert i å drøfte hvilke prinsipper som bør regulere samfunn dynamisk over generasjoner, der institusjonenes regler har allmenn oppslutning.  Rawls betrakter dette temaet som betydningsfullt, samtidig som det begrensede området fører til at argumentmengden -- og den direkte overføringsverdien til andre temaer -- blir sterkt begrenset.  Vi skal se nedenfor at dette delvis skyldes at det er svært få sider av samfunnsmedlemmenes livssituasjon som får telle til gunst eller ugunst for slike prinsipper. 

b Tema: Legitimitetskriterier
Normativ politisk teori og politisk filosofi reflekterer blant annet over spørsmålet "gitt at vi mennesker er slik vi er, hvordan burde samfunnsinstitusjonene være?". 
Rawls' rettferdighetsprinsipper er å forstå som nødvendige betingelser for når borgere har en moralsk plikt til å innordne seg etter samfunnsinstitusjoner, forstått som en praksis styrt av regler.  Den primære rollen for prinsippene er altså ikke å forklare tilblivelsen av institusjoner, ei heller å vurderere alternative institusjonelle endringsforslag.  Teorien skal være til hjelp for borgerne.  Prinsippene er kriterier for å vurdere de samfunnsinstitusjoner som blir opprettholdt av statsmakten, for å avgjøre om disse institusjonene har moralsk krav på oppslutning.

C Kontraktetikk og den opprinnelige posisjon
Rawls hevder at et kontraktetisk perspektiv bør anvendes når det gjelder spørsmålet om samfunnsinstitusjonenes legitimitet.  Den kontraktetiske (også kalt den kontraktteoretiske) tradisjonen ser på moralen som regler man kan forvente enighet om blant alle berørte parter (Se Skirbekk og Gilje, Gilje 1989, Malnes og Midgaard 1993).  Denne tradisjonen legger dermed vekt på samtykke fra alle i en eller annen forstand -- i alle fall blant de som har som overordnet mål å handle ifølge slike regler.  Et tilfredsstillende eller riktig sett av regler er ett som alle berørte parter kan forvente å slutte seg til, uansett hvilken av de berørte parter man er.
Rawls foreslår et hjelpemiddel for å gjøre det lettere å se hvordan vi kan begrunne og rangere forslag til rettferdighetsprinsipper.  Vi tenker oss en opprinnelig forhandlingsposisjon der alle parter altså må bli enige om prinsipper for å vurdere om samfunnsinstitusjonene er rettferdige.  Dette svarer til en kontraktteorisk tolkning 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 eller utilbørlige argumenter.  Partene argumenterer dermed bak et slør av uvitenhet i valget mellom rettferdighetsprinsipper.  
For at denne tilnærmingen skal kunne fungere kritisk må det kunne gis rimelige innvendinger mot mulige regler ut fra hvilke virkninger slike regler har på de individene som berøres.  Temaet for Rawls' teori innebærer ikke et brudd med "etisk individualisme": relevante argumenter for og mot prinsipper om rettferdighet må vise til hva som skjer med representative enkeltindivider som berøres av de samfunnsinstitusjoner som tillates, påbys eller forbys av slike prinsipper.  
Normative argumenter i denne tradisjonen krever sammenlignbarhet individer imellom når det gjelder konsekvensene av de aktuelle reglene -- for Rawls' område altså de reglene som definerer praksis innen samfunnsinstitusjoner.  Tre faktorer gjør det spesielt vanskelig å bli enige om legitimitetskriterier som vedrører den fordelingen av goder og byrder som skjer innenfor rammer satt av samfunnsinstitusjonene: i) dette spesielle temaet -- et bestemt sett av samfunnsinstitusjoner; ii) livssynspluralismen i samfunnet; og iii) menneskenaturens påvirkelighet.  Disse faktorene begrenser de virkningene på enkeltindivider som kan gi grunnlag for argumenter for og mot slike legitimitetsprinsipper.
Kontrakt-etiske argumenter om prinsipper som gjelder institusjonell fordelinger av goder og byrder krever både 
a) En teori om relevante goder -- om hvilke goder og byrder som prinsippene skal regulere fordelingen av.  Valget av objekter må skje i lys av vårt behov for å kunne argumentere for og mot slike prinsipper.  Det er kun virkninger som påviselig skyldes samfunnsinstitusjoner som kan telle for eller mot vurderingen av ulike prinsipper for institusjoner.  I tillegg må det være en noenlunde konstant sammenheng mellom knipper av goder og byrder og de typiske virkningene for individer (eller for ulike sosiale grupper -- Hvordan dette begrepet skal forstås er uklart i Rawls' egne arbeider.  Dette gir seg blant annet utslag i et tolkningsmangfold m.h.t. hvordan 'de dårligst stilte' skal kunne beskrives, og hvor mange de kan være.) som resultat av deres tilgang til slike goder.  Argumentene må henvise til forventede virkninger for individer, men først og fremst virkninger som har en tendens til å oppstå for personer i de ulike posisjonene og rollene slik de defineres i og av institusjonene.  Flere ulike individer, med forskjellige egenskaper, verdier og interesser vil fylle slike roller, men det er i første rekke standard-virkninger som kan tillegges vekt.  Dette skyldes også at mange institusjoner må behandle personer likt ut fra intersubjektive kriterier, og det er grenser for hvor kompliserte slike regler kan være. 

b) En teori om relevante interesser.  Argumenter for ulike prinsipper viser til godenes verdi for visse interesser.  Det må kunne forventes enighet om hvilke interesser som teller, og om hva som skal telle som positive og negative, større og mindre konsekvenser for disse interessene.  Størrelsen av fordeler og ulemper som påføres de forskjellige berørte parter må altså kunne sammenlignes (Dette gjír det vanskelig å bruke størrelsen av individers 'mulighetsrom' som mål på fordeler og ulemper, slik Amartya Sen gjør (Sen 1985, 1992.  Dette formelle kravet blir vanskelig å oppfylle når det gjelder samfunnsinstitusjoner fordi mange interesser ikke kan telle -- blant annet fordi institusjoner påvirker våre interesser og verdier.

