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Bærekraftig utvikling og internasjonal rettferdighetTakk for tankevekkende kommentarer og verdifulle referanser fra Peder Anker, Jon Wetlesen og redaktørene.

Innledning
Innledning I 1986 ble menneskerettigheten til utvikling slått fast  G. A. Res. 41/128 1986.  Se Schachter 1985 og Alston 1988 for utfyllende diskusjoner.General Assembly, United 1986Declaration on the right to develop3808Alston, Philip1988Making space for new human rights 3853Schachter, Oscar1982International human rights3239, og Brundtlandkommisjonen hevdet i 1987 at bærekraftig utvikling må være et overordnet krav til nasjonale myndigheter og overnasjonale organer.  Kommisjonen hevder at målet må være å sikre "utvikling som imøteser dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov" (Brundtland 1987:Brundtland, Gro1987Vr felles framtid427442).  Miljøet blir nok ofte bedre ved å fjerne fattigdommen: "Fattigdom gjør det umulig for mennesker å utnytte ressursene på en bærekraftig måte, den ker presset på miljøet." (Brundtland 1987:46).  Men noen ganger synes det å være konflikter mellom hensynet til dagens fattige og morgendagens miljø.  Er det riktig å prioritere dagens fattige, på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter for å få dekket sine behov?  Eller har befolkningen i rikere land rett, når de i større grad prioriterer vern av miljø over økonomisk utviklingFor referanser, se Steidlmeier 1992; for USA, Gallup Poll: Public Opinion 1990 (Wilmington, Del.: Scholarly Resources, 1991), 38-43; for utviklingsland, se Schramm og Warford 1989.  Schramm, Gunter1989Environmental management and econo4292?  Kina, Brasil, India og mange utviklingsland hevder at de må prioritere sin økonomiske utvikling over hensynet til miljø: Dersom utviklingsland skal slutte opp under Montreal-protokollen krav om å fjerne oson-skadelige stoffer, krever de økonomisk støtte fra andre landSe f.eks. Bryk 1991, og øvrig diskusjon i Steidlmeier 1993.  Mange referanser i teksten er hentet fra Steidlmeiers artikkel.Bryk, Dale S.1991The Montreal Protocol and recent d4290.  Er utviklingslandenes påstand bare et forsøk på å manipulere rikere land?  Eller bør deres innvendinger tas alvorlig?
Dersom det oppstår slike konflikter mellom grunnbehovene til verdens fattige og hensynet til miljø, bør grunnbehov gis første prioritet. Dette er Brundtlandkommisjonens standpunkt.  Denne artikkelen tar sikte på å forsvare og utdype denne prioriteringen, som jeg skal kalle menneskerettighetenes primat for utviklingsstrategi.  Utviklingsstrategier bør sikre grunnbehovene for dagens fattige, gjennom å respektere menneskerettighetene -- om nødvendig på bekostning av å sikre miljøet.
Jeg skisserer først noen sider ved en teori om rettferdighet.  Dernest argumenterer jeg for et krav til utviklingsstrategier: at de må respektere et knippe menneskerettigheter som sikrer befolkningens grunnbehov, selv på bekostning av morgendagens miljø.  En slikt systematisk perspektiv er nødvendig for å kunne vurdere de alternativene og harde valg vi og våre politikere skal håndtere.  Derfor utdyper jeg noen konsekvenser av dette kravet om menneskerettighetenes primat for arbeidet for en bærekraftig utvikling.  Menneskerettighetenes primat har konsekvenser både for konflikter mellom menneskerettigheter og miljø  -- og dermed fremtidige generasjoners eksistensgrunnlag -- men også for politisk ladde konflikter mellom menneskerettigheter, suverenitet, og demokrati.  Menneskerettigheter og miljøhensyn griper inn i interne samfunnsstrukturer, og rokker ved de internasjonale spillereglene -- ved dagens økonomiske og politiske regimer.  Menneskerettighetenes primat for utviklingsstrategi innebærer nemlig at industrialiserte land har forpliktelser overfor utviklingsland dersom det er nødvendig for å gjennomføre økologisk forsvarlige utviklingsstrategier som også respekterer menneskerettighetene.  Men internasjonal bistand behøver ikke å være betingelsesløs:  det kan være forsvarlig å påvirke interne forhold i utviklingsland gjennom økonomiske pressmidler. 
Jeg drøfter også noen innvendinger mot menneskerettighetenes primat for utviklingsstrategier.  Mange er uenige i dette standpunktet, og hevder isteden det vi kan kalle Miljøets Primat: at hensynet til miljø bør være overordnet i valg av utviklingsstrategi, om nødvendig på bekostning av dagens fattige.  Et slikt standpunkt kan begrunnes fra minst to hold: de som hevder at miljøprioritering er nødvendig for å sikre fremtidige generasjoners levekår; og økosentriske bevegelser som hevder at arter og/eller økosystemer har en iboende verdi -- ut over verdien de har for mennesker.  Jeg drøfter og avviser disse argumentene for miljøets primat framfor menneskerettighetenes primat.

