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FÖRORD

 Sedan 2008 har vi iakttagit tyska regeringens mödo- 
samma läroprocess när man motvilligt och med små 

steg rört sig i riktning mot Europa. Slutligen – efter två 
och ett halvt år av envis nationell självtillräcklighet, köp-
slående om fallskärmar, tvetydiga signaler och senkomna 
eftergifter – tycks insikten göra sig gällande att den ordo-
liberala drömmen om frivilligt överenskomna stabilitets-
kriterier, som medlemsländernas nationella statsfinanser 
ska rätta sig efter, har spruckit. Drömmen om »mekanis-
mer« som skulle göra skapandet av en gemensam politisk 
vilja överflödigt och hålla demokratin i tyglarna har kros-
sats inte bara av skillnader i ekonomisk kultur, utan fram-
för allt av de snabbt växlande konstellationerna i en obe-
räknelig omvärld. Idag talar alla om »konstruktions felet« 
i en valutaunion som saknar de politiska styrningsbefo-
genheter som krävs. Nu växer insikten om att de europe-
iska fördragen måste ändras; men ett tydligt perspektiv 
saknas.

Enligt de senast cirkulerande planerna ska de sjutton 
eurostaternas gemensamma regerande äga rum i stats- 
och regeringschefernas krets, alltså inom en »kärna« av 
Europeiska rådet. Då detta organ inte kan fatta några rätts-
ligt bindande beslut koncentreras reflexionerna på formen 
för de sanktioner som ska riktas mot »olydiga« reger-
ingar. Men vem är det egentligen som har att ålägga vem 
lydnad, och inför beslut med vilket innehåll? Efter att de 
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stelbenta stabilitetskriterierna utvidgats och mjukats upp 
till en besvärjande »pakt för Europa« ska Europeiska rå-
dets beslut sträcka sig över ett brett spektrum av all poli-
tik som kan ha inflytande på den globala konkurrenskraf-
ten i nationella ekonomier som glidit isär. De europeiska 
överenskommelserna skulle alltså gripa in i de nationella 
parlamentens kärnområde – från finans- och ekonomi-
politik över socialpolitik till utbildnings- och arbetsmark-
nadspolitik. Proceduren föreställer man sig uppenbarligen 
så att regeringscheferna i sina egna nationella parlament, 
under hot om straff, ska organisera majoriteter för poli-
tiskt genomdrivande av alla mål de kommit överens om 
med sina kolleger i Bryssel. Denna form av exekutivfede-
ralism inom ett självbemyndigande europeiskt De sjuttons 
råd vore en modell för postdemokratisk maktutövning.

Som väntat möter denna mellanstatliga urholkning av 
demokratin motstånd från två håll. Nationalstatens för-
svarare ser sina värsta farhågor besannade och förskan-
sar sig nu på allvar bakom den statliga suveränitetens 
fasad, låt vara att denna sedan länge är försvagad. I den 
nuvarande krisen har de visserligen inte längre ryggen 
täckt av näringslivslobbyn, som tidigare var intresserad 
av att hålla såväl den gemensamma valutan som den ge-
mensamma marknaden så fria som möjligt från politiska 
ingrepp. Från andra hållet anmäler sig på nytt de under 
lång tid förstummade förespråkarna av »Europas förenta 
stater«, som med denna uttalade tanke emellertid mot-
verkar sin egen avsikt att till att börja med driva på inte-
grationen i Europas kärna. På detta sätt blir nämligen den 

berättigade oppositionen mot den brant stupande vägen 
in i en byråkratisk exekutivfederalism insnärjd i det hopp-
lösa alternativet mellan nationalstat och europeisk för-
bundsstat. Bättre är inte heller en diffus federalism som 
på ett obestämt sätt negerar detta falska alternativ.

Med min essä om Europas »författning« – alltså både 
Europas aktuella tillstånd och dess politiska författning 

– vill jag å ena sidan visa att Lissabonfördragets EU inte 
står så långt från en transnationell demokrati som många 
av dess kritiker menar. Å andra sidan skulle jag vilja för-
klara varför valutaunionens konstruktionsfel inte kan 
avhjälpas utan en fördragsändring. Den nu planerade 
koordinationen av EMU-staterna på viktiga politiska 
områden behöver ett utökat legitimeringsunderlag. För 
en sådan transnationell demokrati är emellertid en för-
bundsstatlig författning fel modell. Så snart vi betraktar 
EU som om den på goda grunder skapats av två likabe-
rättigade författningsgivande subjekt, nämligen lika ur-
sprungligt av Europas medborgare (!) och dess statsfolk 
(!), igenkänner vi arkitektoniken i det överstatliga och 
likväl demokratiska samhället. Vi behöver alltså bara dra 
rätt konsekvenser av det senaste halvseklets enastående 
europeiska rättsutveckling.

Ännu ryggar de politiska eliterna tillbaka inför det höga 
hinder som en fördragsändring utgör. Denna tvekan har 
väl inte enbart sin förklaring i ett opportunistiskt intresse 
av att behålla makten och en brist på starkt ledarskap. 
De farhågor som ekonomin väcker gör att Europas pro-
blem är mer närvarande i befolkningarnas medvetande 



·  11  ··  10  ·

och har en större existentiell betydelse än någonsin. Den-
na ovanliga våg av uppmärksamhet borde de politiska 
eliterna förstå som en möjlighet och även se som det uni-
ka i det nuvarande läget. Men även politikerna har sedan 
länge förvandlats till en funktionärselit: de är inte läng-
re förberedda på en gränslös situation som undandrar 
sig de gängse opinionsmässiga och administrativa hand-
greppen och kräver en annan, mentalitetsgestaltande typ 
av politik.

Med mina medel vill jag göra ett försök att undanröja 
den blockering som fortfarande råder inför tanken på en 
transnationalisering av demokratin. I detta syfte sätter 
jag in det europeiska enandet i ett långsiktigt samman-
hang, kretsande kring ett demokratiskt förrättsligande 
och civiliserande av statsmakten. Ur detta perspektiv 
ska det bli tydligt att pacificeringen av krigiska nationer, 
alltså det mål som efter andra världskriget motiverade 
inte bara grundandet av Förenta nationerna utan även 
det europeiska enandet, har skapat utgångspunkten för 
en mer ambitiös målsättning, nämligen en uppbyggnad 
av politiska handlingsmöjligheter bortom nationalstater-
na. Folkrättens konstitutionalisering är för länge sedan 
inriktad inte bara på pacificering, som var utgångspunk-
ten även för den utveckling som ledde fram till EU. De 
nyliberala illusionernas kollaps har främjat insikten att 
finansmarknaderna, och helt allmänt de funktionssystem 
inom världssamhället som sträcker sig över alla nations-
gränser, skapar problemkomplex som enskilda stater – 
eller koalitioner av stater – inte längre förmår behärska. 

