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Menneskerettigheter og ulike verdisyn: 
Vestlige  mot asiatiske verdier?
Gunnerusforelesning 1999 
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim.
Trykket i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Forhandlinger, Trondheim, 2000, 105-121.
Få stater vedstår seg at de systematisk og bevisst setter menneskerettighetene til side. Bangkokerklæringen av 1993 brøt med denne offisielle linjen. I denne erklæringen avviste flere land de sivile og politiske menneskerettigheter, som uforenelige med "asiatiske verdier". Utenlandske protester ble også avvist som brudd på staters rett til selvstyre.
Foredraget drøfter og imøtegår Bangkokerklæringens kritikk. Flere tolkninger av innvendingene mot de internasjonale menneskerettighetene blir identifisert. Disse anklagene blir så vurdert med utgangspunkt i teorier om menneskerettighetenes begrunnelse og innhold. 
Det påståtte skillet mellom asiatiske og vestlige kulturer må avvises, og få innvendinger mot menneskerettighetene kan opprettholdes. De innvendingene som gjenstår forkaster ikke menneskerettighetene, men støtter kanskje noen menneskerettighetsteorier fremfor andre.
Menneskerettighetene kan derfor ikke avvises som uforsvarlig vestlig ideologisk imperialisme.
Few states admit that they systematically and deliberately violate international human rights. The Bangkok Declaration of 1993 ended this public consensus. In this declaration several Asian states argued that civil and political human rights must be set aside insofar as they are incompatible with "Asian values". Foreign protests against human rights were also dismissed as violating states' sovereignty.
The lecture discusses and rebuts the criticism raised in the Bangkok Declaration. Several objections against international human rights are identified and assessed on the basis of theories of human rights.
Claims to thorough-going differences between Asian and Western cultures do not stand against criticisms, and few objections against human rights can be maintained. The remaining objections do not invalidate human rights, but support some justifications for human rights rather than others. 
Thus human rights cannot be dismissed as objectionable exercises of Western ideological imperialism.


		Intervju med den indiske reformator og politiker Mahatma Gandhi:
		Reporter: hva synes De om den vestlige sivilisasjon?
		M. Gandhi: Jeg tror det ville være en god idé.
						(Cohen og Cohen 1960)
De internasjonale menneskerettighetene er et produkt av den vestlige sivilisasjon på flere måter. Menneskerettighetserklæringen oppsto som reaksjon på den annen verdenskrig, som begynte i Vest-Europa. Erklæringen ble utformet på konferanser i Vesten. Og menneskerettighetserklæringen bruker ord hentet fra den vestlige opplysningstiden, om alle menneskers likeverd, fornuftsevne og samvittighet. 
Denne tilknytningen til vesten har ikke forhindret oppslutning om menneskerettighetene - inntil det aller siste. Få stater vedstår seg at de systematisk og bevisst setter menneskerettighetene til side. Bangkokerklæringen i 1993 brøt med denne offisielle linjen. Statsledere i flere asiatiske land - blant dem Singapore, Kina og Indonesia - tonet der ned menneskerettighetene i den grad de var uforenelige med "nasjonale og regionale særtrekk, og historisk, kulturell og religiøs bakgrunn." Menneskerettighetene er ikke forenlige med "asiatiske verdier", ble det hevdet. Utenlandske protester mot brudd på menneskerettighetene i disse landene ble også avvist, fordi slike protester brøt med staters rett til selvstyre. Myndighetene i disse landene er altså uenige med Gandhi: Menneskerettighetene, som et uttrykk for vestlig sivilisasjon, er en dårlig idé.
Bangkokerklæringen fikk oppmerksomhet, om enn lite oppslutning på Verdenskonferansen om menneskerettigheter i Wien sommeren 1993. Men har Bangkokerklæringen rett? Er menneskerettighetene vestlige i en forstand som gjør dem uforenelige med asiatiske verdier? Bryter menneskerettigheter med respekt for hierarki og konsensus, oppslutning om autoriteter og tradisjoner? Ofrer de fellesskapet for individet, og blir konsensus erstattet av en fokusering på konflikter? Det er temaet for denne forelesningen til Gunnerus' minne.