1  Om rettferdighet
Om rettferdighet Konflikten mellom dagens sultende og morgendagens miljø oppstår innenfor bestemte samfunnsinstitusjoner og globale regimer.  Mye sult kunne vært unngått med andre lover og regler for fordeling av eiendom og politisk medbestemmelse innad i utviklingsland, for å fjerne den ekstreme fattigdommen.  Andre internasjonale spilleregler for handel kunne også trygge eksistensgrunnlaget for de fattige"In the context of basic survival, today's needs tend to overshadow consideration for the environmental future.  It is poverty that is responsible for the destruction of natural resources, not the poor." (Geoffrey Bruce, Canadian International Development Agency, 1986; cited at Brundtland 1987, 127).  Reglene som danner grunnlaget for dagens praksis på ulike felt er under noe offentlig kontroll, om enn indirekte og dårlig koordinert, og regelverket håndheves med statsmakt.  Politiske myndigheter regulerer dermed, direkte og indirekte, mange av de faktorene som påvirker våre og fremtidige generasjoners liv.  
Vi må derfor avklare hvilke alternative institusjoner og regimer som kan bli politisk mulige, og hvordan slike institusjoner bør fordele goder og byrder slik at omkostningene for å sikre miljø ikke blir så drastiske for de fattigste.  Slike vurderinger krever at vi sammenligner konsekvensene av alternative regelverk for alle de parter som blir berørt av slike regler, for å forstå hva står på spill.

 a Likeverd
 En grunnleggende norm, i det minste i vestlige demokratier, er alles likeverd: alle borgere teller, og teller likt.  Dette kravet om likeverd innebærer i det minste at alles interesser skal telle.  Bruken av statsmakt må derfor kunne forsvares overfor alle berørte parter.  Regimer og samfunnsinstitusjoner -- og statssystemet selv -- må ta tilbørlig hensyn til alle berørte mennesker; også de som vil bli berørt i fremtiden, men som ennå ikke er født.  
Gitt at status quo ikke er legitim, er en viktig oppgave å avklare hvilke krav vi bør stille for en forsvarlig overgang til noe bedre.   Hvordan bør vi forbedre institusjonene, og hva er det rimelig å kreve av hverandre når vi ikke kan forvente at alle gjør sin del?  Mange av de viktige spørsmålene omkring krav om bærekraftig utvikling og dagens fattige gjelder nettopp slike overgangsprinsipper fra ikke-ideelle situasjoner.  Hva innebærer likeverd for valg av utviklingsstrategi?  At det rettferdige samfunn -- og verdenssamfunn -- skal maksimére gjennomsnittlig livskvalitet?  Et slikt nyttemaksimerende syn kan kanskje ligge under Bergenskonferansens definisjon av bærekraftig utvikling: at vi må sikre fremtidige generasjoner en gjennomsnittlig livskvalitet som er like høy som gjennomsnitt for dagens generasjon.  (se NAVF 1991:233, sitert av Langhelle s. 0000).  Men nyttemaksimering sikrer ikke likeverd, fordi  fordelingen av nytte kommer i annen rekke.  Gjennomsnittlig livskvalitet kan maksimeres ved å la noen få sulte, for at mange andre skal få øket sin velvære noe.  Men mange vil mene at slike strategier ikke gir tilstrekkelig uttrykk for alles likeverd. 
Brundtlandskommisjonen gir uttrykk for et annet syn: Kravet om bærekraftig utvikling henimot en legitim verdensordning, og henimot legitime samfunn, innebærer at en slik utvikling kun må skje på bærekraftige måter, og på måter som sikrer grunnbehov for dagens mennesker. 
 b Pluralisme
Pluralisme Alles likeverd innebærer også at de kravene vi stiller til utviklingsstrategier må ta hensyn til livssynspluralismen i Norge og i andre demokratiske samfunn.  Mange hevder for eksempel at ikke bare mennesker telle som berørt part: dyr, planter, arter eller økosystemer tillegges også moralsk statusSe f.eks. Johnson 1991, Nash 1989, Næss 1984, Wetlesen 1993.  Oelschlaeger 1991 inneholder en oversikt over ulike posisjoner.Johnson, Lawrence E. 1991A morally deep world An essay on 4293Nash, Roderick Frazier1989The rights of nature4294Oelschlaeger, Max1991The idea of wilderness4296Wetlesen, Jon1993Who has a moral status in the envi4382.
Selv om alle kan slutte seg til normen om menneskers likeverd, har vi forskjellige menneskesyn, ulike oppfatninger om naturens verdi, og forskjellige oppfatninger om hva som gjør livet verdt å leve.  Noen er asketer, andre ikke; noen betrakter naturen som verdifull fordi den er nyttig eller gir dem gode opplevelser, mens andre mener at planter og uberørt natur har en egenverdi uavhengig av om mennesker verdsetter dem.  Vi vurderer mange livssituasjoner og muligheter forskjellig fordi vi har ulike oppfatninger om hva det gode liv består i.  Denne pluralismen gjør det ekstra vanskelig å komme til enighet.  
Alles likeverd tilsier at vi må forsone oss med at vi har delvis uforenlige, men likefullt gjennomtenkte livssyn.  Denne livssynspluralisme er en ekstra utfordring for å finne fram til hvordan samfunnsinstitusjonene og regimer skal være innrettet, fordi vi ikke kan forvente enighet om hvilke interesser som skal telle som grunnlag for våre krav mot samfunnsinstitusjonene og hverandre.  
