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Forord
Jeg er så takknemlig for at jeg lever i en tid og på et sted der jeg kan skrive denne oppgaven
med fullt navn uten å være redd for å bli dømt til hengning, trekking og kvartering slik en av
Lockes samtidige, som hadde skrevet et manus med samme tematikk som denne oppgaven,
ble. Det gjør en ydmyk å tenke på hvilken risiko edle menn og kvinner som har gått før oss
var villig til å ta, og hvilken pris de i mange tilfeller måtte betale, for å dele sine tanker og
følelser om prinsipper for menneskets frihet og utfoldelse med sin samtid. Kanskje de også
hadde et håp om at det de skrev og kjempet for en dag i fremtiden kunne føre til faktisk
forløsning av menneskenes legemer og sinn, kreativitet og potensial. Vi lever i den
fremtiden. Vår frihet har vært kjempet frem gjennom offer. Jeg ser det som et privilegium
og et ansvar for oss som lever nå å både kjenne til og forstå prinsipper for frihet, fremme de
mål slik frihet alltid har vært ment å gi og ikke minst forsøke å sikre de muligheter slik frihet
kan gi for både mindre privilegerte individer og grupper i vår tid og for våre etterkommere.
Uten den tro min veileder Raino Malnes har uttrykt på at jeg kunne få til denne oppgaven,
uten hans tips og kjennskap til litteraturen og hans opplyste rettledning, vet jeg ikke
hvordan dette skulle godt. Jeg er svært takknemlig for hans avgjørende bidrag. Takk til OleMartin Lindblom Østby for gode samtaler høsten 2019, og til Stein Aanensen og Eva Heistø
Kittelsen for samtaler om statens grunnleggende oppgaver og hva som kreves for
menneskers frihet. Michael Forbes, Karl Robert Isaksen og Frøydis Kühne Johansen leste
deler av oppgaven min og ga nyttige tilbakemeldinger. Jeg er også svært takknemlig til
Peder Morten Sødem som for mange år siden lærte meg at alle mennesker er vakre. Takk
også til Michael Ona, biskop for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Moss, som har latt
meg bruke et av rommene i kirkebygget i Nesveien 29 som lese- og skriveplass under
koronatiden.
I en krevende periode med familieansvar, jobb og studier, uten nær sagt noen annen fritid
enn de søndagene jeg har helligholdt, kan jeg ikke uttrykke stor nok takk til min kjære kone
Julie og våre syv barn som ikke bare har vært tapre og holdt ut med mann og pappa borte så
mye, men som har hentet frem reservoarer av styrke og positivitet og fylt hjemmet og livet
med glede.
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Sammendrag
Den naturlige loven er en universell og rasjonell lov som utgår fra Gud, oppfattes av
mennesker, bekreftes ved bruk av fornuften og har til hensikt å fremme menneskehetens,
enkeltmenneskenes og familiers bevaring, utvikling og lykke.1 Hvis alle mennesker forstår og
retter seg etter loven vil deres tilstand være idyllisk. Locke refererer til dette som
naturtilstanden. Problemet er at uten en nedskrevet versjon av loven som blir håndhevet av
noen som har fått overordnet myndighet til å dømme, straffe og styre i henhold til vedtatte,
etablerte lover, vil menneskets tilstand være preget av risiko, usikkerhet, fare og vold.
Naturtilstanden blir til krigstilstanden. Dette er grunnen til at menneskene vil velge å
overdra en del av sin naturlige myndighet – Den naturlige lovens utøvende myndighet, som
gir mennesket rett til å beskytte sine naturlige rettigheter og straffe overtredere av loven –
til representanter for fellesskapet, som deretter vedtar og håndhever, på fellesskapets
vegne, nedskrevne og allmennkjente lover. Selv om menneskene overdrar den utøvende
delen av sin naturlige myndighet til staten, bevarer de sine familierettigheter: rettigheter og
plikter forbundet med ekteskap og foreldreskap, inkludert omsorg, oppdragelse og
opplæring av barn. At disse «første samfunn»2 fungerer godt ser ut til å være kjernen i et
godt politisk samfunn.
Locke forklarer at “et lands lover [kun] er [...] berettiget”, eller moralsk gyldige, “i den grad
de bygger på Den naturlige loven, ved hvilken de skal reguleres og tolkes.”3 Statsdannelse
bygget på grunnprinsippene i Den naturlige loven vil gi menneskene beskyttelse av sine
naturlige rettigheter og kan sikre en ideell tilstand der hver person og hver familie får
blomstre gjennom den frihet og den sikkerhet Den naturlige loven og håndhevingen av den,
gir dem. Vi ser imidlertid at de samme utfordringer menneskene har i naturtilstanden, som
har sitt opphav i de negative aspektene ved menneskenaturen, også kan utgjør en risiko og
kan gjøre seg gjeldende etter dannelsen av et politisk samfunn, til og med i et demokratisk
1