Detta regleringsbehov innebär på sätt och vis en utma-
ning för politiken som sådan, politiken i singular: stater-
nas internationella gemenskap måste vidareutvecklas till 
en kosmopolitisk gemenskap mellan stater och världsmed-
borgare.

Essän om Europas författning föregås av en text (tidi-
gare publicerad i en facktidskrift) som undersöker sam-
bandet mellan det systematiska begreppet om mänskliga 
rättigheter och det genealogiska begreppet om människo-
värde. »Genealogiskt« betyder här att erfarenheterna av 
kränkningar av människovärdet alstrar en upprördhet 
och dynamisk kamp som ständigt på nytt väcker förhopp-
ningen om en världsomfattande institutionalisering av 
de mänskliga rättigheterna, hur osannolik en sådan än 
må te sig. 

Men utsikterna till ett politiskt konstituerat världs-
samhälle förlorar något av sin utopiska karaktär när vi 
betänker att retoriken och politiken kring de mänskliga 
rättigheterna verkligen har börjat bli globalt verksamma 
de senaste decennierna. Alltsedan den franska revolutio-
nens dagar kan man i den spänningsfyllda skillnaden mel-
lan medborgerliga och mänskliga rättigheter skönja ett 
implicit anspråk på globalt genomdrivande av lika rät-
tigheter för alla. Detta kosmopolitiska anspråk innebär 
att de mänskliga rättigheternas roll inte får begränsas till 
moralisk kritik av orättvisa förhållanden i ett starkt strati-
fierat världssamhälle. De mänskliga rättigheterna är be-
roende av ett institutionellt förkroppsligande i ett poli-
tiskt konstituerat världssamhälle. 
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De tre debattinlägg som återges i bokens appendix kan 
läsas som kommentarer till den etnocentriska bild av 
Europa som återspeglas i det återförenade Tysklands själv-
centrerade perspektiv.

starnberg, september 2011

Jürgen Habermas

BEGREPPET MÄNNISKOVÄRDE 
OCH DEN REALISTISKA UTOPIN 
OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättig-
heterna som antogs den 10 december 1948 in-

leds i artikel 1 med satsen: »Alla människor är födda fria 
och lika i värde och rättigheter.«1 Även i ingressen nämns 
människovärde och mänskliga rättigheter i samma ande-
tag. Där bekräftas »tron på de grundläggande mänskliga 
rättigheterna, den enskilda människans värdighet och 
värde«.2 Den tyska Förbundsrepublikens grundlag, anta-
gen för sextio år sedan, inleds med ett avsnitt om grund-
läggande rättigheter, och detta i sin tur inleds i artikel 1 
med satsen: »Människans värde är okränkbart.« Lik-
nande formuleringar fanns redan i tre av de fem tyska 
delstatsförfattningar som antogs mellan 1946 och 1949. 
Även i den internationella människorättsdiskursen och 
inom rättskipningen spelar människovärdet idag en fram-
trädande roll.3 

Människovärdets okränkbarhet sysselsatte den tyska 
offentligheten år 2006, när den tyska författningsdom-
stolen tillbakavisade den av förbundsdagen antagna »luft-
säkerhetslagen« som författningsstridig. Parlamentet 
hade den gången scenariot från »9/11« för ögonen, allt-
så terrorattacken mot World Trade Centers tvillingtorn; 
man ville ge försvarsmakten rätt att i en sådan situation 
skjuta ned de till bomber förvandlade passagerarflygpla-
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nen, för att skydda ett obestämt antal personer som ho-
tas på marken. Enligt domstolens uppfattning vore det 
emellertid författningsstridigt av de statliga organen att 
döda passagerarna. Statens plikt (enligt art. 2, st. 3 GG)4 

att skydda de potentiella dödsoffren för ett terrorattentat 
måste träda tillbaka för plikten att respektera passagerar-
nas människovärde: »genom att man från statens sida 
ensidigt bestämmer över deras liv, frånkänns […] flyg-
planspassagerarna det värde som tillkommer människan 
för hennes egen skull«.5 I dessa ord från domstolen är 
det omöjligt att inte höra ekot från Kants kategoriska 
imperativ. Respekten för varje persons människovärde 
förbjuder staten att behandla en individ enbart som 
medel för ett annat mål, även om det vore för att rädda 
många andra personers liv. 

En intressant omständighet här är att det filosofiska 
begreppet människovärde, som uppträdde redan under 
antiken och fick sin än idag giltiga formulering hos Kant, 
först efter andra världskriget har vunnit insteg i folkrät-
tens texter och i de nationella författningar som trätt i 
kraft sedan dess. Sedan relativt kort tid spelar det en cen-
tral roll även i internationell rättskipning. Däremot dyker 
begreppet människovärde som rättsbegrepp inte upp vare 
sig i 1700-talets klassiska människorättsförklaringar eller 
i 1800-talets kodifikationer.6 Varför är det inom rätten 
tal om »mänskliga rättigheter« så mycket tidigare än 
om »människovärde«? Förvisso var Förenta nationernas 
grundningsdokument, som uttryckligen formulerar de 
mänskliga rättigheternas samband med människovärdet, 

ett uppenbart svar på de massförbrytelser som begicks 
under den nazistiska regimen och andra världskrigets mas-
sakrer. Förklarar detta den framträdande ställning som 
människovärdet har även i Tysklands, Italiens och Japans 
författningar från efterkrigstiden, alltså i den regim som 
efterträdde upphovsmännen bakom denna 1900-talets 
moraliska katastrof och deras förbundna? Är det först i 
Förintelsens historiska sammanhang som idén om mänsk-
liga rättigheter i efterhand blir så att säga moraliskt laddad 

– och kanske överlastad – med begreppet människovärde?
Människovärdebegreppets sena karriär i författnings- 

och folkrättsliga diskussioner gör att den tanken ligger 
nära till hands. Det finns bara ett undantag från mitten 
av 1800-talet. I förhandlingarna om avskaffande av döds-
straffet och kroppslig bestraffning i § 139 av »Pauluskir-
chenverfassung« från mars 1849 heter det: »Ett fritt folk 
måste respektera människovärdet även hos brottsling-
en.«7 Denna författning, med ursprung i den första bor-
gerliga revolutionen i Tyskland, trädde emellertid aldrig 
i kraft. Hur man än ser det förblir den ett anmärknings-
värt faktum, denna tidsliga asymmetri mellan de mänsk-
liga rättigheternas historia, som sträcker sig tillbaka till 
1600-talet, och människovärdesbegreppets senkomna upp-
trädande i nationella och folkrättsliga kodifikationer lik-
som inom rättskipningen under det senaste halvseklet.

