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Litt om normativ politisk teori og rettslige normer
Juss og fag-etikk er to ulike disipliner som begge har normer som sitt forskningsfelt, og begge er opptatt av menneskerettigheter. Men normene de beskjeftiger seg med er noe ulike, også når det gjelder menneskerettighetene. Rettslige og etiske normer er blant annet forskjellige i hvordan de etableres, tolkes, håndheves og endres. Samtidig er det flere sammenhenger mellom rettslige og etiske normer. Lovgivning antas ofte å være i samsvar med ‘den alminnelige rettsbevissthet’, sådeles forbyr den noen åpenbart umoralske handlinger. Og rettsnormer blir også ofte ansett som etiske plikter: Vi bør være lovlydige, i alle fall når de juridiske normene er etisk forsvarlige eller legitime. 
Menneskerettigheter er et område der det synes å være både sammenhenger og overlapp mellom rettsnormer og etiske normer. Men hvilke sammenhenger det er, er selv et interessant forskningsfelt.
Etiske idealer og rettsliggjøring: historisk utvikling eller samspill?
Asbjørn Eide har pekt på en historisk sammenheng mellom etiske rettslige menneskerettighetsnormer. Vi kan forstå utviklingen av menneskerettigheter fra en idealiseringsfase, der filosofer og andre politiske tenkere utviklet og formidlet ideer og erklæringer om frihet og godt samfunnsstyre. Menneskerettighetserklæringen av 1948 kan betraktes som den første slike normative erklæring med globalt anvendelsesområde. I en positiveringsfase fikk disse ideene utslag i lover som oversatte idealene til rettslige normer i folkeretten og i nasjonal rett, for eksempel i de internasjonale og regionale menneskerettighetskonvensjonene. Nå er vi i realiseringsfasen, der arbeidet består i å sikre etterlevelse av disse rettsreglene, både i form av lover, institusjoner og etablert praksis. 
Jeg vil foreslå at de ulike fasene Eide skisserer ikke bare avløser hverandre, men at normativ politisk teori og rettsnormene også supplerer hverandre. Menneskerettighetene har stått sentralt i argumenter om hvordan forholdet mellom individer og makthavere bør reguleres. Men mange temaer er omstridt. Det gjelder hvilke roller menneskerettighetene bør ha, for eksempel i form av rettslig vern for individer, begrunnet dels empirisk ut fra hvilke virkninger rettighetsfesting har; og dels normativt: hvilke slike rettslige rettigheter vi bør nyte godt av, og hvordan de best begrunnes. Slike empiriske og normative spørsmål drøftes innenfor forskningsfeltet menneskerettighetenes politiske teori. En del nyere bidrag nevnes i referanselisten, ytterligere referanser finnes i mine egne arbeider. 
Menneskerettighetenes politiske teori: Paradokset
Skal vi drøfte menneskerettighetenes politiske teori, eller ikke? Dette valget fremstår lett som et paradoks.
Noen vil umiddelbart advare mot å gå inn på de normative spørsmålene, for oppslutning om menneskerettighetene kan trues ved å fokusere for mye på begrunnelser. Tilblivelsen av den universelle menneskerettighetserklæringen illustrerer problemet (se Samnøy 1998: 12). Man ønsket universell oppslutning, men skulle man oppnå det, måtte begrunnelser unngås. Jacques Maritain mente at for å oppnå praktisk enighet, måtte man bare prøve å få til en konvergens om menneskerettighetsparagrafene. Jakten på felles premisser og en filosofisk syntese om grunnlaget ville kreve altfor mye tid og innsikt. Skal man komme noen vei politisk med menneskerettigheter som rettslige standarder, må altså premissene utelukkes.