Jeg har valgt å konsekvent skrive Den naturlige loven med stor “D” for å fremheve at Locke tenker på en
bestemt, universell lov som all moral og alle former for nedskrevne lover henter sin legitimitet fra.
2
II, 77: “The first society was between man and wife, which gave beginning to that between parents and
children” (kursivering i originalen).
3
II, 12: “the municipal laws of countries are only so far right, as they are founded on the law of nature, by
which they are to be regulated and interpreted."
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samfunn. Til og med demokratisk styre kan føre til en form for krigstilstand (for noen).
Menneskenaturen blir ikke endret som en følge av statsdannelsen i seg selv. Dette er noe
hver og en av oss, og foreldre overfor sine barn, må ta tak i selv.
Lockes modell for folkestyre ved flertallsbeslutninger garanterer ikke menneskets frihet,
men det er en politisk løsning som løser endel av problemene forbundet med
naturtilstanden, iallfall så lenge menneskene i samfunnet ønsker at samfunnets lover skal
være grunnfestet i Den naturlige loven. Større forståelse for og verdsettelse av Den
naturlige lovens opphav, epistemologi, hensikt og grunnprinsipper ser ut til å gi større
mulighet for et samfunn der alle menneskers naturlige rettigheter blir respektert.
Oppdragelse og utdannelse som fremmer og fører til slik forståelse må derfor ligge til grunn
for at Lockes løsning skal bli vellykket. Slik utdannelse sorterer i utgangspunktet under
foreldremyndighet, men staten bør støtte opp om den.
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Innledning
Verket om menneskehetens historie kan spilles i dur. Tenk på oppdagelsene, oppfinnelsene
og fremgangen vi har sett opp igjennom historien. Tenk på alle de gode, modige og
selvoppofrende handlingene som er blitt utført av mennesker for sine medmennesker.
Verket kan også spilles i moll. Enkeltpersoner, familier, folkegrupper og hele nasjoner har
lidd – og mange lider også nå – under tvang, redsel og vold. Årsaken til menneskers misære
er ofte knyttet til den politiske situasjonen de befinner seg i. Locke ville kunne sagt, tror jeg,
at de lider som en følge av manglende lovfestede naturlige rettigheter eller myndighetenes
utilstrekkelige evne eller vilje til å sikre slike rettigheter. I noen tilfeller brukes
statsapparatet til å undertrykke egen befolkning. I vår tid lever mange i materiell velstand
med nærmest utallige muligheter til å velge sin vei i livet. Nærmest vegg i vegg med disse
menneskene bor det andre som lever i fattigdom og der utsiktene til fremgang og utfoldelse
ser dårlige ut. Vi kan spørre oss: Er det slik det bør være? Har mennesket visse
grunnleggende rettigheter? Hvor kommer de fra? Hvordan skal de sikres? Hvem har rett til
lederskapet blant oss? Hvordan skal vi organisere oss?
John Locke (1632-1704) brukte god tid i Book I av sine Two Treatises (1690) på å tilbakevise
Sir Robert Filmers svar på spørsmålet om politisk makt og rett til å styre. I motsetning til hva
Filmer hevdet viste Locke at det ikke er belegg i Bibelen for at Adam fikk noen absolutt,
vilkårlig makt over sine etterkommere og heller ikke at han ga noen slik rett videre. Om han
hadde gjort det, kunne man uansett ikke i dag finne ut hvem som skulle inneha denne
retten.4 Spørsmålet som gjensto å besvare var da om det finnes en identifiserbar og legitim

4

I sin First Treatise of Government, tilbakeviser John Locke Sir Robert Filmers påstand om at rett til politisk
makt inngikk i Adams “faderlige myndighet”, eller en eventuell annen myndighetsoverdragelse fra Gud som
skulle gi ham absolutt og vilkårlig makt over sine etterkommere og som hadde gått videre til hans arvinger og
dermed også på Lockes tid skulle være kilden til politisk myndighet til den som innehadde den. Filmer
argumenterer med Bibelske skriftsteder, men Locke viser at Filmers eksegese ikke holder mål. Det er ikke
belegg i Bibelen for at Adam fikk en slik absolutt, vilkårlig politisk råderett over alle sine etterkommere.
Bibelteksten tyder heller på at han ikke fikk det. Locke viser også at det heller ikke er belegg i Bibelen for at
Adam ga en slik myndighet, hvis man allikevel skulle akseptere som premiss at han hadde den, til noen av sine
etterkommere. Til slutt viser Locke at til og med hvis man skulle gå med på premisset om at en slik myndighet
var blitt gitt videre, så kunne man ikke i dag vite hvem som nå hadde den, se Lockes oppsummering av First
Treatise i Second Treatise paragraf 1.
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kilde til politisk makt. Hvis det gjør det, hva er i så fall grunnlaget, rammene for og hensikten
med slik makt og hvem har rett til å utøve den?
En tilstand der mennesket ikke er frivillig underlagt politiske myndigheter kalles av både
Hobbes og Locke for naturtilstanden.5 Naturtilstanden kan altså både betegne en pre- eller
utenompolitisk tilstand og en tilstand der mennesket er ufrivillig underlagt et politisk
styresett, spesielt der det foreligger alvorlige brudd på dets naturlige rettigheter, som
inkluderer dets mulighet for utøvelse av naturlige plikter. Hvis vi overlater verden og
menneskene til den sterkestes rett – enten i form av den pre-politiske Hobbesianske
naturtilstanden, beskrevet som alles krig mot alle (“bellum omnium contra omnes”), eller til
en eller annen form for undertrykkende politisk styresett, den andre formen for
naturtilstand – ville verket om menneskeheten bli et eneste langt – eller altfor kort –
rekviem.
Locke innleder derfor Two Treatises Book II, også kalt Second Treatise of Government – An
Essay Concerning the True Original Extent and End of Civil Government, med at “det er
nødvendig at vi finner en annen måte å opprette myndigheter, en annen kilde til politisk
makt og en annen måte å frembringe og kjenne til de personer som innehar den” (min
kursivering).6 Med andre ord trenger vi å finne og forstå den riktige løsningen, eller iallfall
en god eller tilfredsstillende løsning, på problemene naturtilstanden gir oss. En sentral del
av Lockes svar kan uttrykkes med 10 ord: Vi trenger korrekt forståelse for og bruk av politisk
makt. Locke definerer politisk makt allerede i 3. paragraf i Second Treatise som:
en rett til å lage lover med tilknyttet dødsstraff, og derfor alle mindre grader av straff, for å
regulere og bevare eiendom, og for å trekke på samfunnets kraft, i å opprettholde slike
lover, og for å forsvare samfunnet fra utenlandsk angrep; og alt dette kun til felleskapets
gode.7