I det følgende vil jeg utdype et standpunkt for bærekraftig utvikling der alle mennesker, og bare mennesker, teller som berørte parter i spørsmålet om rettferdige institusjoner.  Mange ellers uforenlige livssyn som aksepterer normen om alle menneskers likeverd vil kunne slutte opp om dette utgangspunktet. 

2  Menneskerettighetenes primat: krav til utviklingsstrategier
Menneskerettighetenes primat krav til utviklingsstrategier Hvilke krav må vi stille til forsvarlige utviklingsstrategier?  Menneskerettighetene kan forstås som krav om lovfestede beskyttelser av individenes grunnbehov mot bestemte trusler som statsmakten og verdenssamfunnet representerer -- inkludert valg av utviklingsstrategi.  Mange av de som mener at andre vesener enn mennesker må telle, vil likevel slutte seg til menneskerettighetenes primat, om at utviklingsstrategier må sikre menneskelige grunnbehov, selv på bekostning av miljøetDette gjelder blant annet Rodman (1993), Baird Callicott (1993), Heffernan (1993), Marietta (1993) og Wetlesen (1993)..Baird Callicott, J.1993The conceptual foundations of the 4385Rodman, J.1993Ecological Sensibility4384Heffernan, James D.1993The Land Ethic A critical apprais4386Marietta, Don E., Jr.1993Environmental holism and individua4387  I det følgende skal jeg foreslå at menneskerettighetenes primat kan forsvares framfor et alternativt standpunkt, miljøets primat, som vil hevde at morgendagens miljø må sikres selv på bekostning av dagens fattige.
Normen om likeverd tilsier at vi må vurdere slike krav ved å se på alle de som blir berørt av den praksis som tillates av de to forskjellige kravene til utviklingsstrategier, Vi må se på hva som står på spill, også for fremtidige generasjoner.  Vi må ta med i betraktningen at utviklingsstrategier skal anvendes i praksis, med de fordeler og problemer dette medfører: insentivvirkninger, faren for manglende skjønn hos myndighetene, utilsiktede feilvurderinger, såvel som bevisst misbruk.  Det er derfor viktig å vite hvilke muligheter, og hvilke farer, som er forbundet med gjennomføringen av utviklingsstrategier.  Jeg skal hevde at kravet om menneskerettighetenes primat for utviklingsstrategi er forsvarlig: selv om det kan påføre noen tap, innebærer miljøets primat enda større påviselige tap for enkelte andre.

 a Grunnbehov
Grunnbehov Menneskerettighetene tar sikte på å trygge visse behov mot bestemte truslerFor en utdyping av dette synet, se Føllesdal 1992.Fllesdal, Andreas1992Hvordan begrunne menneskerettighet3799 i en verden bestående av suverene stater.  Visse grunnbehov må sikres: ernæring, vann, ly, smertestillende midler og vaksinasjoner (om ikke helsetjenester genereltDette er kanskje litt mer restriktivt enn Malnes (1990) som inkluderer "Medical care in case of illness".)Malnes, Raino1990The environment and duties to futu4229.  Dette er behov som er under en viss grad av politisk kontroll, og som man kan forvente enighet om på tvers av ellers uforenlige livssyn: alle disse behovene må dekkes for å kunne overleve.  I moderne stater kommer i tillegg en rekke sosiale grunnbehov.
b  Sosial grunnbehov i suverene stater: arbeid og demokratisk medinnflytelse
 Grunnbehov tilsier også at en rekke andre behov må dekkes i samfunn preget av monopol på bruk av makt, utstrakt arbeidsdeling, og bruk av institusjonelle fordelingsmekanismer.  Her må innbyggerne sikres en rekke instrumentelle grunn-behov.  Der mat fordeles gjennom markedet, må alle disponere penger, enten gjennom lønnsarbeid til sitt hushold eller ved inntektskompensasjon.  Under slike sosiale forholdene må innbyggerne sies å ha et sosialt grunnbehov for penger, eventuelt for lønnet arbeid.  Dette er i samsvar med Brundtlandskommisjonen, som inkluderer arbeid som et grunnbehov (se forøvrig Langhelle i denne boken s. 000).
Mange vil hevde at demokratisk medbestemmelse uttrykker individets interesse for selvbestemmelse, og at politiske rettigheter dermed er en nødvendig bestanddel av det gode liv -- i alle fall ifølge det menneskesyn som deles av mange i vestlige landse f.eks. Wyller 1991Wyller, Thomas C.1991Miljkrisen og demokratiet4282 for innspill i denne debatten..  Men muligheten til deltakelse i demokratiske beslutningsprosedyrer er også nødvendig for å sikre grunnbehov.  Pressefrihet, talefrihet og politiske rettigheter beskytter enkeltindividets valgmuligheter, og sikrer at myndighetene tar hensyn til individenes grunnbehov.  Krav om politiske og sivile rettigheter bygger på påstanden om at andre fordelinger av slike muligheter og kontroll enn til individene selv er alvorlige trusler mot deres grunnbehov.  Amartya Sen har for eksempel hevdet at pressefrihet og politiske partier beskytter mot akutt hungersnød (om ikke mot langvarig underernæring) i India (Sen 1988).Sen, Amartya K.1988Property and hunger3441  

Selv om sosiale grunnbehov begrunner de aller fleste menneskerettighetene, er de ikke altomfattende, og denne tilnærmingen er ikke fullt ut i overensstemmelse med Brundtlandkommisjonen.  La meg kort peke på hva disse grunnbehovene ikke omfatter: mange levekårskomponenter faller utenfor, og likefordeling av alle viktige goder er ikke begrunnet i grunnbehov.  