Gunnerus kan gi oss litt råd for hvordan vi bør gå frem. Johann Ernst Gunnerus var selv en fremstående representant for vestlig sivilisasjon, og for opplysningstidens tillit til fornuften og erfaringsbasert kunnskap. Han studerte ved flere av de beste læresteder i Europa: med Ludvig Holberg i København, siden hos Christian Wolff i Tyskland. Som naturviter, teolog og filosof kombinerte Gunnerus fornuftstro og kristen naturrett. Denne tilliten til fornuft og argumenter kommer blant annet til uttrykk i hans hyrdebrev, som han skrev da han ble "forfremmet" fra å være professor i teologi i København (1755), til biskop for Trondhjem stift i 1758. Prestene må ikke bare kunne sin teologi, gresk og hebraisk, men også filosofi. Filosofi må til for å imøtegå de som 
"med deres Spitsfindigheder søger at forføre de Eenfoldige fra Sandhedens Vei, og, hvilket er det daarligste og latterligste, bilder sig erhos ind og vil tillige bilde andre ind, at deres Beviis ere tagne av den sunde Fornuft og Filosofie. Der behøves Filosofie til at gjøre saadanne til Skamme, og til at aabenbare for den heele fornuftige Verden deres Ufornuftighed." 
							(Gunnerus 1758: 13-14)
Vi vil følge Gunnerus' formaning og bruke filosofiske verktøy mot kritikken mot menneskerettighetene ut fra "Asiatiske verdier".
For å vurdere Bangkokeklæringen kan vi ta utgangspunkt i begrunnelser for menneskerettighetene. Jeg skal hevde at de "asiatiske" innvendingene ikke fører til noen forkastelse av menneskerettighetene, men kanskje støtter noen begrunnelser for dem fremfor andre. Menneskerettighetene kan derfor ikke avvises som uforsvarlig vestlig ideologisk imperialisme.
Hvordan kan menneskerettighetene begrunnes?
Først, hva er menneskerettighetene? De internasjonale menneskerettighetene begrenser staters bruk av makt overfor sine innbyggere. Menneskerettighetene regulerer bruk av statsmakt for å verne individers viktige interesser mot store trusler som typisk oppstår innenfor suverene stater. 
Nesten uansett hvilket menneskesyn som legges til grunn, må mange former for mishandling forhindres. Tortur og vilkårlige arrestasjoner er overgrep som alle teorier om menneskerettigheter mener enkeltpersoner må beskyttes mot. Men det er noe uenighet om hvilke andre beskyttelser som er nødvendig. 
Menneskerettighetene legger altså føringer på statsmakt. Statenes selvstyre blir begrenset, så det er ikke overraskende at noen myndigheter motsetter seg slike begrensninger.
a Systemet av suverene stater
Vår klode er oppdelt i suverene stater. Begrepet 'suveren' makt finner vi allerede på 900-tallet hos islamske tenkere (Ibn Abi-al-Rabi og Al-Farabi, Ahmad 1965:54-55). Vi sier likevel ofte at systemet av suverene stater slik vi kjenner det i dag startet med Westfalerfreden, som avsluttet tredveårskrigen i 1648. Der fikk hver stat tilkjent råderett over eget territorium, og 'suverenitet' ble presisert. 
Et par kommentarer om 'suverenitet' eller 'selvstyre' kan være på sin plass. Det kan for det første være nyttig å skille mellom indre og ytre suverenitet. Myndighetene nyter godt av indre suverenitet fordi deres lover er overordnet alle verdslige og religiøse makter på territoriet. Og myndighetene har ytre suverenitet fordi de ikke er underlagt noen fremmed makt. Andre stater skal ikke blande seg inn i hva som skjer på territoriet. Denne - vestlige - kombinasjonen av indre og ytre suverenitet gjør at myndighetene kan ta ansvar for å sikre orden og rettferdighet for befolkningen.