 Institusjonenes innvirkning på individet
Vi påvirkes drastisk av våre sosiale omgivelser.  Vi er sosiale vesener, og dette tar Rawls på alvor.  Institusjonene legger rammer for fordeling av goder og byrder.  De farger også vår vurdering av goder og byrder, og preger våre livsplaner generelt - og påvirker til og med hva vi anser som å være i vår interesse (se f.eks. Elster 1983.  Samfunnsinstitusjonene påvirker dermed både våre livsvilkår og våre verdier på vidtrekkende måter, og det er nettopp derfor dette området er så viktig.  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.   En sammenligning av virkningene av institusjoner kan derfor vanskelig bygge på 'interesser' generelt.  Vi bør være ekstra kritiske til å bruke opplevd lykke som målestokk, siden vi utvikler noen av våre evner og interesser, blant alle de vi har, bl.a. i lys av våre forventninger til institusjonene og insentivene som omgir oss.
I argumenter om hvordan samfunnsinstitusjonene bør fordele goder og byrder framstår dermed visse premisser som utidige eller utilbørlig.  � kreve at de som innehar visse stillinger eller sosiale posisjoner bør belønnes deretter, og at alle bør få som de har gjort seg fortjent til ifølge vårt nåværende regelverk er å ta for gitt nettopp det rettferdighetsteorien allerede tar hensyn til:  Forventninger vil bli skapt og må imøtekommes i samfunnet over tid.  Teoriens tema er imidlertid hvilke moralske krav om fordelingsrettferdighet som bør gjelde for slike institusjoner, og dermed hvilke forventninger medlemmene bør ha.
Livssynspluralisme
Et samfunn med tros- og ytringsfrihet vil oppleve livssynspluralisme. Rawls antar at selv reflekterte og moralske samfunnsmedlemmer vil være uenige om en rekke grunnleggende spørsmål vedrørende meningen med livet, menneskets sanne natur, og bestanddelene av det gode liv.  Dersom samfunnsmedlemmene var enige i livssyn, burde kanskje institusjonene fremelske og belønne de egenskapene og holdningene alle verdsetter.  Men med livssynspluralismen blir dette kriteriet for fordelingsrettferdighet betenkelig.  Vi kan derfor ikke forvente enighet om at goder eller interesser som bare tillegges vekt i noen livssyn også skal telle når vi forsøker å finne fram til prinsipper det kan forventes allmenn enighet om.  Argumenter som bygger på premisser av den typen blir derved utilbørlige.
Hva skal telle som relevante interesser?
For å bli enige om hvilke goder og byrder som skal telle innenfor en normativ teori om legitimititetsprinsipper må vi blant annet skjele til hva som skal telle som relevante fordelingsvirkninger på individer.  For det første skulle man forvente at alles grunnleggende fysiske behov for ernæring, husly o.s.v. bør tilfredsstilles.  I et samfunn der alle medlemmer skal forstås som likeverdige, vil det virke urettferdig om fordelingen ikke ivaretar grunnbehov hos alle.  Fordelingsproblemene blir større i samfunn der det er goder til overs etter at alle disse behovene er tilfredsstilt.  Hvilke ytterligere interesser kan telle som relevante?
Rettferdighet som Rimelighet besvarer disse spørsmålene ved å bygge på en bestemt oppfatning av mennesket.  For dette formålet -- argumenter om legitimitetskriterier -- antas hvert individ å ha to viktige evner.  For det første har vi alle en sans for rettferdighet.  Vi har evnen til å forstå, anvende, og underkaste oss, prinsipper og regler 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, i en bestemt forstand:  Hver av oss har evnen til å danne seg en oppfatning om det gode liv, innenfor de mulighetene vi forespeiler oss, og vi forsøker å fremme eller oppnå dette målet, både alene og i samarbeid med andre.  
Det er kun konsekvensene for disse interessene som ansees som relevant grunnlag for argumenter om legitimitetsprinsipper.  Det er ikke dermed sagt at teorien hevder at det kun er disse evnene, beskrevet på denne måten, som oppleves som viktig for enkeltindividet -- og slett ikke at det korrekte fullstendige syn på menneskeverdet fastslår at disse evnene er de viktigste.  Men i lys av hva teorien prøver å gi svar på, er det kun argumenter som viser til fordelingsvirkninger på disse evnene som vi kan forvente enighet om.  Dersom andre evner og interesser trekkes inn som premisser i argumentene for og mot rettferdighetsprinsipper, vil argumentene ansees som utilbørlige. 