I motsats till antagandet att människorättsbegreppet 
först i efterhand laddats moraliskt genom begreppet män-
niskovärde, skulle jag vilja hävda att det redan från början, 
om än först bara implicit, har funnits ett nära begrepps-



·  17  ··  16  ·

ligt samband mellan dessa båda tankar. Mänskliga rättig-
heter har alltid uppkommit ur motstånd mot godtycke, 
förtryck och förnedring. Idag kan ingen ta någon av dessa 
ärevördiga artiklar i sin mun – exempelvis satsen »Ingen 
får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förned-
rande behandling eller bestraffning« (Allmän förklaring 
av de mänskliga rättigheterna, art. 5)8 – utan att höra det 
eko som klingar i dessa ord: protestskriket från otaliga 
pinade och avrättade människovarelser. Åberopandet av 
mänskliga rättigheter hämtar sin näring i de drabbades 
upprördhet över att deras människovärde kränkts. Om 
detta är ursprunget, måste ett sådant begreppsligt sam-
band låta sig påvisas även i rättens egen utveckling. Till 
att börja med måste vi alltså besvara frågan om »män-
niskovärde« är uttryck för ett grundbegrepp med norma-
tivt innehåll, ur vilket de mänskliga rättigheterna låter 
sig härledas genom specificering av olika typer av kränk-
ningar, eller om det trots allt bara är ett intetsägande 
uttryck för en katalog av enskilda, hopsamlade och osam-
manhängande mänskliga rättigheter.

Jag ska ange vissa rättsteoretiska grunder som talar för 
att »människovärde« inte är ett klassificerande uttryck 
som satts in i efterhand, så att säga en attrapp bakom vil-
ken en mångfald olika fenomen döljer sig, utan den mo-
raliska »källa«9 ur vilken innehållet i alla grundläggan-
de fri- och rättigheter härrör (1). Därefter ska jag ur ett 
systematiskt och begreppshistoriskt perspektiv under-
söka den katalysatorroll som begreppet värde spelar i de 
mänskliga rättigheternas sammansättning av förnufts-

moral och rättslig form (2). Slutligen förklarar de mänsk-
liga rättigheternas ursprung i människovärdets moraliska 
källa den politiska sprängkraften i en konkret utopi som 
jag vill försvara mot såväl det schablonmässiga förkastan-
det av mänskliga rättigheter (Carl Schmitt) som nyare 
försök att tona ner deras radikala innehåll (3).

(1) På grund av sin abstrakta karaktär måste grundläg-
gande rättigheter konkretiseras i det enskilda fallet, var-
vid lagstiftare och domare i olika kulturella kontexter ofta 
kommer till olika resultat. Ett bra exempel på detta idag 
är till exempel regleringen av etiskt kontroversiella om-
råden som dödshjälp, abort eller eugenisk manipulation 
av arvsmassan. Lika okontroversiellt är att allmänna rätts-
begrepp på grund av detta tolkningsbehov lämpar sig för 
förhandlingskompromisser. Så har åberopandet av män-
niskovärdets begrepp utan tvivel underlättat upprättan-
det av en överlappande konsensus mellan parter av olika 
kulturellt ursprung, till exempel vid grundandet av FN 
och mer allmänt vid framförhandlandet av människorätts-
fördrag och folkrättsliga konventioner. »Alla kunde in-
stämma i ståndpunkten att människovärdet var av cen-
tral betydelse, däremot inte varför och i vilken form.«10 

Men för den skull behöver människovärdets juridiska 
mening inte vara begränsad till att fungera som en dim-
ridå bakom vilken mer djupgående meningsskiljaktig-
heter tills vidare kan försvinna. Den kompromissfunk-
tion som »människovärdet« har fyllt i samband med de 
mänskliga rättigheternas differentiering och utbredning, 
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ibland också för neutralisering av oöverbryggliga åsikts-
skillnader, kan inte förklara dess sena uppträdande som 
rättsbegrepp. Jag vill visa att förändrade historiska om-
ständigheter bara har tematiserat och medvetandegjort 
något som implicit var inskrivet i de mänskliga rättighe-
terna redan från början – nämligen den normativt sub-
stantiella tanken på allas lika människovärde, som de 
mänskliga rättigheterna så att säga är en uttolkning av. 
Så hänvisar domare exempelvis till värnande av människo-
värdet när de, mot bakgrund av de tidigare okända risker 
som uppkommer genom nya invasiva teknologier, inför 
en rätt till informationellt självbestämmande. På liknan-
de sätt gick den tyska författningsdomstolen till väga i sitt 
banbrytande beslut från den 9 februari 2010, rörande 
bedömning av ersättningsanspråk baserat på § 20, st. 2 
SGB II (arbetslöshetsersättning II).11 I detta samman-
hang »härledde« domstolen ur art. 1 i grundlagen en 
grundläggande rättighet till ett existensminimum som 
gör det möjligt för förmånstagarna (och deras barn) att 
på ett rimligt sätt »delta i det sociala, kulturella och po-
litiska livet«.12 

Erfarenheten av kränkt människovärde har en upp-
täckandefunktion – till exempel när det gäller odrägliga 
sociala levnadsförhållanden och marginalisering av ut-
armade socialgrupper; ojämlik behandling av kvinnor 
och män i arbetslivet, diskriminering av invandrare lik-
som av kulturella, språkliga, religiösa och etniska mino-
riteter; även när det gäller problemen för unga kvinnor 
i invandrarfamiljer, som måste frigöra sig från en tradi-

tionell hederskodex; eller brutala utvisningar av illegala 
invandrare och asylsökande. I ljuset av historiska utma-
ningar är det varje gång andra aspekter av människovär-
dets innebörd som aktualiseras; dessa drag i människo-
värdet, specificerade utifrån olika sammanhang, kan då 
leda såväl till en mer djupgående utforskning av det nor-
mativa innehållet i garanterade grundrättigheter som till 
att nya grundrättigheter upptäcks och konstrueras.13 I så-
dana fall tränger den bakomliggande intuitionen till att 
börja med in i de berördas medvetande och därefter in i 
rättstexterna, för att där bli begreppsligt artikulerade.