Brundtlandskommisjonen hevder at et rettferdig utvikling må sikre at alle får "anledning til å tilfredsstille sine forventninger om et bedre liv" (Brundtland 1987:42).  Dette kravet om å tilfredsstille forventninger innebærer at institusjonene må være oversiktlige, og så stabile som mulig, slik at mennesker kan planlegge for morgendagen i tillit til at innsats vil belønnes som forventet, og i tillit til at omsorgsbehov vil sikres.  Men ut fra det perspektivet jeg har skissert er ikke forventningstilfredsstillelse et ytterligere innholdsmessig krav til fordeling.  Vår velvære og våre preferanser er i stor grad avhenger av våre forventninger -- men vi skaper disse forventningene dels i lys av samfunnsinstitusjonene selv.  Tilfredshet er derfor uegnet som et kriterium for å vurdere samfunnsinstitusjonene:  vi er for tilpasningsdyktige."People will not usually become more satisfied when the general level of living rises if their relative advantage is the aspect of their conditions that influence their satisfaction, and this seems to a large extent to be the case.  Similarly, we cannot with certainty expect any association between conditions and satisfactions among different nations." (Erikson 1993, 78; og se f.eks. NOU 1976, 9, 28)Erikson, Robert1993Descriptions of inequality the Sw41831976NOU 197628  Levekrsunderskelsen4243  Vi må kreve mer av rettferdige institusjoner enn at alle er fornøyd:  Politikerne bør ikke fristes til å justere våre forventninger istedenfor å bruke institusjonene til å justere fordelingen av goder og muligheter oss imellom.

Det kan også være verdt å merke seg at grunnbehov ikke gir opphav til krav om likefordeling av goder generelt.  Denne begrunnelsen avviker dermed fra kommisjonens standpunkt, når den hevder at
En levestandard som går utover det minimum som er nødvendig for å dekke grunnbehovene, er bare bærekraftig dersom alle forbruksstandarder er lagt opp med hensyn til hva som er bærekraftig på lang sikt.  Likevel lever mange av oss langt over verdens økologiske bæreevne. ... En bærekraftig utvikling forutsetter en holdningsendring som oppmuntrer til et forbruksmønster som ligger innenfor det økologisk mulige, og som vi alle kan oppnå. (Brundtland 1987:42, min utheving.)
Det er vanskelig å se hvordan grunnbehov kan begrunne et krav at alle må kunne ha et liknende forbruksnivå i både tid og rom, uavhengig f.eks. av deres rolle i å skaffe til veie godene.  Ikke desto mindre kan grunnbehov begrunne noen begrensninger i tillatelig ulikhet.  Ulik fordelingen av mange instrumentelle goder, så som inntekt og politisk innflytelse, bør begrenses, fordi det ofte er den relative kjøpekraften og innflytelse som avgjør fordeling av goder, og fordi selvrespekt som grunnbehov kan knyttes til relativ andel av goder og makt.

 c  Menneskerettigheter
Menneskerettigheter En suveren stat, og spillereglene i statssystemet, kan sikre innbyggernes grunnbehov -- inkludert de sosiale grunnbehovene.  Men statsmakten og internasjonale regimer utgjør også trusler mot individers grunnbehov.  Menneskerettighetene tjener til å avverge mange av de truslene mot grunnbehov som en stat kan utsette individene for.  
En slik begrunnelse av hver menneskerettighet krever detaljerte redegjørelser om hvilke sosiale behov, skader og beskyttelser hver enkelt rettighet berører.  Ovenfor nevnte jeg begrunnelser for pressefrihet, politiske rettigheter og en rett til arbeid, og jeg skal ikke gå videre inn på slike begrunnelser her.  Menneskerettighetene krever forskjellige institusjonelle mekanismer som beskytter individet, og holder statene til ansvar internasjonalt for å ha slike mekanismer.  Noen menneskerettigheter stiller opp rammebetingelser for legitime institusjoner, mens andre rettigheter krever at bestemte institusjoner må være på plass.  Skrankene for tillatelige samfunnsinstitusjoner må for eksempel sikre at landbruksstrategier, markedsmekanismene, og sysselsettingspolitikken ikke blir fullstendig styrt av tilfeldige politiske overenskomster, men isteden at alles sosiale grunnbehov (og dermed grunnbehov) ivaretas i den grad dette er mulig.  
Retten til utvikling og andre såkalte 'tredjegenerasjonsrettigheter' tar opp andre problemer enn mange av de tradisjonelle menneskerettighetene.  Hvilke interesser står på spill, og hvordan blir de sikret mot trusler ved å implementere retten til utvikling?  Jeg skal foreslå at retten til utvikling -- og til en bærekraftig utvikling -- bør forstås som i samsvar med menneskerettighetenes primat, og ikke tolkes som miljøets primat: Utviklingsstrategier må tilfredsstille menneskerettighetene.  Dette menneskerettighetenes primat må begrunnes, framfor miljøets primat  -- som tilsier at hensynet til miljø kan ta prioritet over behovene hos dagens fattige.