Hvilke goder og byrder teller: Sosiale primærgoder
Livssynspluralismen og menneskets påvirkelighet gjør det vanskelig å komme fram til en felles oppfatning av hvilke goder og byrder som skal fordeles, og hvordan de bør fordeles.  Mer presise fordelingskrav må gjelde goder som direkte eller indirekte sikrer eller fremmer de relevante evnene vi alle må tilkjenne hverandre.  Og noen fordelingsprinsipper må begrunnes framfor alternativene. 
Rawls' bruk av sosiale primærgoder kan sees som et kreativt svar på disse utfordringene.  De sosiale primærgoder er (Rawls 1971, 62; 1982):
- rettigheter og friheter 
- myndighet og formelle posisjoner og yrker
- inntekt og rikdom
- det sosiale grunnlag for selvrespekt.

Disse godene er av instrumentell verdi for de to evnene som betraktes som relevante: rettferdighetssans og rasjonalitet.  Fordelingen av disse godene styres i stor grad av institusjoner, og ved å fokusere på disse godene blir lik fordeling et velbegrunnet krav.  La meg kort skissere hvorfor ulik fordeling av slike goder synes å stride med alle samfunnsmedlemmers likeverd innenfor Rawls' perspektiv.
Grunner for like andeler
Den kontraktetiske tilnærming uttrykker individers likeverd ved at regler må kunne tenkes som gjenstand for allment samtykke.  Men utover det har ikke denne tilnærmingen noen generell innebygget tendens i retning av resultatlikhet: Likhetskrav må begrunnes, for eksempel ved å vise hvor uheldig ulik fordeling av bestemte goder er for relevante interesser.
Jeg vil foreslå at en lik fordeling av goder er spesielt viktig når en eller flere av de følgende betingelser er innfridd (Føllesdal 1991):
1. Når alle medvirker, og medvirker i lik eller samme grad, for å frembringe godene.
2. Når lik fordeling er nødvendig for å unngå at noen dominerer andres liv.
3. Når lik fordeling av godene er nødvendig for å sikre prosedyrerettferdighet.

Sosiale primærgoder: kompetanse
Blant samfunnsborgere vil sosiale primærgoder tilfredsstille alle tre betingelser (Føllesdal 1991).  Det er ikke plass her til å begrunne dette standpunktet i detalj, men jeg vil kort skissere hvorfor den første betingelsen er tilfredsstilt.  De sosiale primærgodene er blant annet politiske og sivile rettigheter, sosiale posisjoner og stillinger, og inntekt og formue.  Jeg vil foreslå at vi forstår de sosiale primærgodene som institusjonalisert beslutningsmyndighet -- det som i nordisk juridisk sammenheng ofte kalles "kompetanse" (se bl. a. Eckhoff og Sundby 1976, 93pp, Hohfeld 1923, Hart 1961).  Slik kompetanse gir enkeltmennesker makt eller myndighet av en bestemt type: kompetanse til å være beslutningstaker og dermed avgjøre utfall innenfor bestemte områder.  Kompetanse skapes gjennom kompetansenormer som bestemmer hvordan slik beslutningsmyndighet skal fordeles.  Den beslutningsmyndighet som sosiale primærgoder utgjør eksisterer dermed kun når det finnes et normsystem som følges.  Sosiale primærgoder er derfor å forstå som aspekter av de sosiale institusjoner som reguleres av offentlig kjente, allment fulgte regler: "the rights and liberties referred to by these principles are those which are defined by the public rules of the basic structure." (1971, 63).  Godene eksisterer kun i den grad kompetansenormene og reglene forøvrig har allmenn oppslutning fra samfunnsborgerne -- det vil si dersom reglene følges, og de foreskrevne utfallene faktisk følger: "The basic structure is a public system of rules defining a scheme of activities that leads men to act together so as to produce a greater sum of benefits and assigns to each certain recognized claims to a share in the proceeds." (1971, 84; se også 1955).  Det er derfor samfunnsborgernes felles praksis som konstituerer de sosiale primærgodene.  Mange av disse godene er også posisjonelle og relative goder (Hirsch 1978), der ulik fordeling lett fører til at noen dominerer andres levekår.  For politiske rettigheter er det i tillegg slik at fordelingen er null-sum.  Lik fordeling av disse godene fremstår derfor som et velbegrunnet krav også ut fra betingelse to og tre ovenfor - med mindre en ulik fordeling utgjør en Paretoforbedring.
Argumentet bak uvitenhetens slør for legitimitetsprinsipper
Ved å fokusere på fordelingen av sosiale primærgoder forstått som kompetanse kan Rettferdighet som Rimelighet uttrykke og begrunne relativt presise krav til fordelingen av viktige goder.
Rawls' hovedpoeng i A Theory of Justice er at hans prinsipper vil bli rangert over det utilitaristiske prinsipp som legitimitetsprinsipper.  I denne korte skissen har jeg pekt på hvordan ulike hensyn tilsier at en rekke argumenter om fordelingsrettferdighet blir å oppfatte som utilbørlige.  Det er disse skrankene Rawls uttrykker med bildet et uvitenhetens slør. 
De kravene som uttrykkes i det første prinsippet (om politiske og sivile rettigheter) er relativt spesifikke når det gjelder institusjonenes innhold: hvilke typer kompetanse og prosedyrer som skal etableres  og hvordan de skal fordeles.  Med hensyn til fordelingen av sosiale og økonomiske goder, på den andre side, er Rettferdighet som Rimelighet mindre presis når det gjelder prosedyrenes innhold.  Teorien slår fast ytre skranker i form av hvilken fordeling rettferdige institusjoner får føre til over tid.

Med dette som bakgrunn, la oss nå se på forholdet mellom Rettferdighet som Rimelighet og de ulike 'lokale' teorier, slik de er skissert innledningsvis.