For det andre kan vi legge merke til at allerede med Westfalerfreden ble staters ytre suverenitet begrenset av det vi i dag vil beskrive som menneskerettigheter. Fyrstene måtte respektere innbyggernes religionsfrihet (Osnabrück-traktaten art. 5: 28, 49; Krasner 1993). Religionsfrihet måtte til for å sikre freden. Dersom fyrstene undertrykket religiøse minoriteter i eget land, måtte de regne med at deres trosfeller i andre land ville gripe inn til minoritetens forsvar. Menneskerettighetsbegrensninger på bruk av statsmakt har altså vært en del av vår oppfatning om suverene stater i lang tid.
Det betyr ikke at ethvert menneskerettighetsbrudd åpner for militær intervensjon. Det er sjelden at militær innsats forbedrer forholdene i et land. En slik fullmakt til å bruke militær makt mot andre land kan også lett misbrukes (Buergenthal 1979, Hoffmann 1981, Kratochwil 1995: 35). Andre, mildere former for påvirkning kan likevel hjelpe, for eksempel økonomisk og diplomatisk press (Chayes og Chayes 1995). 
b. Staters rolle: det felles gode
Hvordan skal vi så begrunne staters suverene makt over innbyggerne? Stater skal sikre det felles gode. Hvordan skal vi forstå dette?
Vi er sosiale vesener. Vi er avhengig av hverandre i nesten alt vi gjør, og vi må samarbeide for å kunne leve fullverdige liv. Samarbeid med andre er viktig for å oppnå våre egne, individuelle mål. I tillegg ønsker vi ofte fellesskap med andre for sin egen del -- det være seg akademiske samtaler, sport, gudstjenester, eller familieliv. Mange bestanddeler av det gode liv for hver enkelt av oss er dermed å forstå som "felles goder". Noen goder er felles fordi hver av oss har lignende interesser av samme slags goder - alt fra ernæring til inntekt. Andre goder er felles  fordi de bare kan oppnås i fellesskap. Statsmakt er viktig for å sikre og fordele disse felles godene. 
Slike oppfatninger om det "felles gode" og myndighetenes ansvar er fellesgods for en lang rekke religiøse og filosofiske tradisjoner, både i den vestlige naturrettstradisjonen (Finnis 1980, 168), i Islam (Ahmad 1965, An-Na'im 1990a), og i Konfusius' lære.
Stat og individ er dermed ikke grunnleggende sett i konflikt. En stat som nyter godt av suverenitet har store fullmakter til å fremme og fordele det felles gode. Det er når denne makten misbrukes at menneskerettighetene er viktig. 
c Hvordan begrunne menneskerettighetene?
Begrunnelsen for staters suverenitet gir ikke stater ubegrenset rett til å behandle sine innbyggere som de vil. Innbyggerne har ukrenkelige rettigheter. Spørsmålet Bangkokerklæringen stiller, er om de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene forutsetter 'vestlige' verdier som er omstridt og uforenelige med andre likeverdige tradisjoner. Gjør de det? Hvordan  begrunner vi menneskerettighetene?
Igjen kan vi ta utgangspunkt i Gunnerus, i et interessant filosofisk arbeid om det ondes problem: Hvordan kan det være ondskap i en verden skapt av en god Gud? Hans svar er at det ikke er Gud som er årsak til det onde, men synd som er årsaken. (Gunnerus 1773, 8-9)  Det onde oppstår når fornuftige skapningers frihet og fri vilje misbrukes. (s. 10) Problemet er, sier Gunnerus, frihetens slette anvendelse, i forsømmelse og etterlatenhet, "eller i mangel av oppmerksomhed og overvejelse i henseende til det gode og onde"  (9).
Hvis vi holder oss til Gunnerus' formuleringer kan vi si at menneskerettighetene tjener til å forhindre statsmaktens slette anvendelse av sin frihet. Menneskerettighetene forhindrer at myndighetene forsømmer sine forpliktelser overfor innbyggerne.