5

Diskusjonen om hvordan Locke ser på naturtilstanden kommer vi tilbake til i kapittel 2.
II, 1: "must of necessity find out another rise of government, another original of political power, and another
way of designing and knowing the persons that have it."
7
II, 3: “a right of making laws with penalties of death, and consequently all less penalties, for the regulating
and preserving of property, and of employing the force of the community, in the execution of such laws, and in
the defence of the common-wealth from foreign injury; and all this only for the public good.”
6
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Deretter vil han forklare hvordan vi kan “forstå politisk makt riktig, og utlede den fra dens
opphav”.8 De resterende paragrafer går med på å legge frem hva Locke mener er 1) kilden
til og rettmessig bruk av politisk makt, 2) måten man kan – og, ifølge ham, bør – opprette og
opprettholde (eller gjøre opprør mot maktmisbrukende) politiske myndigheter og 3)
hvordan vi skulle “frembringe og kjenne til de personer som innehar [politisk myndighet]”.
Lockes Second Treatise er en avhandling om politisk makt9: dens kilde, formål, rettmessige
bruk og avgrensning. Alltid kun til fellesskapets gode, som han sier, i en eller annen form,
over 50 ganger i løpet av avhandlingens 124 trykte sider.10
For mitt studium av Lockes politiske teori har jeg valgt følgende problemstilling: John Locke
og naturtilstanden – Hva er problemet? Hvordan vil Locke løse det? Er løsningen god?
Hoveddelen av oppgaven er tredelt. I den første delen, som omfatter kapittel 1 og kapittel
2, svarer jeg på spørsmålet hva er problemet med naturtilstanden? Jeg tar tak i bakgrunnen
og fundamentet for Lockes politiske teori. Spørsmålet besvares ved å forklare hva Den
naturlige loven og naturtilstanden er. Utfordringene Locke forbandt dem med viser behovet
for dannelsen av politiske samfunn. Den naturlige loven og menneskenes samtykke til
myndighetsoverdragelse utgjør samtidig “kilde[n] til politisk makt”.11 For Locke, forklarer
Simmons, er “politisk filosofi anvendelsen av (logisk sett ikke-politiske) moralske prinsipper
på politikkens virkefelt. [...] For å forstå politisk moral, trenger vi kun å forstå naturlig moral
(Den naturlige loven) og de fakta som er forbundet med det politiske liv”.12 Gjennom å
forstå Den naturlige lovens ontologi, epistemologi og teleologi etablerer vi det
moralfilosofiske fundamentet for Lockes politiske filosofi og teori, som en forberedelse til
del 2. I den delen av oppgaven, kapittel 3 og kapittel 4, fremlegger jeg min tolkning av
hvordan Locke vil løse problemene forbundet med naturtilstanden. Jeg identifiserer,
forklarer og forsvarer de seks grunnprinsippene i Den naturlige loven som jeg tror Locke

8

II, 4: “understand political power right and derive it from its original”
Cox påpeker at “the Two Treatises [is] a book pre-eminently organized around the concept and the problem
of power." Cox, Locke on War and Peace, 65.
10
Se II, 3, 11, 57, 60, 67 (to ganger), m. fl.
11
II, 1: “original of political power”.
12
Simmons, The Lockean Theory of Rights, 12: “Political philosophy is the application of (logically non-political)
moral principles to the realm of politics […] To understand political morality, we need only understand natural
morality (the law of nature) and the facts of political life”.
9
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anså som avgjørende for en moralsk legitim stat og et moralsk legitimt politisk styre: Likhet,
menneskets bevaring og utvikling, eiendomsrett, foreldrerett, rettferdighet og
nestekjærlighet. Disse grunnprinsippene kan sies å utgjøre reisverket i Lockes politiske
teori.13 Jeg introduserer «frihetskuben for individuell utøvelse av handlefrihet» som en
illustrasjon på hvordan disse prinsippene samvirker for å beskytte menneskenes naturlige
rettigheter – både negative og positive – og opprettholder deres såkalte “frihetsrom.” På
den måten legges det til rette for størst mulig grad av mulighet til selvberget og
selvråderett. Jeg viser hvordan Locke mente at det å “opprette myndigheter” – politiske
samfunn og dets institusjoner og fullmakter – kan sikre disse naturlige rettighetene og
pliktene. Mot slutten av kapittel 4 foreslår jeg at Husebys teori om tonivåsuffisientarianisme kan være et moderne lockeansk uttrykk for rettferdig fordeling. Med
lockeansk mener jeg noe som ser ut til å følge av Lockes prinsipper og som Locke kunne ha
bifalt. Tredje del av oppgaven, kapittel 5, tar tak i noen utfordringer knyttet til flertallsstyre
for å vurdere om Lockes løsning på problemene forbundet med naturtilstanden er god. Et
potensielt problem knyttet til flertallsstyre er at en majoritet i folket kan gå inn for å vedta
lover og praksis som strider mot Den naturlige loven og dermed, ifølge Locke, kommer til å
“utøve makt uten myndighet,”14 noe som blir et overgrep på (noen av) borgernes naturlige
rettigheter. Dette bringer oss i så fall tilbake til de samme typer utfordringer som Locke
forbandt med naturtilstanden. Jeg forsøker å vise både hvorfor og hvordan dette kan skje.
Min konklusjon blir at Lockes modell kan gi en god løsning på naturtilstanden, men uten å
kunne sikre oss noe paradis. Locke kan kun oppmuntre til lover som overensstemmer med
Den naturlige loven. Statsdannelsen endrer ikke menneskenaturen og legge til rette for
håndhevelse av slike lover. Siden det er visse aspekter ved menneskenaturen som fører til
krigstilstanden må vi innse at det alltid vil foreligge risiko for overgrep på våre naturlige
rettigheter, både i og utenfor politiske samfunn. Ansvaret for å forme gode
samfunnsborgere som forstår og vil etterleve Den naturlige loven påhviler først og fremst
foreldre.