Men likevel er de normative teoriene ofte uunngåelige, og nødvendige. Enhver liste av presise menneskerettigheter vil forplikte til noen normative premisser og utelukke andre. Det gjelder også om det skjer ubevisst, eller om premissene fremstår som ”selvinnlysende” eller ”tvingende nødvendig”. En sentral forskningsoppgave er dermed å avklare om disse premissene, ideene og visjonene er verd å holde fast ved eller ikke. Er det slik at de internasjonale konvensjonene sikrer individet i tilstrekkelig grad, og på akseptabelt grunnlag? Eller er det for eksempel slik at menneskerettighetstanken bryter med den respekt ”ikke-vestlige” livssyn har krav på? Davis 1995; Follesdal 2000.
Jeg vil også hevde at normativ teori om menneskerettighetenes begrunnelse er nødvendig. Skal man komme noen vei politisk med menneskerettigheter som rettslige standarder, må premissene av og til avklares. To grunner kan nevnes kort, knyttet til menneskerettighetenes rolle og innhold.
For det første hevdes ofte at folkerettslige menneskerettigheter skal ha forrang framfor nasjonal lovgivning i alle land, og at normative menneskerettighetsstandarder tjener som legitimitetskriterier i forhold til alle staters nasjonale lovgivning (se f.eks. Alfredsson & Eide 1998: xxix). Samtidig er det opplagt at ikke alle livssyn i dag faktisk slutter opp om disse normene – selv om verdenserklæringen påpeker at ”en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeligggjøre denne forpliktelse.” En viktig utfordring er dermed å avklare argumenter for hvorfor lovgivere bør gå med på å beskranke sin egen lovgivende myndighet i forhold til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og domstoler. Med hvilken rett kan de vedta noe slikt, og hvordan skal denne endringen i suverenitet forstås? I Norge melder disse spørsmålene seg med full tyngde i forbindelse med inkorporeringen av menneskerettighetskonvensjonene. EUs charter om fundamentale rettigheter kan også få rettslige virkninger for Norge, enten via EØS-samarbeidet eller dersom charteret på sikt endrer den europeiske menneskerettighetskonvensjonens reelle autoritet.
For det andre krever en del uenighet om menneskerettighetenes innhold at de normative premissene avklares. Se for eksempel på hvordan partene fikk bilagt substansiell uenighet om verdenserklæringen (Samnøy 1998: 15–18). 
På noen områder kunne partene unnvike filosofiske begrunnelser, for eksempel knyttet til betydningen av en guddom. Men det er ikke opplagt at alle begrunnelser kan unngås, uten samtidig å stille seg sårbar i forhold til spørsmålet med hvilken rett menneskerettigheter kan tilkjennes en overordnet, kritisk rolle i forhold til eksisterende lovgivning og konstitusjon.
Noen mulige rettigheter ble utsatt: de ble strøket av dagsordenen fordi de var kontroversielle. Dette skjedde med spørsmålet om minoriteters rettigheter, som ble utsatt og flyttet til Economic and Social Council, og Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. En slik utsettelse betyr selvfølgelig ikke at debatten om de normative premissene unngås, men at debatten utsettes. Viktige spørsmål om minoriteters og urbefolkningers interesse i bevare, videreføre og utvikle sin minoritetsidentitet er kommet på dagsordenen – der også de normative sidene er blitt gjort til gjenstand for systematisk refleksjon. Se Kymlicka 1995;  Follesdal 1996 og 2000.
Samnøy hevder at atter andre motsetninger ble løst ved å forkludre rettighetene. Dokumentene bruker vage og flertydige formuleringer, så som ”rimelige vilkår”, ”adekvat standard”. Denne strategien innebærer ikke at de normative premissene unngås, for ofte vil de dukke opp i tolkninger senere. Se for eksempel Alston & Tomasevski 1984.