Weimarförfattningen från 1919, som införde sociala 
grundrättigheter, ger ett exempel på denna stegvisa ut-
veckling. I artikel 151 är det tal om att »garantera en 
människovärdig tillvaro för alla«. Här döljer sig begrep-
pet människovärde ännu i en predikativ användning av 
ett ord från vardagsspråket (»människovärdig«); men 
1944 använder sig Internationella arbetsorganisationen 
(ILO) i ett liknande sammanhang redan av en oförkortad 
människovärdesretorik.14 Och några få år senare kräver 
FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
i artikel 22 säkerställandet av ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter för att var och en ska kunna leva 
under de villkor som »krävs för hävdandet av hans eller 
hennes människovärde och utvecklingen av hans eller 
hennes personlighet«.15 Sedan dess talar vi om olika »ge-
nerationer« av mänskliga rättigheter. Mot bakgrund av 
människovärdets heuristiska funktion kan man också 
förstå det logiska sammanhanget mellan de fyra välkända 
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kategorierna av fri- och rättigheter: för att politiskt kun-
na infria det moraliska löftet att respektera vars och ens 
människovärde, måste grundrättigheterna i lika mån sam-
verka i alla kategorier.16 

De liberala friheterna, som kristalliseras runt personens 
fysiska okränkbarhet och rörelsefrihet, fritt marknads-
utbyte och oinskränkt religionsutövning och tjänar till 
att förhindra statliga ingrepp i privatsfären, bildar till-
sammans med de demokratiska deltagarrättigheterna pake-
tet av så kallade klassiska fri- och rättigheter. Men i själva 
verket kan medborgare utnyttja dessa rättigheter på lika 
villkor först när det samtidigt är garanterat att de i sin 
privata och ekonomiska existens är tillräckligt oberoende 
och kan både utveckla och stabilisera sin personliga iden-
titet i den kulturella omgivning de önskar. Erfarenheter 
av utanförskap, misär och diskriminering visar att de klas-
siska grundrättigheterna får »samma värde« (Rawls) för 
alla medborgare först när sociala och kulturella rättigheter 
tillkommer. Anspråken på en rimlig delaktighet i väl-
stånd och kultur drar snäva gränser för i vilken mån sys-
temiskt genererade kostnader och risker kan vältras över 
på den enskildes öde. De riktar sig mot utbredningen av 
stora sociala klyftor och uteslutandet av hela grupper 
från kulturens och samhällets hela nätverk. En politik av 
det slag som de senaste decennierna varit förhärskande 
inte bara i USA och Storbritannien utan även på den 
europeiska kontinenten, rentav i hela världen, alltså en 
politik som utger sig för att kunna garantera medbor-
garna ett liv av självbestämmande primärt genom att ga-

rantera deras ekonomiska friheter, förstör balansen mellan 
de olika kategorierna av grundrättigheter. Människovär-
det, som är ett och detsamma överallt och för alla, ligger 
till grund för grundrättigheternas odelbarhet.

Denna utveckling är också förklaringen till den fram-
skjutna ställning som begreppet fått inom rättskipning-
en. Ju mer grundrättigheterna genomsyrar hela rättssys-
temet, desto oftare sträcker de sig bortom den enskilde 
medborgarens vertikala relation till staten och in i de 
horisontella relationerna mellan de enskilda medborgar-
na. Därmed blir det allt vanligare med kollisioner som 
kräver en avvägning mellan konkurrerande anspråk på 
grundrättigheter.17 I sådana hard cases blir ett välgrundat 
beslut ofta möjligt först med hänvisning till en kränkning 
av det absolut giltiga människovärdet, som alltså gör an-
språk på företräde. I domstolarnas diskurs spelar detta 
begrepp alltså långtifrån rollen av en diffus platshållare 
som ska kompensera bristen på ett samlat begrepp om 
mänskliga rättigheter. »Människovärdet« är en seismo-
graf som visar vad som är konstitutivt för en demokra-
tisk rättsordning – nämligen just de rättigheter som med-
borgarna i ett politiskt samfund måste tillerkänna sig 
själva för att ömsesidigt kunna respektera varandra som 
medlemmar av en frivillig sammanslutning av fria och 
jämlika personer. Först genom säkerställandet av dessa mänsk-
liga rättigheter skapas statusen av medborgare vilka som sub-
jekt med lika rättigheter har ett anspråk på att respekteras för 
sitt människovärde.

Efter två hundra år av modern författningshistoria har 
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vi lättare att se vad som redan från början har känneteck-
nat denna utveckling: människovärdet bildar liksom den 
portal genom vilken moralens egalitära och universalis-
tiska innehåll importeras till rätten. Idén om människo-
värdet är den begreppsliga förmedlingslänk som fogar 
samman en moral byggd på lika respekt för alla med po-
sitiv rätt och demokratisk lagstiftning, på ett sådant sätt 
att deras samspel under gynnsamma historiska omstän-
digheter kunnat ge upphov till en politisk ordning grun-
dad på mänskliga rättigheter. Visserligen visar de klas-
siska människorättsförklaringarna, genom sitt tal om 
»medfödda« eller »oförytterliga« rättigheter, »inherent« 
eller »natural rights«, »droits naturels, inaliénables et 
sacrés«, fortfarande sin härkomst ur religiösa och meta-
fysiska läror (»We hold these Truths to be self-evident, 
that all men are […] endowed with certain unalienable 
rights […]«), men i den världsåskådningsmässigt neu-
trala staten har sådana predikat framför allt rollen av 
platshållare; de påminner om den kognitiva, från statens 
makt undantagna formen för ett grundande av dessa rät-
tigheters överskjutande moraliska innehåll, nämligen ett 
grundande som kan vinna allmänt bifall. Även för grundarna 
stod det klart att mänskliga rättigheter, utöver sin rent 
moraliska motivering, måste bli demokratiskt »förkla-
rade« och specificeras och implementeras inom ramen 
för en politisk gemenskap.