13
14

Ibid., 14.
II, 227: “force without authority”.
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Metode og litteratur
Locke henter sine aller mest grunnleggende forutsetninger fra teologien, men hans metode
er allikevel pluralistisk.15 En ofte brukt vending i Second Treatise er: “hvis vi konsulterer
fornuften eller åpenbaring, vil vi finne at...”.16 Locke viser at det han utleder fra teologiske
røtter eller finner belegg for i Bibelen også overensstemmer med menneskets rasjonelle
natur eller selve naturens orden. Han bruker teologiske og sekulære argumenter om
hverandre og side om side. “Locke benytter argumenter som har til hensikt å appellere både
til dem som ser de sekulære målene med staten som gode formål i seg selv og til dem som
ser disse målene som midler til religiøse mål.”17 Dessuten, som Bertrand Russell påpeker:
[s]elv om han er en dypt religiøs mann, en som hengivent tror på kristendommen, som
aksepterer åpenbaring som en kilde til kunnskap, setter han allikevel opp rasjonelle
målestokker rundt angivelige åpenbaringer. Ved et tilfelle sier han: “Det rene åpenbaringens
vitnesbyrd utgjør den høyeste grad av sikkerhet,” men ved et annet tilfelle sier han:
“Åpenbaring må bedømmes av fornuften.” Dermed er det fornuften som forblir høyeste
instans [for å bedømme sannhetspåstander].18

Singh forklarer at “Locke har lidd […] under idéhistorikere som først klassifiserer individuelle
tenkere i henhold til fastsatte og nærmest ekskluderende kategorier […] og så forsøkt å
tolke dem ikke ved det de faktisk sa, men ved hva de bør ha sagt med tanke på den
filosofiske merkelappen de har blitt gitt.”19 For å unngå å tre en ideologisk tvangstrøye over

15

Simmons, Lockean Theory, 11.
II, 52: “if we consult reason or revelation, we shall find...” Se også paragrafene 25, 31, 32, 35, 60, 66. Det
finnes også andre eksempler.
17
Simmons, Lockean Theory, 45-46: “Locke [is] employing arguments that are designed to appeal both to
those who see the secular ends of the state as good in themselves and to those who see them only as means
to religious ends.”
18
Russell, The History of Western Philosophy, 607: “Although he is a deeply religious man, a devout believer in
Christianity, who accepts revelation as a source of knowledge, he nevertheless hedges round professed
revelations with rational safeguards. One one occation he says: “The bare testimony of revelation is the
highest certainty,” but on another he says: “Revelation must be judged by reason.” This in the end reason
remains supreme.” I II, 31 skriver for eksempel Locke: “1 Tim. vi. 12. Is the voice of reason confirmed by
inspiration.”
19
Singh, “John Locke and the Theory of Natural Law”, 105: “Locke has suffered […] at the hands of the
historians of ideas who first classify individual thinkers according to fixed and almost exclusive categories of
16
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Lockes teori begynte jeg forarbeidet til denne oppgaven med en nærlesning av Second
Treatise. Jeg skrev en sammenfatning, en “destillert” utgave, av hver eneste paragraf i
teksten som en del av mitt forsøk på å identifisere premissene Locke jobbet ut ifra og
prinsippene han bygget på, slik at jeg kunne være så tro mot Locke som mulig i min
redegjørelse for og tolkning av hans teori. Sekundærlitteraturen har gjort meg oppmerksom
på viktige problemstillinger noen sentrale Locke-forskere har jobbet med. Noen av disse
problemstillingene hadde jeg selv funnet mine løsninger på før jeg leste om dem i
litteraturen. Mine tolkninger har blitt bekreftet eller utfordret, noe som har drevet meg
tilbake til grunnteksten igjen og igjen.20
Gjennom arbeidet med Lockes politiske teori har min egen politiske oppfatning, som har
ligget nokså fast de siste 15 årene, endret seg (men ikke nok til at jeg bytter parti). Jeg finner
at Lockes teori, slik jeg forstår den, ikke sammenfaller med noen av de store, etablerte
politisk-ideologiske partiretningene. Den er for eksempel ikke sosialistisk, kommunistisk,
sosialdemokratisk eller liberalistisk, selv om den har blitt kalt mye av dette.21 Locke
presenterer, slik jeg ser det, en bedre vei enn alle disse. Hans teori tar sikte på å sikre både
negative og positive naturlige rettigheter med hensyn til våre grunnleggende, universelle
behov som mennesker, uten å avkreve urimelig lydighet eller konformitet til noen spesifikk
levemåte. Dermed innrømmes både retten til selvberging22 og selvråderetten23 (friheten til
å styre sitt eget liv, retten til å fylle sitt “frihetsrom” etter eget ønske, til å fritt søke etter
mening og “det gode” i livet). Det kan imidlertid se ut som det både for lærd og lekmann
ikke har vært så lett å forstå denne veien. Locke var forut for sin tid, som vel er typisk for en
stor filosof. Med referanse til Ashcraft skriver Waldron: «’Det er på tide [...] å ta det som
faktisk står i Two Treatises på alvor,’ å lese det slik det står skrevet og følge det dit det leder