Den kommunitære Rawls
Den kommunitære tradisjon i politisk filosofi er perfeksjonistisk, i den forstand at fordelingsprinsipper har for øye å fremme en bestemt eller et fåtall oppfatninger om det gode liv, nemlig det eller de som uttrykker gruppens -- samfunnets -- 'lokale' vurderinger av hvilken livsform som er best.  På dette punktet er den kommunitære tradisjon i grunnleggende konflikt med Rawls -- og med den liberale tradisjon forøvrig.  
Imidlertid hevder mange forfattere i den kommunitære tradisjon også at det er en annen stor motsetning mellom liberale og kommunitære teorier, når det gjelder å verdsette forholdet mellom personen og hennes sosiale omgivelser.  De hevder at denne vektleggingen av 'lokale' bånd er uforenlig med liberalisme generelt - eller med Rettferdighet som Rimelighet spesielt.  Jeg skal her kort skissere hvorfor deler av denne kritikken er uberettiget, fordi Rettferdighet som Rimelighet deler - og tar for gitt - at forholdet mellom enkeltindivid og samfunn er grunnleggende og sentralt for vår selvforståelse.  

i) Personligheten og selvforståelsen er dypt preget av det sosiale miljøet.  Noen kommunitære tenkere er av den oppfatning at Rettferdighet som Rimelighet betrakter forholdet mellom individet og hennes sosiale miljø som irrelevant for vår selvforståelse og for innholdet av våre moralske forpliktelser.  Rettferdighet som Rimelighet bygger derfor på en fundamentalt problematisk oppfatning om menneskenaturen.
I am someone's son or daughter, someone else's cousin or uncle; I am a citizen of this or that city, a member of this or that guild or profession; I belong to this clan, that tribe, this nation.  Hence what is good for me has to be the good for one who inhabits these roles.  As such, I inherit from the past of my family, my city, my tribe, my nation, a variety of debts, inheritances, rightful expectations and obligations.  These constitute the given of my life, my moral starting point. (MacIntyre 1981, 220)
ii) Personen har spesielle moralske forpliktelser overfor sitt eget samfunn, såvel som overfor bestemte andre personer og miljøer.  Enkeltpersoner har 'lokale' begrunnelser for handlinger rettet mot bestemte, konkrete andre.  En teori som kun er opptatt av generaliserte normer, for eksempel Rawls' 'naturlige plikter'  som gjelder overfor alle, kan ikke begrunne slike lokale forpliktelser som ikke er påtatt frivillig. (Sandel 1982).  Sandel (s. 33), MacIntyre (1981) og Taylor (1985) hevder at moralsk objektivitet hindrer en tilfredsstillende forståelse av slike sosiale bånd og forpliktelser, inkludert patriotisme ®X5Williams, Bernard. 1976. "Persons, Character and Morality." In The Identity of Persons, ed. A. Rorty. Berkeley: University of California Press.¯®X6Scheffler, Samuel	1987	Morality through thick and thin: a 	3108
¯®X5Williams, Bernard. 1981. Moral Luck. Cambridge: Cambridge University Press.¯®FN1  Williams har lignende p†stander (Williams 1976), som blant annet imíteg†s av Scheffler (1986).¯.  

iii) Flere kommunitære tenkere understreker at sosiale institusjoner har en egenverdi og skaper 'interne goder', og kritiserer liberale kontraktetiske teorier for å ikke tillegge sosiale institusjoner egenverdi.  Samfunnet og sosiale institusjoner betraktes kun som instrumentelt verdifulle for å fremme individers interesser som er skapt og består uavhengig av samfunnet.  
Jeg forstår MacIntyre dithen at han kritiserer kontraktetiske syn på samfunnet fordi disse teoriene verdsetter samfunnet kun for de 'eksterne' godene som skaffes tilveie.  MacIntyre bruker sjakk som et eksempel på dette: spiller vi sjakk av instrumentelle grunner, hevder han at eksterne goder er
externally and contingently attached to chess-playing and to other practices by the accidents of social circumstance . . .  There are always alternative ways for achieving such goods, and their achievement is never to be had only by engaging in some particular kind of practice. (MacIntyre 1981, 188)
Goder som er 'interne' i forhold til sosiale praksiser kalles interne av to grunner:
first, as I have already suggested, because we can only specify them in terms of chess or some other game of that specific kind and by means of examples from such games . . ; and secondly because they can only be identified and recognized by the experience of participating in the practice in question.  Those who lack the relevant experience are incompetent thereby as judges of internal goods. (MacIntyre 1981, 188-89)
Liberale teorier, så som Rettferdighet som Rimelighet, nekter imidlertid å betrakte det som en oppgave for samfunnet å fremme dygder -- verdifulle evner -- , fordi slike teorier skal være nøytrale m.h.t. ulike livssyn.  Men vi må vise til slike dygder for å identifisere goder som er "interne" i et samfunn, så som sannhet, rettferdighet, mot, tillit. (MacIntyre 1981, 188pp)®X6MacIntyre, Alasdair	1981	After virtue: a study in moral theo	3062
¯.  Kommunitære kritikere hevder derfor at interne goder dermed ikke kan anerkjennes i slike teorier.  Liberale teorier gir dermed en skjev og ufullstendig oppfatning av samfunnet og dets goder:
For liberal individualism a community is simply an arena in which individuals each pursue their own self-chosen conception of the good life, and political institutions exist to provide that degree of order which makes such self-determined activity possible.  (MacIntyre 1981, 195)
Jeg vil kort vise hvordan Rettferdighet som Rimelighet kan sies å dele disse tre 'kommunitære' premissene, og at disse innvendingene mot Rettferdighet som Rimelighet derfor er uholdbare.  Dette utelukker selvfølgelig ikke at annen kritikk fra kommunitært hold er holdbar.