Atter andre normative konflikter ble løst ved å avgrense menneskerettighetenes gyldighetsområde. For eksempel tillater verdenserklæringen individers utøvelse av rettighetene begrenses av lover fattet av hensyn til moral, den offentlige orden og den alminnelige velferd. Igjen blir det slik at viktige diskusjoner om grensene ble utsatt – diskusjoner som ofte vil trekke på normative premisser som selv må opp til debatt. Et annet eksempel der grenseoppgang må til, gjelder kollisjoner mellom ytringsfrihet og rasisme. 
Mye gjenstår i forbindelse med normativ argumentasjon rundt slike spørsmål. Når det gjelder den norske ytringsfrihetskommisjonen, har Anne Raustøl nylig påvist hvordan de normative premissene kommisjonen henviser til, ikke støtter kommisjonens forslag (Raustøl 2000). Noen konklusjoner er mer liberale enn det liberale filosofer går inn for. På andre områder går kommisjonen lengre enn premissene gir dekning for. De normative diskusjonene bidrar dermed ikke til å avklare hvilke ytringer som bør nyte godt av ytringsfrihetsvern. 
På dette grunnlaget vil jeg hevde at skal man komme noen vei politisk med menneskerettigheter som rettslige standarder, må noen ganger også de normative premissene avklares. 
Forskningstemaer Disse innspillene er ikke ment å gi en uttømmende oversikt over hva som har vært gjort, ei heller over alt som bør gjøres med hensyn til forskning om menneskerettigheter i Norge.
Jeg vil kort peke på noen viktige forskningstemaer innenfor feltet menneskerettighetenes politiske teori, først noen mer prinsipielle spørsmål. Avslutningsvis vil jeg peke på noen substansielle temaer vi trenger god forskning på i Norge, fordi viktige temaer står på den politiske dagsordenen. For mer utførlige oversikter, se bl.a. Hagtvet 1988, Norges forskningsråd 1999 og 2000. 
Menneskerettighetenes roller: Hvis menneskerettigheter er svaret, hva er spørsmålet?
Et viktig tema innenfor rettsfilosofien er hvordan vi skal forstå menneskerettighetene etter hvert som de både finnes nedfelt i rettslige normer, og samtidig kan forstås som kritiske, ekstra-positive, normer med universelt gyldighetsområde. Hva er forholdet mellom menneskerettigheter forstått som normative kriterier for legitimt styre, og menneskerettigheter som rettslige normer?
Noen hovedpremisser i en normativ menneskerettighetsteori
En mulig teori om menneskerettighetenes begrunnelse kan søke å bygge på en ”overlappende konsensus”, som tar sikte på å bygge på felles faktorer i mange troverdige normative begrunnelser av forholdet mellom individ og myndigheter. Noen slike premisser for menneskerettighetenes rolle innenfor et system av stater kan for eksempel være følgende: Se for eksempel Lindholm 1998, 59 og 62; Føllesdal 2000.
Et normativt premiss om at alle individer bør behandles slik at de får leve fritt med lik verdighet.
Empiriske premisser om verden som i første rekke et system av stater med utstrakt suverenitet over territorier og befolkning, og rettslig immunitet i forhold til andre stater. Ytterligere premisser om de farer statssystemet medfører for menneskers grunnleggende interesser, noe verdenskrigene gjorde grusomt klart. Og premisser om at rettslige menneskerettigheter kan legge føringer på statsmakt som vern mot noen slike viktige trusler.
 
Rettslige menneskerettigheter kan dermed forstås som skranker og direktiver for bruk av statsmakt for å beskytte individet mot standard farer i et system av stater, farer som truer grunnleggende, overordnede interesser alle mennesker må antas å ha. 
Menneskerettigheter som samfunnets formål eller minstekrav?