Vi kan skille mellom ulike begrunnelser av menneskerettighetene ut fra hvilke av våre interesser de legger vekt på . Noen begrunnelser er bare opptatt av menneskers behov for å ikke tvinges av statsmakt, slik at man står fritt til å utvikle og utnytte sine egne ressurser. Disse teoriene anerkjenner bare de såkalte negative menneskerettigheter, de sivile og politiske rettighetene. Tortur og vilkårlige arrestasjoner må forhindres. Slike begrunnelser kan kritiseres for å bygge på et menneskebilde som ikke finnes i andre verdensdeler. Forholdet mellom individet og stat er preget av konflikt: individet må vernes mot angrep fra staten, for å kunne leve fritt.
Men det er mange andre begrunnelser for menneskerettigheter som har en bredere oppfatning om hvilke interesser vi har, og myndighetenes roller. Selvsagt må vi beskyttes mot angrep fra myndighetene, mot tortur og vilkårlig arrest. Men vi må også få dekket grunnbehov for ernæring og ly mot elementene. Slike grunnbehov krever tiltak fra myndighetenes side for å legge forholdene til rette. Det er vanskelig å få dekket grunnbehov i kompliserte samfunn som er preget av arbeidsdeling og bruk av markeder. Da må myndighetene for eksempel sikre alle et minstemål av kjøpekraft, gjennom lønnsarbeid eller inntektserstatning, for at disse grunnbehovene skal kunne dekkes. At både frihet fra overgrep og sikring av grunnbehov er viktig fremheves av mange asiatiske myndigheter - men også av mange vestlige stater.
Utfordringen er altså å sikre at myndigheter med suveren makt bruker makten forsvarlig, for det felles gode. Menneskerettighetene bidrar til å fjerne farene for at makten misbrukes. Befolkningens viktige interesser må ikke settes på spill. 
Menneskerettighetene gir to slags beskyttelser. Dels krever menneskerettighetene at bestemte ordninger er på plass -- så som demokratisk styresett, ytringsfrihet, eller et velfungerende rettsapparat. Andre menneskerettigheter kan kreve at bestemte målsettinger oppnås, mens valg av ordninger overlates til myndighetenes skjønn. For eksempel er statene pålagt å ha en strategi for matproduksjon, og en strategi for å sikre lønnsarbeid for så mange som mulig. Men det er opp til myndighetene å velge de konkrete politiske virkemidlene og institusjonelle ordninger som best oppnår disse målsettingene, i lys av lokale tradisjoner og verdier.
Internasjonale menneskerettighetsprotester  bidrar til å opprettholde et forsvarlig system av suverene stater ved å henvende seg til to målgrupper: befolkningen og myndighetene. 
Menneskerettighetene er til nytte for befolkningen ved å peke ut noen minimumsbetingelser for legitimitet. Myndighetene har moralsk krav på oppslutning fra befolkningen bare dersom menneskerettighetene respekteres (Schachter 1982, 351; Alston 1989; An-Na'im 1990b, 49; Donnelly 1989). Det er ikke bare i Vesten at slike betingelser blir drøftet: vi finner lignende diskusjoner i Konfusianisme, Hinduisme og i Islam (Hay 1988, Van Bulert 1995, An-Na'im 1990a, Wessels 1995). Internasjonale organisasjoner og andre stater kan informere befolkningen om brudd på menneskerettighetene. Dermed blir befolkningen bedre rustet til å vurdere om myndighetene er deres tilliten verdig.
Menneskerettighetsprotester er også rettet mot myndighetene. Rettighetene angir en betingelse for at en stat betraktes som likeverdig i det internasjonale samfunn, og for at suvereniteten blir respektert. Internasjonalt press fremstår som en mulighet, dersom menneskerettighetsbruddene fortsetter. Dermed blir myndighetene minnet om sin "slette anvendelse" av suvereniteten og friheten, i strid med befolkningens interesser. 