Vi begrunner menneskerettighetenes primat over miljøets primat ved å se på hva som står på spill:  hvilke utviklingsstrategier som utelukkes av det ene kravet, men ikke av det andre.  Kravet om henneskerettighetenes primat utelukker noen utviklingsstrategier som ville tillates av kravet om miljøets primat, og omvendt.  
Menneskerettighetenes primat er å foretrekke, fordi miljøets primat tillater utviklingsstrategier som ofrer noens grunnbehov, mens ingen risikerer større eller like store tap ved de strategier som tillates av kravet om menneskerettighetenes primat.  Hverken dagens eller morgendagens generasjoners grunnbehov må ofres.
Utviklingsstrategier som tilfredsstiller miljøets primat, men som ikke respekterer menneskerettighetene, tillater at grunnbehovene for noen av dagens befolkning går udekket, med store lidelser og død til følge.  Respekten for deres likeverd tilsier at slike offer er uforsvarlig -- sålenge skader i den størrelsesorden kan unngås ved å følge andre utviklingsstrategier.  
Vi bør være særlig skeptiske til å tillate myndigheter å påføre befolkningen store lidelser i dag under henvisning til hensynet til fremtidige generasjoner og deres miljø, fordi slik myndighet lett kan misbrukes.  Noen hevder således at retten til politisk deltakelse, eller til mat, må avveies mot behovet for -- og nå retten til -- økonomisk utvikling -- og hensynet til miljøet.  Imidlertid finnes det lite belegg for påstanden om at disse målene er uforenlige i praksis, hverken på kort eller lang siktFor konflikten mellom utvikling og menneskerettigheter, se Beitz 1981a og b, Alston 1989, Donnelly 1989, Olson 1993..Beitz, Charles R.1981Economic rights and distributive ju3003Beitz, Charles R.1981Democracy in developing societies3005Alston, Philip1989On the purposes of general comments3025Donnelly, Jack1989Universal human rights in theory & 3303Olson, Mancur1993Dictatorship, democracy, and devel4299  Og retten til en bærekraftig utvikling kan lett bli en unnskyldning for å ikke dekke befolkningens grunnbehov Se Donnelly 1989, 146., og sette krav om medbestemmelse til side.  Dersom utvikling er nødvendig for å kunne respektere og realisere andre menneskerettigheter, vil en slik unnskylding utvilsomt være fristende, og kanskje også legitim Sohn 1982, 48; van Boven 1979, og Donnelly 1985, 506 peker alle på denne faren.Donnelly, Jack1985In search of the unicorn the juris3807van Boven1979United Nations policies and strateg3846Sohn, Louis B.1982The new international law protecti3240.  Imidlertid er det åpenbare farer ved å gi politikere myndighet til å foreta prioriteringer for langsiktig utvikling på bekostning av dagens fattige.  Alternativene til demokratiske styreformer er nemlig svært lite pålitelige for å sikre utvikling, bærekraftig eller ikke.  Disse farene er velkjent m.h.t. demokrati innad i en stat -- og farene er like store internasjonalt.  Når miljøkravet legges til grunn for utviklingsstrategier, kan det nemlig åpne for en ny imperialisme (Guha 1989)Guha, Ramachandra1989Radical American Environmentalism 4284.  Det er betenkelig dersom politikere i rike, utviklede land skal kunne løse miljøproblemer de rikere stater har skapt ved å regulere og begrense utviklingsmuligheter i fattigere land -- med fattigdom til følge -- istedenfor å arbeide for endringer i internasjonale regimer slik at slike tragiske valg ikke oppstår, men i steden begrenser velstanden i rikere land.  

Kravet om menneskerettighetenes primat for utvikling tillater ikke utviklingsstrategier som ofrer noen av dagens befolkning til fordel for morgendagens miljø.  Samtidig vil jeg hevde at dette kravet ikke medfører at noen gruppe -- verken nå eller i fremtiden -- må ofre sine grunnbehov for andre.
Mange begrunner hensynet til miljø ut fra hensynet til fremtidige generasjonerSe f.eks. Norton 1982, Brown Weiss 1990.Norton, Bryan G.1982Environmental ethics and the right4297Brown Weiss, Edith1990Our rights and obligations to futu4298.  Noen går så langt som til å hevde at fremtidige generasjoners grunnbehov står på spill dersom menneskerettighetenes primat for utvikling følges:  Noens grunnbehov må ofres uansett; det er ikke mulig å tilfredsstille alles behov, i dag og i fremtiden -- uansett hvilke regimer og samfunnsinstitusjoner som opprettholdes.  Denne innvendingen holder ikke, på rent empirisk grunnlag.  