Minst to ulike forståelser av normative menneskerettigheter kan skimtes i litteraturen og i offentlig debatt. Én er at menneskerettighetene fremsetter idealer for det gode, rettferdige samfunn – samfunnet mål, om man vil (jfr. verdenserklæringens innledning). Alternativt kan normative menneskerettigheter forstås som å angi minstekrav til anstendige stater. Det innebærer blant annet at det er en rekke gode og rettferdige krav som kan stilles til styresmaktene uten at disse kravene må gis merkelappen ’menneskerettigheter’. Nøyaktig hva slags rettigheter og plikter menneskerettighetene utgjør er et viktig tema, både rettslig og filosofisk. Se blant annet Jones & Demolombe 2001 for nye bidrag til en forskningstradisjon som går tilbake i alle fall til Hohfeld.
Menneskerettigheter som kriterier for legitimt samfunnsstyre
Dersom normative menneskerettigheter er å forstå som kriterier for et legitimt styre, er det fremdeles et åpent spørsmål hva systematiske og vedvarende brudd på menneskerettighetene innebærer. Denne uklarheten skyldes dels ulik forståelse av hva ’legitimitet’ innebærer. Tilsier menneskerettighetsbrudd at 
– innbyggerne har ikke lenger en moralsk plikt til å følge landets lover, slik at befolkningen er i sin fulle moralske rett til å gripe til sivil ulydighet?
– innbyggerne har en moralsk rett til revolusjon (se f.eks. innledningen til menneskerettighetserklæringen)? 
– andre stater har rett til å gripe inn – eller at de har plikt til å handle dersom det er håp om at slik innblanding virker? Og skal slike inngrep bestå av at man utber seg forklaringer, at man overvåker, eller øver diplomatisk press, bruker økonomiske sanksjoner, eller griper til militær intervensjon? Det er selvfølgelig viktig at eventuelle fullmakter til å gripe inn i andre stater er rettslig regulert, for å hindre misbruk av stater med onde hensikter. Farene forbundet med å være dommer i egen sak ble påpekt så tidlig som av John Locke og Jean-Jacques Rousseau. Med hensyn til lignende farer knyttet til moderne menneskerettigheter, se Reichberg, Semb og andre bidrag i Føllesdal 2001a.
– andre stater har plikt til å gi internasjonal assistanse f.eks. med kompetanse, mat eller andre ressurser, dersom landets myndigheter har gjort alt som er i deres makt? 
Hva er verdien av rettighetsfesting generelt, og ”menneskerettigheter” spesielt?
Rettighetsfesting kan gi viktig vern mot farer, for eksempel mot misbruk av statsmakt. Menneskerettigheter kan også forme internasjonale reaksjoner, for eksempel ved å redusere faren for misbruk av en eventuell rett til humanitær intervensjon og ved å styrke muligheten av internasjonal ”shaming”. 
Hvis rettslige menneskerettigheter er egnet som et slikt vern, er det et viktig normativt spørsmål å avklare hvilke slike rettigheter som bør sikres for alle mennesker. Sentrale statsvitenskapelige forskningstemaer i denne forbindelse er når rettighetsfesting er et egnet instrument for å sikre forskjellige interesser. For eksempel kan menneskerettigheter gi 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.
Kan rettigheter endre samfunnet til det verre, enten ved at de gale rettighetene blir nedfelt eller fordi økt fokus på rettigheter gjør omgangsformen mer juridifisert? Innebærer økt vekt på menneskerettigheter at vi omgås fremmede ikke lenger som medmennesker, men som mulige motparter i en fremtidig rettssak?
Menneskerettigheter som vern mot andre enn stater?
Et viktig forskningstema i tiden fremover vil være bruk av ”menneskerettighetskrav” mot andre aktører enn stater, slik vi for tiden ofte ser i media. Tradisjonelt har menneskerettigheter vært forstått og begrunnet slik jeg skisserte ovenfor, som institusjonelle vern mot misbruk av statsmakt. Antagelsen om at 0verden i det vesentligste kan forstås som et system av suverene stater er imidlertid ikke opplagt lenger. Flere andre aktører har stor innflytelse – og dermed ansvar. Det er mulig – men slett ikke sikkert – at de samme menneskerettighetsreguleringene er egnet for å verne mot disse aktørene. 