thought […] and then try to interpret them not by what they actually said, but by what they ought to have said
in view of their given philosophical label.”
20
Når det gjelder å ha nok belegg for å kunne redegjøre for Lockes forståelse av Den naturlige loven
fremholder Singh at “[t]here is little in [Locke’s Essays on the Law of Nature] of vital importance which is not
either explicitly stated or implied in [Locke’s] Essay Concerning Human Understanding and Two Treatises of
Civil Government.” (Singh, “Locke and Natural Law”, 105, fotnote 2.)
21
Simmons, Lockean Theory, 4, 12.
22
Jeg bruker begrepet selvberging i denne oppgaven som en rett til å kunne forsørge seg selv gjennom sitt
arbeid eller, hvis man er ute av stand til å arbeide, f.eks. fordi man er alvorlig syk, en rett til å få tilgang til de
ressurser man trenger for å få tilstrekkelig mat, drikke, medisiner og tak over hodet til å opprettholde livet.
23
Jeg bruker selvråderett og rett til selvbestemmelse synonymt i denne oppgaven som friheten til å styre sitt
eget liv.
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en, uten noen substansielle antakelser om hva Locke ‘må ha’ ment.»24 Det er det jeg har
forsøkt å gjøre – å forstå hva Locke skrev, hva han faktisk mente, både basert på hans egne
tekster og basert på det Locke-forskere har skrevet om hans liv og omstendigheter og
vurdere deres argumenter for hva de mener han mente. Gjennom eksegese og
argumentasjonsanalyse forsøker jeg å finne frem til det jeg tror er en riktig forståelse og
fremstilling av Lockes teori og de prinsippene han fremla. Eksegese er en vitenskapelig
fortolkning av en tekst, spesielt Bibelen eller en annen klassisk tekst. Man kan trekke på
historiske forhold, tolkning av språk, tolke eventuelt teologisk innhold og undersøke
allegoriske hensyn. En allegorisk eksegese innebærer å få frem «tekstens skjulte
dybdemening».25 Jeg bruker alle disse elementene i min fortolkning av Locke. I mitt studium
av og arbeid med Second Treatise har jeg til tider følt meg som en arkeolog som opplever
stor glede ved å finne skjulte skatter under lag med støv, jord og stein, også skatter hun aldri
hadde regnet med å finne. Liakopoulos definerer argumentasjon som “verbal eller skriftlig
aktivitet som består i en serie utsagn som har til hensikt å rettferdiggjøre eller tilbakevise et
visst ståsted, og å overtale et publikum”.26 Han forklarer at argumentasjonsanalyse går ut på
“å dokumentere måten utsagn er strukturert innenfor en logisk argumenterende tekst, og
vurdere [argumentenes] soliditet. Analysen tar vanligvis for seg tilfeller der to eller flere
personer argumenterer mot hverandre, eller en tekst der en person fremfører et
argument”.27 Jeg ser altså både på soliditeten i Lockes egen argumentasjon og forsøker å
etablere hva Locke mente, eller hva som vil være et robust lockeansk ståsted, på bakgrunn
av en analyse av de argumenter både han selv og senere Locke-forskere har fremført.
Selv om oppgaven er et forsøk på å forstå en klassisk politisk filosof på hans egne premisser
vil jeg forsøke å presentere Lockes prinsipper på en måte som gjør at vi kan se relevansen av

24

Waldron, God, Locke and Equality. Christian Foundations in Locke’s Political Thought, 116: “’[i]t is time to
take the language of the Two Treatises seriously,’ to read it as it stands and to follow it where it leads, without
any substantive assumptions of what Locke ‘must have’ meant.”
25
Store norske leksikon, s.v. «eksegese,» av Tarald Rasmussen og Turid Karlsen Seim, 3. september 2018.
https://snl.no/eksegese
26
Liakopoulos, “Argumentation Analysis”, 2-3: “The term ‘argumentation’ refers to a verbal or written activity
consisting of a series of statements aiming at justifying or refuting a certain opinion, and persuading an
audience”.
27
Ibid., 3: “The aim of argumentation analysis is to document the manner in which statements are structured
within a discursive text, and to assess their soundness. The analysis usually centres on the interaction between
two or more people who argue as a part of a discussion or debate, or on a text in which a person makes an
argument.”
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dem også for vår egen tid. I tredje del av oppgaven kombinerer jeg min forståelse av Den
naturlige lovens ontologi og epistemologi med Aristoteles’ dydsetiske system og forsøker å
vise hvordan våre personlige valg og verdier påvirker vår evne til å skjelne og etterleve Den
naturlige loven og hvordan dette igjen kan påvirke det politiske systemet. Locke skrev
innenfor en naturlig lov-tradisjon med røtter tilbake til Aristoteles. Kristne tenkere bygget
på Aristoteles og tilla kristne dyder til de opprinnelige aristoteliske. J. Budziszewski,
professor i statsvitenskap og filosofi ved The University of Texas at Austin, er spesielt
interessert i politikkens etiske fundament. Hans bok The Revenge of Conscience. Politics and
the Fall of Man gjorde meg oppmerksom på det thomistiske argumentet som knytter
etterlevelse av dydene til vår evne til praktisk visdom, eller moralsk dømmekraft. Våre “valg
med hensyn til hva som er rett og hva som er galt, godt og ondt, er uadskillelige fra det
politiske liv,” skriver han, så “hvorvidt politikere og borgere er dydige spiller en rolle.”28
Alan John Simmons er filosofiprofessor ved University of Virginia der han har undervist siden
1976. Han er redaktør for tidsskriftet Philosphy & Public Affairs og har vært det siden
1982.29 Hans The Lockean Theory of Rights, utgitt i 1992, er beskrevet som “den første store
studien av Lockes rettighetsteori og dens potensial for virkelig verdifulle bidrag til
samtidsdebatter om rettigheter og deres plass i politisk filosofi.”30 Waldron beskriver verket
som “en enorm prestasjon i tolkningen av en klassisk tekst” og som “uunnværlig” for dem
som ønsker å delta i debatten om rettigheter, eiendom, rettferdighet, statsmakt og
samtykke.31 Dunn kaller boken en “usedvanlig opplysende analyse om rettigheters rolle i
Lockes moralske og politiske teori. Den er den mest nøyaktige og balanserte behandlingen
av dette sentrale tema”.32 The Lockean Theory of Rights har, sammen med Raghuveer
Singhs artikkel “John Locke and the Theory of Natural Law”, hjulpet meg med å forstå og
forklare innholdet i oppgavens kapittel 1, Den naturlige lovens ontologi, epistemologi,