Ad i: Samfunn er viktig for oss, for vår selvforståelse og for hva vi oppfatter som goder og onder. 
Diskusjonen i del 1 understreker at Rettferdighet som Rimelighet legger stor vekt på vår sosiale natur, at vi blir dypt påvirket av de sosiale institusjonene vi omgis av. Det er nettopp derfor Rawls velger som tema kriterier for legitime samfunnsinstitusjoner, og det er menneskets sosiale natur som gjør det vanskelig å finne forsvarlige kriterier for fordelingsrettferdighet.  Den kommunitære tradisjon kan kanskje best forstås som å understreke og utdype vår sosiale natur; de er altså opptatt av et annet, men fullt ut komplementært, tema enn det temaet Rettferdighet som Rimelighet befatter seg med.  

Ad ii: I motsetning til Sandel mener jeg det klart er rom innenfor Rettferdighet som Rimelighet for å begrunne at samfunnsborgerne har spesielle moralske forpliktelser overfor sitt eget samfunn, såvel som overfor bestemte andre personer og miljøer  - vel og merke når disse samfunnsinstitusjonene og reglene er legitime.  Rawls' kategori 'naturlige plikter til rettferdighet' gir det normative grunnlag for mange av de spesielle pliktene som Sandel er bekymret for.  Den patriotiske plikt,  inkludert plikten til å slåss i rettferdige kriger, forsvares nettopp med henvisning til 'the Natural Duty of Justice,' (Rawls 1971: 114ff).  Denne plikten krever at vi 
support and to comply with just institutions that exist and apply to us.  .  . .  Thus if the basic structure of society is just, or as just as it is reasonable to expect in the circumstances, everyone has a natural duty to do his part in the existing scheme.  Each is bound to these institutions independent of his voluntary acts, performative or otherwise. (Rawls 1971, 115)
De naturlige pliktene gjelder for alle personer, og denne plikten til å handle rettferdig binder hvert individ til det samfunn og de grupper hun er medlem av, og begrunner hennes spesielle, 'lokale' bånd.  Disse spesielle forpliktelsene er dermed selv begrunnet av en 'upersonlig' teori om rettferdighet.  Borgerne har altså slike politiske plikter®FN1ú-- men ikke 'political obligations' i Rawls' forstand, siden disse pliktene ikke er frivillig p†tatt.¯ til sin nasjon, såfremt nasjonen og dens institusjoner er legitim.

Ad iii) Sosiale institusjoner har en egenverdi og skaper 'interne goder'.   Det må i utgangspunktet understrekes at det er stor enighet mellom MacIntyre og Rettferdighet som Rimelighet.  Som Rawls og andre bemerker (Rawls 1988, 271pp.; Buchanan 1989: 858, 869) betrakter ikke Rettferdighet som Rimelighet samfunnet og sosiale praksiser som kun instrumentelt verdifulle: samfunnsinstitusjonene har ikke verdi kun som et middel for å oppnå andre mål. Merk likevel at Rawls og MacIntyre skiller mellom praksis og institusjoner på forskjellige måter.¯.  Individider deltar ikke i praksiser kun for å oppnå andre fordeler.  
Tolkningen av sosiale primærgoder som kompetanse underbygger dette synet.  Sosiale primærgoder er beslutningsmyndighet som skapes av oss i fellesskap, ved at vi opprettholder en praksis.  Disse godene eksisterer ikke utenfor slike praksiser.  Innen Rettferdighet som Rimelighet er det faktisk først og fremst disse 'interne' godene som anses som verdifulle; oppfatningen om samfunnets rolle er altså på langt nær så snever som MacIntyre frykter.

Disse kommentarene skulle tilsi at Rettferdighet som Rimelighet er forenlig med disse tre premissene, og dermed "kommunitær" i alle fall i den forstand at teorien legger vekt på lokale samfunnsinstitusjoner, og anser at personlige bånd kan innebære moralske forpliktelser.  Dermed er forholdet til kommunitære teorier ikke så motsetningsfylt som enkelte forfattere har hevdet, selv om Rettferdighet som Rimelighet nok har et noe annet tema enn kommunitære teorier.

Lokal kontra global rettferdighet
I boken Local Justice (1992) gir Jon Elster et interessant teoretisk bidrag til det empirisk orienterte prosjektet 'Lokal rettferdighet'.  Han hevder at Rettferdighet som Rimelighet er en 'global' teori som har tilknytningspunkter til "lokal teori" på flere måter: i) Noen normative premisser for lokal rettferdighet kan hentes fra Rawls' teori, for eksempel den særlige vekt på de dårligst stilte (Elster 1992, 229); ii) Rawls' teori avklarer hva som skal telle som "moralsk vilkårlige egenskaper" ved "lokal" fordeling av goder, nemlig de samme egenskaper som betraktes som moralsk vilkårlige innenfor Rettferdighet som Rimelighet (Elster 1992, 206-8).
Jeg skal her kort vise at Rettferdighet som Rimelighet ikke er en global teori i Elsters forstand, og at den ikke uten videre kan belegge disse viktige og interessante påstandene.  Hensikten er ikke å kritisere Elters eget bidrag, men å vise at Rawls' teori er enda mindre anvendbart på lokale fordelingsprosedyrer enn mange har hevdet.
 Elsters skille mellom lokal og global teori bygger blant annet på et skille mellom tre ulike former for goder (Elster 1994):
Goder som kan bli direkte fordelt av en instans, så som inntekt.
Goder hvis fordeling kun kan påvirkes ved å fordele andre goder direkte - helse, selvrealisering.
Goder hvis fordeling hverken kan påvirkes direkte eller indirekte, så som intelligens, men som kan kompenseres for dersom den opprinnelige fordelingen skyldes moralsk vilkårlige eller tilfeldige faktorer eller egenskaper.