Vel er det slik at mange sulter ihjel under dagens verdensorden, og andre grunnbehov blir heller ikke tilfredsstilt idag.  Og fremtidige generasjoner kan også dø av sult og mangel på grunnleggende medisinsk hjelp.  Men dette skyldes ikke at det ikke er ressurser nok:  det produseres mer enn nok mat for å mette alle i dag, og befolkningsvekst lar seg påvirke av politiske tiltak.  Årsaken til sult i dag er først og fremst at ressursene er for skjevt fordelt, innen land og mellom land på verdensbasis.  Det er ikke grunn til å tro at utviklingsstrategier som tilfredsstiller menneskerettigheteness primat til utvikling krever at miljø og fremtidens grunnbehov må ofres, med mindre vi har gode grunner til å tro at en verdensorden som sikrer en noe jevnere fordeling av mat og medisiner ikke vil være stabil og produsere nok over tid, gitt fremtidig befolkningsøkning.For slike Malthus-lignende standpunkter, se f.eks. Hardin 1974; Ehrlich 1972.  Ehrlich, Paul1972The population bomb4302Hardin, Garrett1974Lifeboat Ethics4300  
Strategiene som tillates av kravet om menneskerettighetenes primat  for utvikling innebærer isteden, når hardt kommer mot hardt, at den nasjonale og internasjonale fordelingen av goder må endres.  De nasjonale og internasjonale spillereglene påvirker levestandard og dermed overlevelsesmuligheter; utviklingsstrategier må sikre at spillereglene er slik at alles grunnbehov blir dekket.  

3  Menneskerettighetenes primat og suverenitet
Menneskerettighetenes primat og suverenitet Individers behov trues både av sin deres egne myndigheter, og av statssystemet, fordi statssystemet setter grenser for enkeltstatenes valgmuligheter -- statenes reelle mulighet for selvstyre.  Grunnbehov forblir udekket idag både på grunn av urettferdig ulikhet innad i hvert enkelt land, og på grunn av den økonomiske verdensorden, og virkningene av de internasjonale markedene, investeringer og låneinstitusjoner.
Men finnes det institusjonelle mekanismer som kan beskytte behov mot slike nasjonale og internasjonale trusler, spesielt de som må forventes under økonomisk utvikling?  
Hva slags endringer i regimer er påkrevet, i lys av menneskerettighetenes primat for utvikling?  Det er langt fra sikkert at en ny økonomisk verdensordning er den eneste eller den beste veien å gå for å sikre mer rettferdige betingelser for internasjonal handel Se Gilpin 1987, 298pp. for en diskusjon om hva dette kravet består av.  Cornia 1987 diskuterer krav som bør stilles til det internasjonale pengefondet.Gilpin, Robert1987The political economy of internatio3251Cornia, Giovanni Andrea1987Adjustment with a human face prote3281; og det er uklart hvorvidt et regelverk for multinasjonale selskaper er tilfredsstillende, og om det kan håndhevesFor kommentarer om arbeidet med å etablere regelverk innen OECD og FNs Centre on Transnational Corporations, se Dunning 1993 kap. 21.Dunning, John H.1993Multinational enterprises and the 4107.  Noen foreslår at internasjonal handel i utslippstillatelser kan ivareta mange viktige hensynSe blant annet Westbrook 1991 for diskusjon om dette.Westbrook, David A.1991Environmental Policy in the Europe4291.  Dette er viktig spørsmål å avklare.  
Ett urovekkende moment mot å akseptere en rett til utvikling er at andres brudd på retten til utvikling kan brukes av stater til å unnskylde sine egne brudd på befolkningens menneskerettigheter.    Men en slik unnskyldning holder ikke uten videre: Retten til mat, for eksempel, består ikke i en forpliktelse til å fø befolkningen, men er et krav om at landets myndighetene utvikler og gjennomfører en ernæringspolitikk med grunnbehov for øyet, i lys av tilgjengelige ressurser Se Alston og Quinn 1987.Alston, Philip1987The nature and scope of states part3237.  Selv om internasjonale brudd på retten til utvikling reduserer ressursene, må myndighetene likevel utvikle og iverksette utviklingsstrategier ut fra de tilgjengelige midlene.  
Trusler fra utviklingsland om å fortsette miljøskadelig utvikling for å sikre dagens og morgendagens grunnbehov er vanskelig å avvise.  Dersom myndigheter i et land faktisk står overfor slike harde valg -- og det må her forbli et åpent spørsmål -- tilsier det at andre land må påta seg forpliktelser for å fremme en bærekraftig utvikling, med økonomisk og teknologisk støtte til de fattigere land om nødvendig.  Kravet om menneskerettighetenes primat for utvikling begrenser dermed staters suverenitet ved å fastslå enkelte forpliktelser på tvers av statsgrensene.  For at statssystemet skal være moralsk legitimt må det internasjonale samfunn også være forpliktet til å yte bistand i visse situasjoner.  Slik støtte kan bestå i overføringer av goder eller kunnskap, men også internasjonal politisk støtte for å sikre betingelser for handel som sikrer en rimelig fordeling av utbytte, og opplæring i forhandlingsstrategi for fattigere land overfor multinasjonale selskaper -- og internasjonalt press for å sikre en forsvarlig omfordeling av inntekt og innflytelse internt i de land som sliter med å dekke grunnbehov.  

Menneskerettighetenes primat begrenser staters selvråderett -- mulighetsrommet begrenses på flere måter.  Menneskerettighetene innebærer forpliktelser for stater og systemet av stater, der landets myndigheter er de som i første rekke pålegges plikter.  Er dette en uakseptabel begrensning av staters suverenitet?