Innvendingene mot menneskerettighetene
På bakgrunn av denne forståelsen av menneskerettighetene kan vi vurdere Bangkokerklæringens kritikk. Er menneskerettighetene uforenelige med asiatiske verdier? La oss se på fem innvendinger som kan fremføres til forsvar for denne påstanden. 
1) "Menneskerettigheter er basert på egoistisk individualisme"
Menneskerettigheter bygger på en vestlig oppfatning av mennesket som uavhengig av sine sosiale omgivelser, og bare opptatt av å fremme egne interesser.
Dette stemmer for noen begrunnelser av menneskerettighetene. De har et menneskeideal som vektlegger mulighetene og ansvaret for egne valg, ubundet av tradisjoner. Noen av opplysningstidens filosofer kan tolkes i denne retningen (blant annet Immanuel Kant). Men disse vestlige filosofene antok ikke at individet er egoistisk, ei heller underslo de verdien av samfunnsinstitusjoner. Mange andre vestlige begrunnelser for menneskerettighetene deler heller ikke dette menneskeidealet, og legger i tillegg vekt på grunnbehov av mange slag. 
En beslektet kritikk mot menneskerettighetene hevder at de står for et konfliktorientert samfunnsideal, der vi bør forholde oss til hverandre som mulige motparter i en rettssak, heller enn som medmennesker. Men menneskerettighetene gir ikke noe bilde på samkvemmet i det ideelle samfunn. Tvert imot: de er viktige nettopp under ikke-idelle forhold, når medmenneskelighet, vennskap, respekt og dialog opphører. De er den siste skanse mot maktovergrep. Lignende oppfatninger om rettighetenes rolle finner vi blant annet i Konfusiansk lære (Chan 1998).
2) "Menneskerettigheter overser menneskers plikter og samfunnsbånd"
Fokuseringen på rettigheter overser de plikter individet har mot andre mennesker og mot landets myndigheter.
Denne innvendingen gjelder ikke mot begrunnelsene vi har sett på her. Tvert imot: mange av vestens store politiske tenkere (Thomas Aquinas, John Locke og mange andre) understreket innbyggernes plikt til å adlyde sine politiske ledere. Menneskerettighetene avviser ikke slike plikter, men avgrenser når slike plikter binder oss. Plikter mot fellesskapet er altså forenlige med menneskerettighetene. Menneskerettighetserklæringens artikkel 29 sier dette klart:  
Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.
3) "Menneskerettighetene overser sosiale og økonomiske behov"
I vesten fokuserer man utelukkende på sivile og politiske rettigheter, og overser menneskenes sosiale, økonomiske og kulturelle behov.
Dette er en innvending mot de begrunnelsene som antar at det eneste statsmakten bør gjøre er å la oss være i fred. Men andre begrunnelser, både "vestlige" og andre, legger altså vekt på sosiale, økonomiske og kulturelle behov også. FNs konvensjon om sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter er uttrykk for dette.
Det kan være flere grunner til at protester sjelden høres mot brudd på sosiale og økonomiske rettigheter. For det første er slike brudd ofte vanskelig å stadfeste. Retten til mat, for eksempel, betyr ikke at myndighetene må dele ut mat til alle. Plikten er mer komplisert: å planlegge med sikte på at alle skal ha adgang til mat. Selv om myndighetene oppfyller denne planleggingsoppgaven, og oppfyller sine menneskerettighetsforpliktelser, kan noen dø av sult. Da er ikke internasjonale protester på sin plass: en viktigere oppgave for verdenssamfunnet er kanskje endrede handelsavtaler og kunnskapsoverførsel. 
For det andre er det ikke opplagt at høylytte protester er egnet til å forbedre de økonomiske og sosiale kår for mennesker i fattige land. Ofte er bistand og kompetanseoppbygging viktigere. Mangel på offentlig kritikk betyr altså ikke at man avviser sosiale og økonomiske rettigheter.