28

Budziszewski, “The Underground Thomist”: “choices concerning right and wrong, good and evil, are
inseparable from political life -- so, among other things, whether the politicians and citizens are virtuous makes
a difference.”
29
Corcoran Department of Philosophy, “A. John Simmons. John Allen Hollingsworth Professor Of Philosophy”
30
Simmons, Lockean Theory, baksideteksten: “the first systematic full-length study of Locke’s theory of rights
and of its potential for making genuine contributions to contemporary debates about rights and their place in
political philosophy.”
31
Ibid.: “a massive achievement in the interpretation of a classic text […] indispensable”.
32
Ibid.: “outstandingly illuminating analysis of the role of rights in Locke’s moral and political theory. It is by far
the most careful and balanced treatment of this central issue”.
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teleologi og hvorfor den forplikter oss. Simmons har også vært til stor hjelp for meg når det
gjelder å forstå positive og negative naturlige rettigheter i Locke og hvorfor staten også skal
sikre positive rettigheter, noe jeg spesielt behandler i siste del av kapittel 3. Boken har
kanskje vært til aller størst nytte for meg ved at Simmons, gjennom sin eksemplariske måte
å skrive og dokumentere på, har lært meg mer om argumentasjon og
argumentasjonsanalyse. Forhåpentligvis har dette forbedret min egen evne til
argumentasjon og analyse.
Jeremy Waldron er professor i rettsvitenskap og politisk teori og har undervist ved
universitetene Oxford, Edinburgh, Berkeley, Princeton, Columbia, samt New York University
School of Law, der han for tiden er ansatt.33 Han har utgitt mangfoldige bøker og artikler
innen rettighetsteori, konstitusjonalisme, demokrati, eiendom, sikkerhetsspørsmål og
hjemløshet. Innen historisk politisk teori har han skrevet om Aristoteles, Thomas Hobbes,
John Locke, Jeremy Bentham, John Stuart Mill og Hannah Arendt. Om hans verk God, Locke
and Equality. Christian Foundations in Locke’s Political Thought skriver forlaget:
Det religiøse fundamentet i Lockes politiske tanker har vært påpekt tidligere, men det har
aldri blitt utforsket på en så sympatisk måte, eller med større oppmerksomhet for dens
implikasjoner for moderne debatter om likhet. [...] Den gir nye perspektiver på Lockes
egalitarianisme og den aktelse han hadde for statusen og verdigheten til den alminnelige
person [og] utforsker forholdet mellom Lockes egalitarianisme og hans kristne tro. [Den
diskuterer også] konkurrerende tolkninger av [det] Locke [skrev]. [Den er] uunnværlig for
Locke-forskere og for dem som studerer fundamentet for likhet og forholdet mellom politikk
og religion.34

33

Waldron, God, Locke and Equality, baksideteksten; NYU Law Faculty, “Jeremy Waldron - Overview | NYU
School of Law”.
34
Waldron, God, Locke and Equality, baksidetekst: “The religious foundations of Locke’s political thought have
been noted before, but they have never been explored more sympathetically, or with greater attention to
their implications for modern debates about equality. […] It provides new perspectives on Lockes’s
egalitarianism and the tribute he paid to the status and dignity of the ordinary person [and] explores the
relation between [Locke’s] egalitarianism and his Christian beliefs. [It also discusses] rival interpretations of
Locke. [It is] [i]ndispensible for Locke scholars and for those who study the foundations of equality and the
relation between politics and religion”.
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God, Locke and Equality har vært spesielt viktig for meg i arbeidet med grunnprinsippet
likhet i oppgavens kapittel 3 og i bakgrunnen for og mekanismene knyttet til utfordringene
ved flertallsstyre i kapittel 5. Waldrons bok overbeviste meg om at jeg måtte korrigerte min
opprinnelige oppfatning om at Lockes politiske filosofi kunne fremsettes på fullgodt vis uten
teologiske premisser.
C. B. Macpherson skrev den 15 sider lange introduksjonen til den utgaven av Second
Treatise som jeg har brukt som primærkilde til denne oppgaven. Macpherson tolker Locke
annerledes enn meg på mange viktige punkter, blant annet når det gjelder synet på Lockes
fremstilling av naturtilstanden og med hensyn til Lockes ståsted når det gjelder
eiendomsrettigheter. Boken til Cox, Locke on War and Peace, har gitt meg verdifull innsikt i
det intellektuelle, religiøse og politiske klimaet i Lockes samtid og gjort meg oppmerksom på
belegg for at Locke dobbeltkommuniserte i noen av tekstene han skrev. Dette griper også
artikkelen til Bluhm, Wintfeld og Teger, “Locke’s Idea of God: Rational Truth or Political
Myth?” tak i. Selv om jeg er uenig i Cox’ konklusjon om Lockes syn på naturtilstanden, som
vi skal se i kapittel 2, og på Bluhm, Wintfeld og Tegers konklusjon når det gjelder Lockes tro
på Gud, som vi skal se i kapittel 1 og 3, har disse tekstene vært gode kilder til informasjon og
som “diskusjonspartnere”. Bluhm, Wintfeld og Teger har også gjort meg oppmerksom på
debatten mellom Strauss, Cox, Goldwin og andre på den ene siden, som mener Locke hadde
et lignende syn på Den naturlige loven som Hobbes, “et uttrykk for selvbevaring og opplyst
egeninteresse” og gjenoppretterne (Singh, Dunn, Ashcraft og andre, Simmons og Waldron
ville også grupperes med dem) på den annen side, som mente at Locke hadde et mer
klassisk syn på Den naturlige loven, nemlig som guddommelig gitt lov som krever at vi anser
og behandler andre mer i tråd med Den gyldne regel enn ut i fra “opplyst egeninteresse”.35
Dette har utfordret, men ikke endret min tolking av Lockes redegjørelse for Den naturlige
loven. Malnes’ kapittel “Fra kongemakt til flertallsmakt: Den pragmatiske Thomas Hobbes
og den prinsippfaste John Locke” (fra boken Demokrati. Historien og ideene) ga meg et
velformulert lockeansk argument for å vurdere hvordan Den naturlige lovens epistemologi
og Lockes lære om menneskenaturen utfordrer idealet om flertallsstyre. Dette ser vi på i

35

Bluhm, Wintfeld og Teger, “Locke’s Idea of God: Rational Truth or Political Myth?”, 414-415, inkludert
fotnote 1 og 2. “et uttrykk for selvbevaring og opplyst egeninteresse” er min oversettelse av “a code of selfpreservation and enlightened interest” og gjenoppretterne er min oversettelse av “the Restorationists”.