Eftersom det moraliska löftet ska lösas in i juridiska 
mynt, uppvisar de mänskliga rättigheterna ett janusan-
sikte, samtidigt vänt mot moralen och mot rätten.18 Trots 

sitt uteslutande moraliska innehåll har de formen av posi-
tiva, lagstadgade subjektiva rättigheter, som garanterar 
ett spelrum av frihet och anspråk för den enskilde. De är 
utformade för att konkretiseras genom demokratisk lag-
stiftning, specificeras från fall till fall genom rättskipning 
och genomdrivas med statliga sanktioner. De mänskliga 
rättigheterna definierar alltså exakt den del av en upplyst 
moral som kan översättas till den tvingande rättens me-
dium och bli politisk verklighet i den handfasta gestalten 
av verksamma grundrättigheter.19 

(2) I denna på sin tid helt nya kategori av rättigheter sam-
manförs på nytt två element som under början av den 
nya tiden frigjort sig från den naturrättsliga symbiosen 
mellan fakta och normer, blivit självständiga och till att 
börja med utvecklats i motsatta riktningar. På ena sidan 
har man den förinnerligade, i det subjektiva samvetet för-
ankrade och rationellt grundade moralen, som hos Kant 
helt drar sig tillbaka till det intelligiblas område; på andra 
sidan den tvingande, positivt stiftade rätten, vilken abso-
lutistiska härskare och gammalparlamentariska stånds-
församlingar använder sig av som ett av makten kontrolle-
rat organisationsmedel vid inrättandet av den moderna 
statsapparaten och det kapitalistiska varuutbytet. Män-
niskorättsbegreppet härrör ur en osannolik syntes av 
dessa båda element. Och i denna sammanfogning fungerade 
»människovärdet« som begreppslig förmedlingslänk. I sam-
band med denna sammanfogning omvandlades det i bild-
ningsspråket tillgängliga begreppet om människovärde 
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självt. Här spelar uppenbarligen även vardagsspråkets 
föreställningar om social värdighet en roll, vilka i den 
europeiska medeltidens ståndssamhällen och den gry-
ende nya tidens yrkesföreningar hade förbundits med en 
särskild status.20 För den hypotes som utvecklas i det föl-
jande krävs emellertid närmare historiska belägg, från 
såväl begreppshistorien som de europeiska revolutioner-
nas idéhistoria.

När det gäller de mänskliga rättigheternas genealogi 
skulle jag vilja framhäva två aspekter: för det första »män-
niskovärdets« roll vid perspektivskiftet från moraliska 
plikter till juridiska rättigheter (a); för det andra den pa-
radoxala generaliseringen av ett begrepp som ursprung-
ligen inte var avsett för jämlikt erkännande av allas värde 
eller värdighet, utan för skillnader i status (b).

(a) De moderna lärorna om förnuftsmoral och förnufts-
rätt stöder sig på grundbegreppet om den enskildes auto-
nomi och principen om lika respekt för alla. Denna ge-
mensamma grundval för förnuftsmoral och förnuftsrätt 
döljer ofta den avgörande skillnaden: medan moralen 
ålägger oss plikter som genomsyrar alla handlingssfärer 
utan undantag, skapar den moderna rätten fria utrym-
men för privat godtycke och individuell livsgestaltning. 
Under den revolutionära premissen att allt som inte är 
uttryckligen förbjudet är rättsligt sett tillåtet, är det inte 
plikter utan subjektiva rättigheter som utgör utgångs-
punkten för konstruktionen av rättssystem. För Hobbes 
och den moderna rätten är det avgörande det jämlika 

bemyndigandet av alla personer att inom lagarnas ramar 
få göra och låta bli att göra vad de behagar. Aktörer intar 
ett annat perspektiv när de, istället för att följa moraliska 
bud, utövar sina rättigheter. I en moralisk relation frågar 
sig en person vad hon är skyldig en annan, alldeles obe-
roende av vilken social relation hon har till den andra – 
hur främmande den andra personen är, hur hon uppträ-
der och vad man kan vänta sig av henne. Personer som 
står i en rättslig relation till varandra reagerar däremot på 
anspråk som den andre hävdar gentemot dem. I en rätts-
gemenskap uppkommer förpliktelser för den första per-
sonen först till följd av anspråk som en annan person kan 
rikta mot henne.21 

Låt oss som exempel ta en polisman som vill avtvinga 
en misstänkt person ett erkännande med ett lagstridigt 
hot om tortyr. I sin roll som moralisk person skulle han 
redan genom detta hot, för att inte tala om ett tillfogan-
de av smärtor, drabbas av dåligt samvete, hur brottsling-
en än må uppträda. En rättslig relation mellan den olag-
ligt agerande polisen och den förhörde aktualiseras först 
när den senare försöker försvara sig och hävdar sin rätt 
(eller när en allmän åklagare reagerar på rättskränkning-
en). Naturligtvis är den hotade personen i båda fallen en 
källa till normativa anspråk, som kränks genom tortyr. 
Men för att gärningsmannen ska ha dåligt samvete räck-
er det att han kränkt moralen genom sina handlingar, 
medan det objektivt kränkta rättsförhållandet förblir la-
tent så länge det inte aktualiseras genom hävdandet av 
ett anspråk.
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Mot denna bakgrund ser Klaus Günther »övergången 
från ömsesidiga moraliska förpliktelser till ömsesidigt 
stiftade och tillerkända rättigheter« som en akt av »själv-
bemyndigande till självbestämmande«.22 Övergången 
från förnuftsmoral till förnuftsrätt kräver ett skifte från de 
symmetriskt sammanflätade perspektiven av respekt för 
och värdesättande av den andres autonomi till anspråk på 
erkännande och värdesättande av den egna autonomin 
från den andres sida. Det moraliskt påbjudna skonandet av 
den kränkbare andre ersätts av ett självmedvetet krav på 
rättsligt erkännande som självbestämmande subjekt, som 
»lever, känner och handlar i enlighet med sitt eget om-
döme«.23 Det av medborgare utkrävda erkännandet går 
bortom det ömsesidiga moraliska erkännandet mellan 
ansvarsfullt handlande subjekt; det har den handfasta 
innebörden av respekt som fordras för en förtjänt status 
och hämtar i detta avseende näring ur konnotationerna 
i de »värdigheter« som en gång i tiden var förbundna 
med tillhörigheten till ansedda korporationer.

(b) Det konkreta begreppet värdighet eller »socialt an-
seende« hör hemma i traditionella samhällens hierar-
kiskt uppdelade värld. Där kunde en person basera sin 
värdighet och självaktning på till exempel adelns heders-
kodex, hantverksskrånas yrkesetik eller det korporativa 
medvetandet hos universitet. När nu dessa ståndsbund-
na värdigheter, som uppträder i plural, dras samman till 
»människans« allmänna värdighet eller värde, frigör sig 
detta nya, abstrakta värde från de särskilda kvaliteterna 

hos olika ståndsnormer. Men samtidigt behåller det uni-
versaliserade värdet, som tillkommer alla personer i lika 
mån, konnotationen av en självaktning vilande på socialt 
erkännande. I egenskap av ett sådant värde måste därför 
även människovärdet förankras i en medborgerlig status, 
det vill säga en tillhörighet till ett organiserat samhälle i 
rum och tid. Nu ska denna status emellertid vara den-
samma för alla. Begreppet människovärde överför inne-
hållet i en moral av lika respekt för alla till statusordning-
en hos medborgare i en stat, vilka baserar sin självaktning 
på att de av alla andra medborgare erkänns som subjekt 
med i lika mån hävdbara rättigheter.