Det hevdes noen ganger at sivile og politiske rettigheter må settes til side for å oppnå økonomisk vekst og dermed sikre økonomiske og sosiale rettigheter. Kinesiske myndigheter har uttrykt dette. Imidlertid er det dårlig belegg for å hevde at en slik avveining er nødvendig. (Beitz 1981a, 1981b, Alston 1989, Donnelly 1989, Olson 1993, Sen 1993, Goodin 1979). Det har for eksempel vist seg at akutte sultkatastrofer aldri har oppstått i demokratier med presse- og partifrihet. Dette er en av forskningsresultatene som er knyttet til økonomen og filosofen Amartya Sen, som fikk Nobelprisen i økonomi i 1998. Slike funn tyder på at sivile og politiske rettigheter ikke er i konflikt med sosiale og økonomiske rettigheter. Tvert imot: politiske rettigheter er ofte nødvendige midler for å sikre økonomiske grunnbehov. 
4) "Menneskerettigheter respekterer ikke andre kulturer"
Menneskerettighetene respekterer ikke andre kulturer, men påtvinger dem vestlige institusjoner. Respekt for innbyggerne tilsier isteden at kulturene skulle få bestå urørt.
En viktig utfordring for menneskerettighetene er å avklare toleransens grunnlag og grenser. Begrunnelsene som tar utgangspunkt i menneskers sentrale behov søker å gjøre nettopp dette. Behovet for vern mot maktmisbruk er felles for alle mennesker, uansett hvilken stat de lever i. 
Respekt for ulike kulturer gir seg også utslag i hva slags føringer menneskerettighetene gir. Mange menneskerettigheter fastsetter jo bare bestemte målsettinger, for eksempel om grunnbehov, mens myndighetene står fritt i å velge virkemidler i lys av lokale tradisjoner, verdier, og demokratiske vurderinger. Menneskerettighetenes rolle som skranker på forsvarlig maktbruk kombineres altså med toleranse for kulturelle variasjoner.
Hvis menneskerettighetene likevel skal kritiseres for å ikke respektere andre kulturer, kan vi be kritikerne avklare og forsvare sitt eget standpunkt. Hva menes her med kultur, og skal det være befolkningens kultur, eller myndighetenes, som skal beskyttes? Og hvorfor skal utlendinger egentlig respektere denne kulturen selv når befolkningens grunnbehov står på spill?
5) "Menneskerettighetsprotester respekterer ikke staters suverenitet"
Utlendinger og fremmede makter som griper inn i andre land bryter med prinsippet om nasjonalt suverenitet, og truer verdensfreden.
En helt annen form for innvending mot menneskerettighetene gjelder utenlandske protester. De sies å bryte med staters suverenitet, og truer verdensfreden. I møte med denne innvendingen må vi huske at uavgrenset selvstyre ikke var del av den opprinnelige oppfatningen om stater. Westfalerfreden innebar at minoritetenes religionsfrihet skulle anerkjennes. Og i dag er ikke menneskerettighetsbrudd "interne anliggender", fordi menneskerettighetskonvensjonene er del av internasjonal rett. 
Videre må denne kritikken selv begrunnes. Hvorfor skal andre lands selvstyre respekteres? For tross alt er jo suverene stater en vestlig oppfinnelse. En slik begrunnelse må forklare minst to ting: for det første, hvorfor suverenitet er så viktig at den skal ha forrang framfor befolkningens grunnbehov, og framfor befolkningens egne normative tradisjoner - i Islam (Ibn Khaldun) eller Konfusianisme. For det andre må denne begrunnelsen forklare hvorfor asiatiske land har rett til å kritisere andres menneskerettighetsbrudd. Kina og andre asiatiske land har nemlig protestert mot apartheid (Proclamation of Teheran 1968 og International Convention against Apartheid 1973), og kritiserte kolonimaktenes suverene kontroll over sine kolonier (1961 Declaration on independence to colonial countries and peoples). Hvorfor tillate disse protestene, men ikke brudd som skjer i Asia?