19
kapittel 5. Richard Hooker må også nevnes. Jeg har lest litt i denne 1500-talls prestens og
teologens Of the Lawes of Ecclesiastical Politie for bedre å forstå læren om Den naturlige
loven og den tradisjonen Locke trakk på i sin fremstilling. Jeg skulle gjerne lest mer av
Hooker, selv om jeg må innrømme at hans engelsk er vanskeligere enn Lockes.
Gjennom min tid på masterstudiet ved Universitetet i Oslo er det spesielt to professorer jeg
har lært mye av. Den ene er Raino Malnes, som aksepterte å bli veileder til denne oppgaven.
Den andre er Robert Huseby. Det de to har til felles, slik jeg opplever dem, og som jeg
verdsetter så høyt, er at de, i tillegg til å være særdeles kunnskapsrike, har evnen og viljen til
å tenke logisk og fordomsfritt, til å vurdere alle argumenter og all informasjon på en åpen,
oppriktig og nysgjerrig måte. De to eksemplifiserer for meg vitenskapens etos innen politisk
filosofi og teori.
⁂
Selv om jeg er glad i å både lese og skrive på engelsk har jeg ønsket å gjøre Locke tilgjengelig
på norsk og skape så stor nærhet som mulig til det han skrev for et norskspråklig publikum.
Siden norsk er de fleste nordmenns morsmål tror jeg det muligens kan skape større nærhet
til stoffet å lese det på norsk enn på et annet språk. Samtidig er nesten all litteraturen jeg
har brukt engelskspråklig. For min egen del har dette vært en positivt utfordring fordi jeg
ved å måtte oversette alle sitater jeg har benyttet i oppgaven har vært nødt til å forsikre
meg om at jeg virkelig forstår det som blir forsøkt formidlet av originalforfatteren. Jeg håper
jeg har tolket riktig. Locke ble født bare 20 år etter at Kong Jakobs versjon av Bibelen ble
utgitt. Den boken, i den utgaven (1611), har jeg studert i omtrent 20 år. Det kan være én
grunn til at Lockes engelsk ikke føles så fremmed for meg. Allikevel har jeg av og til vært litt
usikker på om et og annet ord Locke brukte i 1690 betyr det samme i vår tid. Da har det
vært godt å kunne slå opp i John Kerseys Dictionarium Anglo-Britannicum or a General
English Dictionary fra 1708. For etterprøvbarhetens skyld, siden min empiri er mine
primærkilder (Lockes Second Treatise og et lite utvalg av noen av hans øvrige skrivelser) og
sekundærkilder (alt annet i litteraturlisten), har jeg valgt å la den engelske originalteksten –
enten Lockes eller hans fortolkeres – stå lett tilgjengelig for leseren i fotnoter. Alle disse

20
oversettelsene fra engelsk til norsk er mine. Etter anbefaling fra min veileder vil jeg opplyse
om at disse originalsitatene ikke er medregnet i ordtellingen, men er å anse som et vedlegg.
Lockes Two Treatises Book 1 og Book 2 refereres som oftest til som First Treatise og Second
Treatise. I fotnotene i denne oppgaven refererer I til Lockes First Treatise ogII til
Lockes Second Treatise. Tallet som så følger er paragrafnummeret. Lockes Second
Treatise paragraf 12 blir således II, 12. De andre referansene følger stilen Chicago a.
⁂

Jeg vil nå redegjøre for Lockes fremstilling av Den naturlige loven (kapittel 1) og
naturtilstanden (kapittel 2) for å bevare spørsmålet: Hva er problemet? De neste to
kapitlene utgjør referansegrunnlaget for resten av oppgaven.
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Del 1:

Hva er problemet med naturtilstanden?
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Kapittel 1: Den naturlige loven
Vi ‘kjenner’ og etterlever mye av det spesifikke
innholdet i den lockeanske rettighetsforståelsen,
men uten å ha tatt oss bryet med å undersøke
dens fundament eller reisverk.36
– A. John Simmons

For å forstå utfordringene knyttet til naturtilstanden og den løsningen Locke legger frem i
form av dannelsen av politisk samfunn må vi identifisere hva slags myndighet og hvilke
rettigheter og plikter mennesket har i naturtilstanden og kilden til disse, Den naturlige
loven. Vi skal se på hva Den naturlige loven er (dens ontologi) og dens teologiske forankring,
hvordan vi får kunnskap om den (dens epistemologi), formålet med den (dens teleologi) og
vårt forhold til den (hvorfor den – ikke? – forplikter oss). I oppgavens del 2, kapittel 3, skal vi
identifisere grunnprinsippene i den. Den naturlige loven utgjør fundamentet for Lockes
politiske teori; dens grunnprinsipper utgjør reisverket.

1.1

Den naturlige loven: Hva er den?