I detta sammanhang är det inte oviktigt att denna sta-
tus bara kan etableras inom ramen för en författnings-
stat, som aldrig växer fram av sig själv. Tvärtom är den-
na något som medborgarna själva måste skapa med den 
positiva rättens medel, och värna och vidareutveckla under 
historiskt växlande omständigheter. Som modernt rätts-
begrepp förbinds människovärdet med den status som 
medborgare intar i den självskapade politiska ordningen. 
Medborgarna som adressater kommer bara i åtnjutande 
av rättigheter som värnar deras människovärde om de 
gemensamt förmår stifta och upprätthålla en på mänsk-
liga rättigheter grundad politisk ordning.24 Det värde 
som en person förlänas genom sin status som medbor-
gare hämtar näring i det republikanska värdesättandet 
av denna demokratiska landvinning och en motsvaran-
de inriktning på det allmänna bästa. Detta påminner om 
den betydelse som i det klassiska Rom var förknippad 
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med ordet dignitas – anseendet hos statsmän och ämbets-
innehavare som gjort stora insatser för res publica. Upp-
höjelsen hos dessa fåtaliga framhävda »dignitärer« och 
honoratiores står dock i motsats till det värde som för-
fattningsstaten garanterar alla medborgare i lika mån.

Jeremy Waldron hänvisar till det paradoxala förhål-
landet att det egalitära begreppet människovärde upp-
kommer genom en generalisering av partikularistiska 
värdigheter, vilka inte helt får förlora sin konnotation av 
»fina skillnader«: »Begreppet ›värde‹, som tidigare var 
förknippat med en hierarkisk differentiering i rang och 
status, ger nu uttryck för idén att alla människor har 
samma rang, och dessutom en mycket hög sådan.«25 
Waldron föreställer sig denna generalisering på så sätt 
att alla medborgare nu intar högsta möjliga rang, till 
exempel den som en gång i tiden var förbehållen adeln. 
Men fångar detta innebörden i allas lika människovärde? 
Inte heller de direkta föregångare som begreppet män-
niskovärde har i den grekiska filosofin, framför allt inom 
stoicismen och den romerska humanismen – till exem-
pel hos Cicero –, slår någon semantisk brygga till det 
moderna begreppets egalitära innebörd. På den tiden 
hade dignitas humana sin förklaring i människans onto-
logiskt privilegierade ställning i kosmos, alltså den sär-
skilda rang som människan, i kraft av sådana artegen-
skaper som förnuftsbegåvning och reflexionsförmåga, 
intar jämfört med »lägre stående« levande varelser. Män-
niskosläktets högre värde kan kanske läggas till grund 
för ett skyddande av arten, men inte för det okränkbara 

värdet hos varje enskild person som källa till normativa 
anspråk.

Två avgörande steg i begreppets genealogi återstår. 
Till den kollektiva generaliseringen måste för det första 
individualiseringen läggas. Det handlar om den enskildes 
värde inom de horisontella relationerna mellan människor, 
inte om »människans« ställning i den vertikala relatio-
nen till Gud eller underordnade livsformer. För det andra 
måste mänsklighetens och dess enskilda medlemmars 
relativt sett högre värde ersättas av personens absoluta 
värde. Det handlar om vars och ens ojämförliga värde. Dessa 
båda steg togs i Europa genom ett filosofiskt upptagande 
av motiv och tankefigurer inom den judisk-kristna tra-
ditionen, som jag kortfattat ska påminna om.26 

Redan under antiken upprättades ett nära samband 
mellan dignitas och persona, men först i medeltidens dis-
kussioner om människan som Guds avbild träder den 
individuella människan fram ur sin rollstruktur. Inför 
den yttersta domen framträder var och en som en unik 
och oersättlig person. En annan fas i individualiseringens 
begreppshistoria utgörs av ansatserna till en distinktion 
mellan subjektiva rättigheter och en objektiv naturrätts-
ordning i den spanska senskolastiken.27 Den avgörande 
impulsen är emellertid moraliseringen av synen på den 
individuella friheten hos Hugo Grotius och Samuel von 
Pufendorf. Kant ger denna syn en deontologisk tillspets-
ning genom sitt begrepp om autonomi, som visserligen 
får betala för sin radikalitet med den fria viljans okropps-
liga status i ett över världen upphöjt »ändamålens rike«. 
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Frihet består nu i personens förmåga att förnuftigt stifta 
lagar för sig själv. Förnuftiga varelsers förhållande till var-
andra är bestämt genom det ömsesidiga erkännandet av 
vars och ens allmänt lagstiftande vilja, varvid var och en 
»aldrig skall behandla sig själv eller andra som bara me del, 
utan alltid tillika som ändamål i sig«.28 Därmed är grän-
serna angivna för en sfär som måste förbli absolut undan-
dragen andras bestämmande. Varje persons »oändliga 
värde« består i anspråket på att alla andra ska respektera 
denna fria viljans sfär som okränkbar.

Intressant nog får människovärdet ingen systematisk 
betydelse hos Kant; hela motiveringsbördan bärs av den 
moralfilosofiska autonomiförklaringen: »Autonomi är 
alltså grunden till värdigheten hos människans och all 
förnuftig natur.«29 Innan vi kan förstå vad »mänsklig 
värdighet« innebär måste vi begripa »ändamålens rike«.30 
I sin Rättslära inför Kant mänskliga rättigheter – eller sna-
rare den »enda« rättighet som tillkommer var och en »i 
kraft av hennes mänsklighet« – i omedelbar anknytning 
till vars och ens frihet, »i den mån som den kan bestå 
tillsammans med alla andras frihet i enlighet med en all-
män lag«.31 Även hos honom hämtar de mänskliga rät-
tigheterna det moraliska innehåll som de artikulerar på 
den positiva rättens språk från en källa i form av ett uni-
versalistiskt och individualistiskt förstått människovär-
de. Men detta sammanfaller med en intelligibel frihet 
bortom rum och tid, och frigör sig från just de status-
konnotationer som först av allt kvalificerade det som 
historiskt förbindelseled mellan moral och mänskliga rät-

tigheter. Vitsen med de mänskliga rättigheternas rätts-
liga karaktär ligger emellertid i att de värnar om ett män-
niskovärde vars konnotationer av självaktning och socialt 
erkännande baseras på en status i rum och tid – nämligen 
den demokratiska medborgarens status.32 