Globale teorier har flere kjennetegn.  a) De dreier seg typisk om prosesser som fordeler inntekt, et gode av den første typen, selv om goder av de andre typene også forekommer (Elster 1992, 186-87).  b) Slike fordelingsprosesser iverksettes og utføres av en sentral instans, av en institusjon med rett til å disponere over godene så som regjering eller storting istedenfor desentraliserte, lokale instanser (1992, 4).  c) Teoriene er rettet til de sentrale statsmyndigheter (1994 s. ).  d) Teoriene krever typisk overføringer av penger (1992, 4).  e) Overføringer tjener dels til å kompensere for uflaks m.h.t. goder av den tredje typen - 'moralsk tilfeldige egenskaper' (1992, 4).
Ifølge Elster vil lokal rettferdighet først og fremst dreie seg om den første typen goder (1992, 186), og disse teoriene skiller seg fra globale teorier i alle fall på punkt b, d, og e (1992, 4).
Skillet mellom lokale og globale teorier er viktig og interessant for normativ teori.  Hvordan goder faktisk blir -- og kan bli -- fordelt i ulike institusjonelle prosedyrer, og hvordan motiver og insentiver oppstår og fungerer, er viktige bestanddeler og føringer for normative argumenter og krav -- både om lokale fordelingsprosedyrer og for "global" fordelingsrettferdighet.  I vår sammenheng er det imidlertid viktig -- om enn nedslående -- å konstatere at Rettferdighet som Rimelighet ikke er en global teori i tråd med Elsters språkbruk.  Forholdet mellom Rawls' teori og lokale teorier blir dermed et noe annet enn Elsters Local Justice gir inntrykk av (f.eks. s. 193), og det forblir uklart hvordan Rettferdighet som Rimelighet kommer i inngrep med reelle fordelingsspørsmål. 
La oss stikkordsmessig se på hvorfor Rettferdighet som Rimelighet ikke er en global teori.  Ad a): Inntekt og formue er bare to av flere sosiale primærgoder som Rettferdighet som Rimelighet tar opp.  Elster bemerker dette (1992, 189; 1994, 00®LB1¯), men synes av og til å overse at sivile rettigheter, så som religionsfrihet, også er et sosialt primærgode (1992, 225); og tillegger Rawls det syn at også andre sosiale primærgoder enn inntekt og formue skal reguleres i følge forskjellsprinsippet (1992, 226).  Ad b): De godene som prinsippene spesifiserer -- sosiale primærgoder -- blir ikke alle fordelt fra en sentral instans.  Rawls' prinsipper gjelder også der ingen sentral instans har myndighet til å disponere over godene direkte, for eksempel der myndighetene regulerer et marked.  I moderne stater har sentrale institusjoner ikke desto mindre to viktige roller.  Dels opprettholder de kompetansenormer som sosiale primærgoder så som inntekt består av -- selv om fordelingen og omfordelingen av disse godene skjer desentralisert, av flere aktører.  Og myndighetene legger føringer på fordelinger av goder, via skattesystemet og gjennom å regulere når og hvor markedsmekanismen og andre fordelingsprosedyrer skal brukes.  Ad c): Teorien er ikke "rettet" mot statsmyndighetene, men mot innbyggerne.  Teorien er ikke ment som en beslutningsprosedyre for samfunnsplanleggerne direkte.  Det er vanskelig å se hvordan prinsippene skal operasjonaliseres; hvordan beslutningstakere skal kunne ha innblikk i alle virkninger.  Likevel kan nok Rettferdighet som Rimelighet være med og peke ut hvilken informasjon som myndighetene bør innhente.  Men det er ikke uten videre gitt at (-- eller hvordan --) politiske organer skal legge Rawls' idealteori til grunn for sine valg i dagens situasjon.  Ei heller er det belegg ut fra Rettferdighet som Rimelighet for å hevde at faktiske institusjoner bør benytte seg av samtykkeprosedyrer som imiterer den opprinnelige posisjon: maktforskjeller, inkludert kontroll over informasjon og trusler, vil lett kunne misbrukes i slike prosedyrer.  Ad d): Overføringer av penger er bare ‚n av flere mulige fordelingsmekanismer som justice as fairness kan tenkes å tillate: det er et sosiologisk og samfunnsøkonomisk spørsmål om dette er det mest effektive og etisk mest forsvarlige virkemiddel.  Ad e): Fordelingen -- og eventuelt omfordelingen -- av sosiale primærgoder tar kun i liten grad sikte på å kompensere og oppnå resultatlikhet m.h.t. behovstilfredsstillelse generelt.   
Det er også verdt å merke at hva som teller som moralsk relevante egenskaper i henhold til Rettferdighet som Rimelighet er avhengig av teoriens anvendelsesområde (På dette punktet er Elster litt uklar - se 1992, 208).  Det er slett ikke i konflikt med Rettferdighet som Rimelighet at de institusjonene som er etablert, gir borgerne forventninger om belønning for visse egenskaper og innsats.  Innenfor hver enkelt institusjon vil dermed forskjellige egenskaper kunne telle som moralsk relevant for fortjeneste.  Men forsvaret for at slike egenskaper skal kunne tillegges vekt, og hvor mye uttelling egenskaper og innsats skal gi, vil altså dels bygge på prinsippene i Rettferdighet som Rimelighet.  Tilsvarende m.h.t. ansvar for egne handlinger.  Elsters hevder at unge par i dagens Norge som bor over evne bør selv holdes økonomisk ansvarlig, og ikke motta offentlig støtte (Elster 1992, 240, 244).  Dette vil være fullt forenlig med Rettferdighet som Rimelighet -- såfremt slike utfall oppsto på grunn av parets valg og ikke som et resultat av en brå endring i rente- og skattepolitikk, og dersom andre parter, så som barn, ikke uforskyldt blir skadelidende.
Elster kan kanskje tillegges følgende oppfatning om forholdet mellom Rettferdighet som Rimelighet og lokal rettferdighet:  Rettferdighet som Rimelighet gir en skisse av det ideelle samfunn -- der skissen dessverre er litt upresise i detaljene.  Denne tolkningen minner om arkitektens tegninger av et byggverk.  Dette er en ganske annen rolle for normativ teori enn den jeg skisserte ovenfor: å begrunne legitimitetskriterier, som vil være å ligne    med de bygningsmessige sikkerhets- og kvalitetskrav et slikt byggverk må tilfredsstille, uansett hvilke andre verdier som også skal uttrykkes og befordres av og i bygget.  Derfor vil det bære galt avsted å forvente at Rettferdighet som Rimelighet skal generere forslag til bestemte institusjoner for fordeling (kontra Elster 1994, 00®LB4¯) Teorien tar ikke mål av seg til å gi tegningene for det ideelle samfunn, eller foreslå og begrunnne en bestemt form for skattelovgivning.
Selv om Rettferdighet som Rimelighet aksepteres, vil det ikke uten videre være riktig å prioritere de dårligst stiltes kår i enhver lokal fordelingssammenheng -- det vil altså si at Elsters forslag til anvendelse av teorien ikke har støtte i Rettferdighet som Rimelighet (1992, 229).  1) Insentivvirkninger eller strukturelle forhold kan føre til at et slikt system som helhet gir de dårligst stilte verre kår enn om lokal fordelinger ikke alltid ga dem prioritet®X6Elster, Jon	1979	Ulysses and the sirens: studies in 	3428
¯ (Elster 1979, 1-17).  2) Mange goder faller helt utenfor det umiddelbare anvendelsesområdet for Rettferdighet som Rimelighet, for eksempel helsetjenestegoder.  Fordelingen av mange slike goder er direkte innrettet på å oppnå visse resultater hos mottakerne, heller enn å sikre en viss mengde eller andel goder.  Et viktig spørmål dersom man skal være opptatt av de dårligst stilte i slike situasjoner blir selvsagt hvilken dimensjon som skal tillegges vekt.  3) I Rawls' teori framstår ikke likhet som et generelt krav, slik at Rettferdighet som Rimelighet først og fremst er opptatt av å begrunne avvik fra likhet (Elster 1992, 200; 1994, 00®LB11¯).  Tvert imot: krav om fordelingslikhet må begrunnes, og den opprinnelige posisjon er del av et argument for lik fordeling av sosiale primærgoder, der forskjellsprinsippet bare kommer inn som et tillatelig unntak fra slik likefordeling.  Rawls' argumenter gjelder derfor bare mot noen former for ulikhet.  Slike argumenter mot ulike andeler og for de dårligst stilte underbygger Rawls' forskjellsprinsipp, men disse argumentene for likhet kommer først og fremst til anvendelse for sosiale primærgoder, og ikke for fordelingen av alle andre goder, så som helsetjenester, eller for fordeling mellom mennesker i forskellige stater.  Rettferdighet som Rimelighet innebærer således ikke nødvendigvis at det er personene med dårligst helse, med dårligst prognose, som skal motta knappe helsetjenester -- selv om de er de dårligst stilte individene, og selv om disse personene er lengst fra et likt helsenivå.  
Min konklusjonen er at Rettferdighet som Rimelighet nok setter noen vide skranker for 'lokale' fordelingsprosedyrer, men at teorien i liten grad kaster ytterligere lys over det konkrete innholdet -- bortsett fra i de tilfeller hvor politiske og sivile rettigheter står på spill.  