Enkeltstatene påberoper seg suverenitet av to slag Se Bull 1977 for mer utførlige drøfting av statssystemet.Bull, Hedley1977The anarchical society3041.  Myndighetene hevder intern suverenitet over befolkningen: statsmakten har monopol på den legitime bruk av tvang, regulert ved et lovverk og domstoler.  Statsmakten er overordnet alle andre aktører innenfor statens territorium.  Myndighetene hevder også å ikke være underlagt noen ytre aktører: statens eksterne suverenitet beskytter mot intervensjon og internasjonale krav.
Kravet om en bærekraftig utvikling, tolket som et krav om menneskerettighetenes primat, begrenser staters legitime interne og eksterne suverenitet.  Et legitimt regime kan kreve at tilbud om økonomisk støtte gjennom internasjonale finansinstitusjoner gis med bindinger -- med krav om at miljøhensyn og menneskerettigheter skal respekteres.  Slike spilleregler tillater altså andre stater -- eller i alle fall internasjonale organisasjoner -- å gripe inn i et lands indre anliggender.   Rikere land kan avkreves ressurser for nyttig bistand.  Strider dette mot en grunnleggende norm om staters suverenitet?  
Tre momenter kan nevnes til forsvar for menneskerettighetenes primat.  a) For det første tjener menneskerettighetene og menneskerettighetenes primat til å avgrense myndighetenes legitime suverenitet - å avklare under hvilke betingelser krav om suverenitet bør respekteres.  b) Rent folkerettslig er påståtte konflikter mellom suverenitet og menneskerettigheter sjeldne, fordi så mange land har sluttet seg til menneskerettighetsdokumentene.  c) I tillegg er innblandingen begrenset: det ikke slik at menneskerettighetenes primat erstatter de nasjonale kulturene, eller erstatter globale handelsregimer, men isteden at det setter skranker for hvordan individene behandles.  

Mange av konfliktene mellom utvikling, menneskerettigheter og miljø kan avverges ved å oppfylle de internasjonale menneskerettighetsforpliktelsene: når fremtidens miljø trues av dagens fattige, er løsningen ofte ikke å velge mellom de to, men å endre regimer og samfunnsinstitusjoner for å fjerne dagens fattigdom.  Vi kan vanskelig forsvare å holde fast ved eksisterende regimer simpelthen fordi de sikrer våre interesser -- langt utover våre grunnbehov -- når disse handelsmønstrene og fordelingen av makt går på bekostning av de mest sårbare i dag og i morgen.  Viktige utfordringer er å arbeide politisk, på nasjonalt og internasjonalt nivå, for å sikre at internasjonale spilleregler ivaretar hensynet både til dagens fattige og til morgendagens miljø.

4   Innvendinger
Innvendinger Jeg vil kort ta for meg enkelte innvendinger som kan reises mot det argumentet jeg har presentert for kravet om menneskerettighetenes primat for akseptable utviklingsstrategier.
 a Utvanning av begrepet?
Utvanning av begrepet? Den første innvendingen jeg kort vil ta opp er kritikken om at det en 'utvanning av begrepet' bærekraftig utvikling å ta med hensyn til global rettferdighet innen denne generasjonen (se f.eks. Amundsen et al. 1991, 7)Amundsen, E.S.1991Brekraft Begreper og analyse4286.  Mot denne kritikken har jeg to kommentarer.  a) Dersom bærekraftig utvikling ikke bare skal tjene som et av flere idealer, men også skal fungere som et overordnet krav til legitime regimer og legitim nasjonal politikk, bør det integrere alle de viktigste hensyn -- slik at ikke andre hensyn kan stilles over hensynet til bærekraftig utvikling i de daglige politiske beslutninger, der mange forskjellige hensyn og pressgrupper kan prege utfallet utilbørlig.  b) Dersom bærekraftig utvikling skal begrunnes som et overordnet krav, har jeg hevdet at utviklingens mål må inkludere grunnbehov hos alle.  Det er uforenlig med alle menneskers likeverd å forsvare at en bærekraftig utvikling ikke behøver å sikre enkeltindividers overlevelse, og å akseptere at mennesker som lever i dag må ofres for å sikre morgendagens generasjoner -- istedenfor å endre de bestående urettferdige regimer og samfunnsinstitusjoner som lar slike harde valg fremstå som uunngåelige.
 b Antroposentrisk grunnlag
Antroposentrisk grunnlag Fra flere hold innen miljøbevegelsen kan det innvendes at argumentet også bør ta hensyn til dyr, planter, arter og/eller økosystemer.  Ellers blir standpunktet utilbørlig antroposentrisk.  Disse standpunktene bør absolutt tas på alvor og utdypes; her er noen områder der refleksjon er særlig påkrevet.