Den europeiske union
Den europeiske union illustrerer at suverene stater ikke lenger er de eneste viktige aktørene. EU har flere føderale trekk, og utøver stats-aktig makt på flere områder. EUs charter om grunnleggende rettigheter er i det vesentligste en gjentakelse av innholdet i eksisterende menneskerettighetstraktater, men dersom charteret blir rettslig bindende, vil EUs organer altså bli bundet slik medlemsstatene har vært det i lengre tid. Viktige spørsmål melder seg: Hvilken status vil dette charteret få, hvilket forhold vil EUs medlemsland ha til den europeiske menneskerettighetskonvensjon, og hvilket forhold vil det være mellom EF-domstolen og menneskerettighetsdomstolen? 
Multinasjonale selskaper
Mange store bedrifter og konserner utøver stor makt over menneskers liv. Fra mange hold, blant annet fra ILO og OECD (2000), har det vært reist krav om at multinasjonale selskaper også må pålegges å ta ansvar for menneskerettighetene til dem som berøres. Det er viktig å avklare hvilke muligheter og risiki vi skaper ved slik rettighetsfesting, for eksempel når konkurranse mellom selskaper kan hindre forbedringen av arbeidsmiljøet, eller når velmenende initiativ fra å forbedre individers velvære gjør slutt på barnearbeid, men isteden tvinger barna over i prostitusjon. 
Det er også viktig å se på hvordan andre aktører best kan fremme overholdelsen av slike krav. Bruk av grønne og etiske fond, og NGOers rolle for overvåking, reiser spørsmål om slikt virker, og om hvem som vokter disse vokterne. Se bl.a. Mennesker og rettigheter nr. 2/1999, og Norges forskningsråd 2000.
 Substansielle temaer 
Flere menneskerettighetstemaer som krever normativ forskning, i tillegg til statsvitenskapelig og juridisk forskning, kan nevnes kort, avslutningsvis. Dette er temaer som berører viktige spørsmål på den politiske dagsordenen i Norge, der vi enten har særlige utfordringer, særlig kompetanse, eller begge deler, som gjør det naturlig å satse.
Samers normative krav på særlige rettigheter og råderett over jord og vann
Dette temaet har særlig politisk aktualitet i forbindelse med NOUene fra samerettsutvalget (1997: 4, 1997: 5. Urbefolkningers situasjon reiser viktige normative spørsmål om deres særlige krav i forhold til majoriteter i en stat, og hvordan urbefolkningers særegne interesser og vektige krav kan respekteres uten å ramme andre individer urimelig hardt. Se blant annet Oskal 1995. Samers normative krav er tema for Føllesdal, red. 2001b.  Erfaringer og argumenter fra Canadas arbeid med egen urbefolkning er viktige innspill i norske refleksjoner (Kymlicka 1995). 
Toleransens grunnlag og grenser
Det norske samfunn må håndtere viktige spørsmål knyttet til toleranse for livssynsmangfoldet i forhold til menneskerettighetene. To temaer kan kort nevnes der dilemmaene er åpenbare. 
Innholdet i det obligatoriske faget ”Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering” hevdes av noen å være i strid med Norges forpliktelser m.h.t. familie- og religionsfrihet. Se bl.a. Lingås & London 1996. 
Et annet felt gjelder grensene for ytringsfrihet, blant annet i forhold til retten til å unngå å bli utsatt for rasistiske ytringer. Kjuus-dommen og Ytringsfrihetskommisjonen har gjort det klart at toleransens grenser på dette området krever omhyggelig avklaring av toleransens grunnlag. Se bl.a. henholdsvis Lundeby 2000 og Raustøl 2000.
Dette er noen av mange områder hvor vi må gjøre mer for å utforme menneskerettighetene som rettslige standarder. Skal vi det, må vi også drøfte de normative premissene. Det er vanskelig, men uunngåelig.
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