Internasjonal rettferdighet
Et siste tema der Rettferdighet som Rimelighet blir forsøkt anvendt gjelder internasjonal fordelingsrettferdighet.  Ved å beskrive dette anvendelsesområdet som internasjonale regimer (Krasner 1983)®X6Krasner, Stephen D. <ed>	1983	International Regimes	3228
¯ kan vi kople denne form for normativ teori til internasjonale studier, samtidig som vi beholder den orientering Rettferdighet som Rimelighet har mot samfunnsinstitusjoner forstått som sosial praksis.  
Men er legitimitetsprinsippene utviklet i Rettferdighet som Rimelighet relevante for dette feltet?  Og i særdeleshet: er det rimelig å ta for gitt at lik fordeling av goder internasjonalt er et rettferdighetskrav?  Er global ulikhet moralsk uforsvarlig i forhold til Rettferdighet som Rimelighet dersom ulikheten strider mot et globalt forskjellsprinsipp?  Variasjoner av dette standpunktet innehas av Brian Barry (1973, 128-32; 1989), T.M. Scanlon (i 1973, 1066-67), Charles Beitz (1979, 152) og Thomas Pogge (1989, 247).  Alle hevder at siden Rettferdighet som Rimelighet anvender forskjellsprinsippet for samfunnsinstitusjoner internt i enkeltsamfunn, må dette prinsippet også kunne anvendes globalt - på de nasjonale, internasjonale og transnasjonale institusjonene sett under ett
Brian Barry har nylig gjentatt og utviklet dette standpunktet (Barry 1989, 187-9).  Barry hevder at Rawls selv vakler mellom dette standpunktet og et som er mindre egalitært fordi han på en utilbørlig måte tar hensyn til statenes faktiske forhandlingsstyrke.  