Vi har på begreppshistorisk väg ställt samman tre oli-
ka element: ett högt moraliserat begrepp om människo-
värde, minnet av en traditionell förståelse av social vär-
dighet och, med den moderna rättens uppkomst, den 
självmedvetna inställningen hos rättspersoner som häv-
dar anspråk gentemot andra rättspersoner. Nu måste vi 
övergå från begreppshistoria till den sociala och politiska 
historien, för att ge en åtminstone trovärdig bild av den 
dynamiska föreningen av förnuftsmoralens innehåll med 
den positiva rättens form via en generalisering av den 
ursprungligt statusbundna »värdigheten« till »människo-
värdet«. Apropå det ett mer illustrativt än historiskt sä-
kerställt påpekande. Hävdandet och genomdrivandet av 
mänskliga rättigheter har sällan gått fredligt till. Mänsk-
liga rättigheter har vuxit fram ur våldsam, ibland revo-
lutionär kamp för erkännande.33 Om vi ser tillbaka kan 
vi föreställa oss den militanta situation i vilken de tre 
nämnda begreppselementen kan tänkas ha flätats sam-
man med varandra i medvetandet hos de första frihets-
kämparna (låt oss säga: levellers i 1600-talets England). 
Historiska erfarenheter av förödmjukelser och förnedring, 
som redan tolkats i ljuset av en kristet-egalitärt präglad 
förståelse av människovärdet, var ett motiv för motstånd. 
Men nu kunde den politiska upprördheten artikuleras 
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som ett självmedvetet krav på allmänna rättigheter i den 
positiva rättens termer. Till detta knöts kanske också 
redan – i minnet av det välbekanta ståndsbegreppet vär-
dighet – en förväntan om att sådana grundläggande rät-
tigheter skulle motivera en status som statsmedborgare, 
vilka ömsesidigt erkänner varandra som subjekt med lika 
rättigheter.

(3) De mänskliga rättigheternas ursprung i sådana kam-
per förklarar bara delvis den polemiska karaktär som de 
har behållit ända fram till idag. Det är också den mora-
liska laddningen som förlänar dessa statligt sanktionera-
de rättigheter en på något sätt omättad karaktär. Denna 
karaktär förklarar på vilket sätt de båda författningsre-
volutionerna vid 1700-talets slut innebar införandet av 
en provokativ spänning i den moderna tidens samhälle. 
Överallt och alltid finns det naturligtvis skillnader mellan 
normer och faktiskt uppträdande i det sociala rummet; 
men i och med den historiskt unika praxis som skapan-
det av en demokratisk författning innebär uppkommer 
en helt annan utopisk skillnad, förskjuten till tidsdimen-
sionen. Å ena sidan kan de mänskliga rättigheterna upp-
nå en positiv giltighet som grundrättigheter endast i ett 
enskilt samhälle, till att börja med inom en nationalstat. 
Å andra sidan skulle deras universalistiska giltighetsan-
språk, som pekar bortom alla nationella gränser, bara 
kunna infrias i ett världsomfattande samhälle.34 En för-
nuftig upplösning kan denna motsägelse få först i ett 
demokratiskt konstituerat världssamhälle (som för den 

skull inte självt måste ha statliga egenskaper).35 Mellan 
mänskliga och medborgerliga rättigheter råder redan från 
början en dialektisk spänning, som under gynnsamma 
historiska omständigheter kan utlösa en »dynamik som 
öppnar dörrar« (Lutz Wingert).

Därmed inte sagt att intensifieringen av människo-
rättsskyddet inom nationalstaterna och de mänskliga 
rättigheternas globala utbredning någonsin hade varit 
möjliga utan sociala rörelser och politisk kamp, utan ett 
oförtröttligt motstånd mot förtryck och förnedring. Kam-
pen för genomdrivandet av mänskliga rättigheter går 
vidare, likaväl i våra egna länder som till exempel i Kina, 
Afrika eller Ryssland, i Bosnien eller Kosovo. Varje utvis-
ning av en asylsökande bakom lyckta dörrar på en flyg-
plats, varje kantrande skepp med fattigdomsflyktingar 
på Medelhavsrutten mellan Libyen och ön Lampedusa, 
varje skott vid gränsstängslet till Mexiko är ännu en oro-
ande fråga till västvärldens medborgare. Genom den för-
sta människorättsförklaringen har en norm uppställts 
som inspirerar flyktingarna, de som störtats i elände, de 
utestängda, kränkta och förnedrade, och som kan göra 
dem medvetna om att deras lidande inte har karaktären 
av ett naturöde. Genom att den första mänskliga rättig-
heten har fått positiv form har det skapats en rättslig plikt 
att förverkliga det överskjutande moraliska innehållet, 
en plikt inristad i mänsklighetens minne.

De mänskliga rättigheterna utgör en realistisk utopi, så-
tillvida som de inte längre förespeglar de bilder av kollek-
tiv lycka som utmålas i samhällsutopier, utan förankrar 



·  35  ··  34  ·

det ideala målet om ett rättvist samhälle i författnings-
staternas egna institutioner.36 Med denna överskjutande 
idé om rättvisa kommer förvisso också en problematisk 
spänning in i den politiska och samhälleliga realiteten. 
Alldeles bortsett från den rent symboliska kraft som grund-
rättigheterna har i vissa skendemokratier i Sydamerika 
och på andra håll,37 så visar sig i FN:s människorätts-
politik en motsägelse mellan å ena sidan människorätts-
retorikens utbredning och å andra sidan missbruket av 
denna retorik för att försöka legitimera den gängse makt-
politiken. 

FN:s generalförsamling pressar visserligen på för en 
kodifikation av folkrätten och en innehållsmässig differen-
tiering av de mänskliga rättigheterna, till exempel ge-
nom antagandet av människorättsfördragen. Även insti-
tutionaliseringen av de mänskliga rättigheterna har gjort 
framsteg – genom det individuella klagomålsförfarandet, 
återkommande rapporter om människorättssituationen 
i enskilda stater och framför allt genom inrättandet av 
internationella domstolar som Europadomstolen för 
mänskliga rättigheter, olika krigsförbrytartribunaler och 
Internationella straffrättsdomstolen. Mest spektakulära 
är de humanitära interventioner som säkerhetsrådet be-
slutat om i det internationella samfundets namn, i nöd-
fall också mot suveräna regeringars vilja. Just i dessa fall 
visar sig emellertid det problematiska i försöket att vida-
reutveckla en världsordning som än så länge bara insti-
tutionaliserats i brottstycken. Värre än det resultatlösa i 
legitima försök är nämligen deras tvetydighet, som får de 