Det er riktig at internasjonale protester kan true verdensfreden. Andre stater og utlendinger griper inn i andre lands interne anliggender, og det kan føre til protester og opprør innenfor landegrensene og på tvers av dem. Likevel må vi huske at det sjelden er snakk om militær intervensjon. Hensikten med internasjonale menneskerettighetsprotester er ikke først og fremst å bli kvitt en regjering, men å få styresmaktene til å endre sin politikk på enkelte punkter. Måten å få slutt på protester mot menneskerettighetsbrudd er ikke å forby utenlandske protester, men å få slutt på bruddene. Oppgaven er, med Gunnerus' ord, å forhindre "frihetens slette anvendelse".
Avslutning
Vi har tatt innvendinger mot menneskerettighetene på alvor, og sett om de holder stikk. Det har vist seg at innvendingene ikke duger mot fornuftige begrunnelser av menneskerettighetene, og at internasjonale innsats for menneskerettighetene er forsvarlig. 
Menneskerettighetsprotester kan derfor ikke avfeies som utilbørlig vestlig imperialisme. De beste begrunnelsene er ikke utpreget vestlige. Begrunnelsene antar ikke at mennesker er egoister, de tar for gitt at vi har plikter mot hverandre, og vil sikre menneskers kulturelle, økonomiske og sosiale behov. Staters rettmessige suverenitet blir ikke truet. 
Diskusjonen har også vist at det er vanskelig å opprettholde et skille mellom "vestlige" og "asiatiske" verdier. Det er mye fellesgods mellom de store religioner og filosofiske tradisjoner. Det er også verdikonflikter innad, i både vestlige og asiatiske samfunn. Derfor er det misvisende å fremstille konflikter om menneskerettigheter som en konflikt mellom sivilisasjoner (Huntington 1996).
La oss til slutt vende tilbake til Gunnerus. Han sa at kilden til mye av det onde i verden "bestaaer i en Mangel af Opmerksomhed og Overvejelse i Henseende til det gode og onde."
Internasjonale protester mot menneskerettighetsbrudd bidrar til å fjerne det onde i verden på to måter: både ved å appellere til myndighetene, og ikke minst ved å henvende seg direkte til befolkningen som blir utsatt for overgrep. Internasjonal innsats må rettes til befolkningen, på et språk de forstår og med et innhold egnet til å gjøre deres daglige liv lettere.
 Menneskerettighetsarbeid av denne typen fortsetter dermed biskop Gunnerus' visjon, slik den kom til uttrykk ved etableringen av Videnskabsselskapets egen skriftserie. Hans råd gjelder fremdeles: i slike spørsmål må vi ordlegge oss på måter som "ikke overstiger fornuftige ustuderedes horisont." (1758, 31).
Avslutningsvis kan vi derfor spørre hva Videnskabsselskabet kan gjøre for menneskerettighetene.
For det første kan Videnskabsselskabet selv protestere mot menneskerettighetsbrudd.
For det andre kan selskapet bistå politikere i inn- og utland med sin vitenskapelige ekspertise, for å styrke innsatsen for menneskerettighetene.
For det tredje er begrunnelsene og innholdet i menneskerettighetene ennå ikke tilstrekkelig klare. Vi trenger et felles verdigrunnlag, som må utvikles mellom ulike livssyn og verdensreligioner i respektfull dialog. 
Protest, vitenskapelig støtte, og dialog om menneskerettighetene er altså tre viktige oppgaver som det Kongelige Norske Videnskabers Selskab er eksepsjonelt godt rustet til å utføre, og i tråd med Gunnerus' egne idealer.


En engelsk, lengre versjon av dette manuskriptet er skrevet for The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies. Samuel Scheffler har bidratt med mange verdifulle kommentarer og råd, Tore Lindholm har vennligst foreslått mye relevant litteratur. Gunnerusbiblioteket har velvilligst bistått med kopier av Gunnerus' skrifter. Prosjektet har mottatt støtte av Norsk Faglitterær Forfatterforening, og ble dels utført ved Minda de Gunzburg Center for European Studies ved Harvard universitet, USA. Forfatteren er takknemlig for støtte og gjestfrihet fra senteret, og fra Barbara og William Graham og Patricia Pepper ved Currier House, Harvard universitet.
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