Jeg vil kort skissere hvorfor Rettferdighet som Rimelighet på nasjonal basis ikke nødvendigvis må innebære et global forskjellsprinsipp.  Legitime internasjonale regimer må likevel tilfredsstille en rekke normative krav, blant annet m.h.t. internasjonale menneskerettighetsforpliktelser og krav om rettferdig fordeling av goder og byrder av internasjonal handel (Føllesdal 1991).  Poenget her er imidlertid at de grunnene som ble anført ovenfor for lik fordeling av visse goder ikke gjelder mellom alle mennesker i alle land, med hensyn til inntekt og formue.

1. Alle medvirker ikke i lik grad for å frembringe godene.
I et system av stater er sosiale primærgoder i stor grad et resultat av samhandling blant samfunnsborgere i hver enkelt stat.  Alle samfunnsborgere bidrar til å opprettholde og konstituere de sosiale primærgodene definert av kompetansenormer, siden alle borgere er underlagt landets lover, og er dermed med på å opprettholde den sosiale praksis godene er aspekter av.  Dette samarbeidet for å opprettholde slik kompetanse er av en kvalitativ annen art enn samarbeidet for å produsere materielle goder.  Således blir mengden av inntekt og formue påvirket av internasjonal handel, og internasjonal valutaregimer gjør valuta internasjonal.  Internasjonal handel til tross, er det i prinsippet fullt mulig å nyte godt av sosiale primærgoder som kun konstitueres og opprettholdes gjennom samhandling på nasjonalt nivå.  Det gir derfor mening å snakke om hvilke sosiale primærgoder individer nyter godt av, også  i fravær av globale eller internasjonale regimer.

2. I dagens statssystem er den drastisk ulike fordelingen av økonomiske midler og kontroll en sentral årsak til vestlig dominans og utbredt fattigdom.  Mange stater mangler reell mulighet for å utøve suverenitet på grunn av stor internasjonal ulikhet.  IMFs krav om strukturtilpasning illustrerer hvordan fattige land får sin suverenitet begrenset -- til det verre, vil mange hevde.  Imidlertid er ikke en helt lik fordeling av sosiale primærgoder internasjonalt nødvendig for å unngå slik uønsket dominans.  En viss grad av ulikhet vil være akseptabel, sålenge stater nyter godt av suverenitet fra eksterne makter i tilstrekkelig grad til å kunne skjerme innbyggerne sine mot utenlandsk kontroll over levekår og handlingsvalg, slik at innbyggernes innflytelse på sine myndigheter gir tilstrekkelig innflytelse på de sosiale institusjonene som påvirker deres liv.

3. Internasjonalt lik fordeling av godene er ikke nødvendig for å sikre prosedyrerettferdighet for mange beslutninger som er viktige for individets to interesser.
Den internasjonale fordelingen av noen goder er idag avhengig av transnasjonale og internasjonale regimer.  Men mange beslutninger om fordelingen av goder skjer likevel internt innen stater, selv i et statssystem preget av internasjonal avhengighet.  For å sikre at disse nasjon-interne prosedyrene for fordeling forblir rettferdige, er det ikke nødvendig å kreve at kontrollene er helt likt fordelt internasjonalt.

I den grad slike argumenter aksepteres er altså internasjonal økonomisk ulikhet i et statssystem ikke moralsk sett betenkelig i samme grad som ulikhet samfunnsborgere imellom.  Det er viktig å understreke at denne konklusjonen er avhengig av om stater faktisk har en vesentlig grad av intern og ekstern suverenitet på områder av betydning for enkeltindividets interesser.

Jeg har kort skissert hvordan en norm om fordelingslikhet ikke er grunnleggende i Rettferdighet som Rimelighet:  Fordelingsprinsippene som krever like andeler av goder kan være gyldige for samfunnsinstitusjoner internt i samfunn, uten at krav om likefordeling er gyldige mellom alle personer i forskjellige stater.
Rettferdighet som Rimelighet har, med god grunn, vakt stor oppmerksomhet og inspirert forskning i en rekke fag.  Hensikten med mine kommentarer har vært å hevde at den teorien og de prinsippene Rawls har argumentert for ikke uten videre kan overføres til alle andre områder vi ønsker å vurdere normativt.  Ikke desto mindre kan delinnsikter og brokker av denne teorien ha overføringsverdi.  Vårt behov for hjelp og det imponerende perspektivet Rawls' teori presenterer må imidlertid ikke forhindre at entusiastiske forsøk på å bygge videre på Rettferdighet som Rimelighet underkastes kritisk vurdering og refleksjon.®PG¯

Noter
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