moraliska måttstockarna själva att komma i tvivelaktig 
dager.38 

Jag påminner om det selektiva och enögda i det icke-
representativa säkerhetsrådets beslut, som är allt annat 
än opartiska, eller om de halvhjärtade och inkompetenta 
försöken att genomföra beslutade interventioner – och 
om deras ibland katastrofala misslyckanden (Somalia, 
Rwanda, Darfur). Ännu bedrivs dessa polisinsatser som 
krig, i vilka militären avskriver den oskyldiga civilbefolk-
ningens död och elände som »kollaterala skador« (Ko-
sovo). Ännu har de intervenerande makterna inte i något 
fall bevisat att de kan uppbåda den kraft och uthållighet 
som krävs för state building, det vill säga för återuppbygg-
nad av de infrastrukturer som raserats eller fallit sönder 
i pacificerade områden (Afghanistan). När människo-
rättspolitiken rentav blir ett kamouflage och ett instru-
ment för genomdrivandet av stormaktsintressen; när su-
permakten skjuter FN:s stadga åt sidan för att hävda en 
rätt till intervention; när den genomför en invasion som 
kränker den humanitära folkrätten och rättfärdigas i 
namn av universella värden; så bekräftas misstanken att 
de mänskliga rättigheternas program består i dess impe-
rialistiska missbruk.39 

Den spänning mellan idé och verklighet som bryter in 
i verkligheten själv när de mänskliga rättigheterna får 
positiv form ställer oss idag inför utmaningen att tänka 
och handla realistiskt utan att förråda den utopiska im-
pulsen. Denna ambivalens gör oss bara alltför lätt fres-
tade att antingen idealistiskt men utan förpliktelser ta 
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parti för det överskjutande moraliska innehållet, eller 
också inta den cyniska posen hos den så kallade realisten. 
Eftersom det inte längre är realistiskt att i Carl Schmitts 
efterföljd helt och hållet förkasta människorättsprogram-
met, som med tiden sipprat in i alla regioner världen över 
med sin subversiva kraft, får »realismen« idag ett annat 
utseende. En kritik som går till frontalangrepp för att 
avslöja bedrägeriet ersätts av en mild deflation av de 
mänskliga rättigheterna. Denna nya minimalism försö-
ker uppnå avspänning genom att skära av de mänskliga 
rättigheterna från deras väsentliga moraliska impuls, vär-
nandet av allas lika människovärde.

Kenneth Baynes skiljer i anslutning till John Rawls 
denna ansats, vilken han betecknar som en »politisk« 
människorättsmodell,40 från naturrättsliga föreställning-
ar om »medfödda« rättigheter vilka ska tillkomma var-
je person enbart på grundval av hennes människonatur: 
»mänskliga rättigheter förstås som villkor för inkludering 
i en politisk gemenskap«.41 Med detta instämmer jag. 
Problematiskt är nästa steg, som består i att tona ned den 
moraliska innebörden av denna inkludering – att var och 
en som ett subjekt med lika rättigheter respekteras i sitt 
människovärde. Inför människorättspolitikens fatala 
misslyckanden är en viss försiktighet förvisso motiverad. 
Men detta är ingen tillräcklig grund för att beröva de 
mänskliga rättigheterna själva deras moraliska mervärde 
och redan från början snäva in människorättstematikens 
fokus till frågor om internationell politik.42 Minimalismen 
glömmer att den normativa grunden för den internatio-

nella dynamiken utgörs av ett spänningsförhållande mel-
lan universella mänskliga rättigheter och partikulära med-
borgerliga rättigheter som kvarstår inom enskilda stater.43 
Om man inte tar hänsyn till detta sammanhang, måste 
man ange en särskild grund för de mänskliga rättigheter-
nas globala utbredning. Detta är syftet med argumentet 
att moraliska förpliktelser mellan stater (och medborga-
re) i internationella relationer uppkommer först genom 
den ökande systemsammanflätningen i ett världssamhäl-
le där det ömsesidiga beroendet blir allt större.44 Enligt 
detta synsätt uppkommer inkluderingsanspråk först ge-
nom det ömsesidiga beroendet i faktiskt etablerade sam-
spel.45 Detta argument har en viss förklaringskraft när 
det gäller den empiriska frågan hur det i våra välstånds-
samhällen växer fram en känsla för det legitima anspråket 
hos marginaliserade och underprivilegierade befolknings-
grupper, som vill införlivas i liberala levnadsförhållanden. 
De normativa anspråken själva har emellertid sin grund 
i en universalistisk moral, vars innehåll via människovär-
dets idé sedan länge vunnit insteg i demokratiska författ-
ningars mänskliga och medborgerliga rättigheter. En dast 
genom detta interna samband mellan människovärde och 
mänskliga rättigheter skapas den explosiva anknytning 
av moralen till rättens medium i vilken konstruktionen 
av mer rättvisa politiska ordningar måste äga rum.

Denna moraliska uppladdning av rätten är ett resultat 
av 1700-talets författningsrevolutioner. Den som neu-
traliserar denna spänning avstår också från en dynamisk 
förståelse som bland medborgarna i våra egna, någorlun-
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da liberala samhällen ökar sensibiliteten för en allt inten-
sivare uttömning av de rådande grundrättigheterna och 
den ständigt på nytt akuta faran för urholkning av redan 
garanterade friheter.

OM EUROPAS FÖRFATTNING. EN ESSÄ46 

EU:s kris i ljuset av en konstitutionalisering av folkrätten

i. varför europa idag mer än någonsin 
är ett författningsprojekt

Under den nuvarande krisen hör man ofta frågan varför 
vi överhuvudtaget ska hålla fast vid Europeiska unionen, 
och rentav vid det gamla målet om en »allt närmare po-
litisk union«, när det ursprungliga motivet, att omöjlig-
göra krig i Europa, trots allt inte längre är aktuellt. På 
detta finns det mer än ett svar. I det följande tänkte jag, ur 
perspektivet av en konstitutionalisering av folkrätten,47 
som med Kant pekar långt bortom status quo i riktning 
mot en framtida kosmopolitisk rättsordning,48 presen-
tera en ny övertygande berättelse: Europeiska unionen 
kan förstås som ett avgörande steg på vägen mot ett po-
litiskt konstituerat världssamhälle.49 Visserligen har de 
Europavänliga krafterna på den mödosamma vägen till 
Lissabonfördraget malts sönder i striden om sådana för-
fattningspolitiska frågor; men alldeles bortsett från de 
författningsrättsliga konsekvenserna av den europeiska 
»ekonomiregering« som nu planeras är det idag två an-
dra grunder som talar för detta perspektiv. För det första 
har den nuvarande debatten snävats in till att handla om 
omedelbara utvägar ur den aktuella bank-, valuta- och 
skuldkrisen och därigenom förlorat den politiska dimen-
sionen ur sikte (1); för det andra skymmer falska politiska 