Det er mulig både at dyr, arter og økosystemer har en iboende verdi utover den verdi de har for mennesker, og at slike verdier innebærer ytterligere krav på samfunnsinstitusjoner og globale regimer.  Selv om noen vil ha rett i den første av disse oppfatningene gjenstår det å se hvilke grunner som kan gis for slike standpunkter.  Det er fullt mulig at vi ikke kan forvente allmenn oppslutning om disse standpunktene, og da er det tvilsomt om alles likeverd er forenelig med kravet om at institusjonene gjenspeiler slike hensyn.  Flere spørsmål må avklares: a) Hvilke verdier er det en antroposentrisk tilnærming ikke fanger opp?  Den teorien jeg har skissert brokker av tar allerede opp noen hensyn til dyr, planter og arter, selv om de ikke tillegges egenverdi, fordi disse organismene og artene har verdi for mennesker.  Men ytterligere hensyn, eller vekten av disse verdiene, kan forandre vår forståelse av hva som står på spill.  b) Hvilke konsekvenser får disse verdiene for å avklare og løse den konflikten vi har vært opptatt av her, om avveining mellom dagens fattige og morgendagens miljø slik den kommer til uttrykk i valget mellom menneskerettighetenes primat og miljøets primat?  Det ikke-antroposentriske perspektivet som trengs kan ikke bare bestå i premisser som tilkjenner moralsk status til andre vesener enn mennesker, men en slik tilnærming må også gi svar -- begrunne -- en prioritering mellom menneskerettighetenes primat og miljøets primat.  Som en illustrasjon:  Katz og Oechsli (1993)Katz, Erik1993Moving beyond Anthropocentrism En4283 hevder at en antroposentrisk etikk ikke kan gi svar på konfliktene mellom miljø og grunnbehov i den tredje verden, fordi viktige verdier kommer i konflikt.  Katz og Oechsli hevder at konflikten løses, og kun kan løses, ved å også tillegge egenverdi til det naturlige miljø.  Mot dette standpunktet er det her plass til to innvendinger: 1) verdikonflikten kan gis en begrunnet løsning i kravet om menneskerettighetenes primat, slik jeg har skissert; 2) Katz og Oechsli må vise hvordan antagelsen om at det naturlige miljø har en egenverdi bidrar til å løse konflikten -- for dette synes å kreve at det naturlige miljø må tilkjennes en større verdi enn mennesker, som vi jo ellers viser til i diskusjoner om rettferdig fordeling.  Dette gjenstår å vise.  c) Normen om likeverd innebærer at livssynspluralismen tas alvorlig.  Hvordan håndterer ikke-antroposentriske teorier det faktum at de bygger på premisser vi ikke kan forvente enighet om blant alle berørte parter?  En ting er altså å ha et syn som tilsier at det naturlige miljø har en egenverdi, men det er ikke dermed sagt at dette synet bygger på premisser det er rimelig å forvente enighet om i avklaringen av valget mellom kravet om menneskerettighetenes primat og kravet om miljøets primat.
 cTrussel mot demokratisk medbestemmelse?
Trussel mot demokratisk medbestemmelse? Denne tolkningen av bærekraftig utvikling som et krav om menneskerettighetenes primat for utviklingsstrategier er ikke antidemokratisk, selv om menneskerettigheter setter skranker for flertallsprosedyrer.  Menneskerettighetenes primat kan ikke tas til inntekt for det syn at medbestemmelse kan settes helt til side nasjonalt eller i internasjonale organer.  Det er klart at dagens flertallsprosedyrer for å foreta politiske valg ikke sikrer alle viktige hensyn: noen berørte parter har ikke medbestemmelse i slike demokratiske organer, og mange koordineringsproblemer lar seg ikke løse på nasjonalt nivå.  Prosedyrene bør altså endres, som ledd i arbeidet med å sikre legitime regimer og institusjoner.  Men hensynet til miljø og utvikling tilsier ikke at vi bør sette demokratiske prosedyrer til side, og isteden kreve at politikerne bøyer seg for filosofeneAnker drøfter denne svakheten ved enkelte miljøfilosofiske teorier i Anker 1994.  For kritikk rettet mot filosofisk virksomhet forstått slik, se f.eks. Walzer 1981.Anker, Peder1994Kritikk av dypkologisk rettsforst4281Walzer, Michael1981Philosophy and democracy3093.  Politisk teori av den typen jeg har skissert er i steden et bidrag til borgernes diskusjon, i den hensikt å sikre at demokratiske prosedyrer fører til legitime og forsvarlige beslutninger.  Vi som borgere må kreve av våre politikere at kravet om menneskerettighetenes primat legges til grunn for politiske vedtak - nasjonalt og internasjonalt.

5  Avslutning
Avslutning Brundtlandkommisjonen hevder at dersom det oppstår konflikter mellom grunnbehovene til verdens fattige og hensynet til miljø, bør grunnbehov gis første prioritet.  Jeg har forsvart og utdypet dette kravet om menneskerettighetenes primat for utviklingsstrategi.  Utviklingsstrategier bør sikre grunnbehovene for dagens fattige, gjennom å respektere menneskerettighetene -- om nødvendig på bekostning av å sikre miljøet.   De nasjonale og internasjonale spillereglene påvirker levestandard og dermed menneskers overlevelsesmuligheter.  Utviklingsstrategier må derfor sikre at den nasjonale og internasjonale fordelingen av goder endres ved å endre spillereglene slik at alles grunnbehov blir dekket.  En utvikling som ikke sikrer enkeltindividers overlevelse er uforenlig med alle menneskers likeverd.  Vi bør ikke akseptere påstander om at dagens fattige må ofres for å sikre morgendagens generasjoner.   Isteden må våre politikere arbeide for å endre de urettferdige regimer og samfunnsinstitusjoner som lar slike harde valg fremstå som uunngåelige.
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