Ulike tenkere har tilnærmet seg en redegjørelse for Den naturlige loven på ulike måter.37
Lockes forståelse av Den naturlige loven faller inn i den stoisk-kristne naturlig lovtradisjonen38 representert ved tenkere som Cicero (106-43 f. Kr.), Thomas Aquinas (12251274), Hugo Grotius (1583-1645) og Richard Hooker (1555-1600) og med røtter tilbake til

36

Simmons, Lockean Theory, 14: “We ‘know’ and live by much of the specific content of the Lockean
conception of rights, without having bothered to explore its foundations or its theoretical superstructure.”
37
Se Singh, “Locke and Natural Law”, 110-115.
38
Singh, “Locke and Natural Law”, 106, 112; se også Simmons, The Lockean Theory of Rights, 16, fotnote 3.
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Aristoteles (384-322 f. Kr.).39 Tradisjonen Locke følger kalles intellektualisme.40 Ifølge
intellektualismen er Gud selv bundet av loven. Guds natur er og må være rasjonell og loven
uttrykker denne rasjonelle naturen. Siden mennesket er skapt i Guds bilde har også
mennesket rasjonell natur. Hugo Grotius argumenterte derfor for at lovens krav kan utledes
med utgangspunkt i menneskets rasjonalitet, uten referanse til Gud.41 Lovens forbud og
påbud er de regler et rasjonelt menneske vil komme frem til ved bruk av sin fornuft, enten
man tror mennesket er skapt av Gud eller ikke. En tradisjon som står i motsetning til denne
kalles voluntarismen. Voluntarismen ser Den naturlige loven som et uttrykk for Guds vilje,
men uten at denne viljen trenger å være bundet av eller forankret i rasjonalitet eller noen
form for lov som eksisterer uavhengig av Gud, eller som skulle legge bånd på Guds vilje.
Denne læren ledet til troen på absolutt og vilkårlig utøvelse av kongemakt, som var den
ideologien Sir Robert Filmer forsøkte å forsvare, men som Locke tilbakeviste i First Treatise.
Locke argumenterte mot voluntarismen i et av sine Essays on the Law of Nature og hevdet
at det finnes “universelle og uforanderlige prinsipper”.42 Han forsøkte å vise dette på tre
måter.43 For det første, med referanse til Aristoteles’ Nicomachean Ethics, argumenterer
han for at det unike ved mennesket blant andre skapninger er vår evne til å innrette oss
etter rasjonelle prinsipper og ideen om en naturlig, universelt gyldig rettferdighetsregel. For
det andre argumenterte Locke ut ifra menneskets samvittighet. Ordet samvittighet, altså
med viten eller med kunnskap44 uttrykker den idé at mennesket har iboende viten om den
moralske status (rett eller galt) til valg det tar. Den naturlige loven er derfor naturlig for
mennesket i den forstand at den er i oss, som vår samvittighet indikerer. For det tredje
argumenterte Locke ut ifra selve naturens orden (hvordan ting rett og slett fungerer i den
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Encyclopædia Britannica, “Natural law”. Burns innvender: “Aristotle is […] a natural law theorist [but he]
does not consider natural law to be a critical standard by means of which positive law might be evaluated. This
places Aristotle outside the mainstream of natural law theory as it has been traditionally understood. Aristotle
is not, in this sense at least, the forerunner of the Stoic natural law tradition and of the individualistic, liberal
natural law theory of the modern era. He is, rather, the founding father of what might best be described as the
conservative natural law tradition, the most well known adherents of which in modern times are
Montesquieu, Burke and Hegel.” (Burns, “Aristotle and Natural Law”, 142.)
40
Noen har ment at Locke var voluntarist, fordi han skrev at loven er et uttrykk for Guds vilje eller at
mennesket plikter å rette seg etter Guds vilje. Det er ingen uoverensstemmelse mellom slike utsagn og
intellektualismen. Forskjellen er at i intellektualismen er Guds vilje rasjonell, mens i voluntarismen er den ikke
nødvendigvis det. Se Singh, “Locke and Natural Law”, 113.
41
Singh, “Locke and Natural Law”, 110.
42
Ibid., 110-111.
43
Ibid., 111-112.
44
Conscience på engelsk har samme meningsinnhold.
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naturlige verden) som ved observasjon kan sees å være lovmessig.45. Disse lovene ser ut til å
føre til bevaring og utvikling. Når de ting medlemmene av en art gjør og ikke gjør har
bevaring av arten til følge kan atferden sies å være i konformitet med Den naturlige loven.
Locke argumenterer altså på flere måter innenfor den stoisk-kristne tradisjonen. Han har et
tydelig metafysisk perspektiv. Han argumenterer også ut ifra menneskets fornuft, vår
samvittighet og fra selve naturens orden. I alle tilfeller blir Den naturlige lovens
grunnprinsipper de regler for atferd (rettigheter og plikter) som sørger for menneskehetens
bevaring. Dette er også lovens fundamentale hensikt.

1.2

Den naturlige loven: Teologisk forankring

Den anerkjent engelske teologen Richard Hooker, som Locke bruker som autoritet og siterer
fem ganger fra – mer enn noen annen eksplisitt kilde, med unntak av Bibelen – i Second
Treatise, forklarte opphavet til menneskets forstand slik: “Den naturlige forståelsens,
kunnskaps og forstands lys kommer fra Gud; det er Han som på den måten opplyser hvert
menneske som kommer inn i verden. [...] Han er opphavet til alt som vi tenker og gjør i kraft
av det lys som Han selv har gitt.”46 Med andre ord kommer vår evne til å fatte noe som helst
fra Gud. Hver gang vi opplever at vår forstand blir opplyst er det Guds “naturlige lys” som
opplyser oss.47 Endog hedningene, fortsetter Hooker, selv om de ikke er klar over det, har
formulert lover, som, så fremt de overensstemmer med Den naturlige loven, er inspirert av
Gud.48 På denne måten er Gud uunngåelig i Hookers og Lockes moralfilosofi. Fjerner man
Gud, fjerner man evnen til å bli opplyst (og egentlig menneskets forstand og hele vår
eksistens på jorden). Bluhm, Wintfeld og Teger argumenterer imidlertid for at Locke brukte
ideen om Gud som en “politisk myte” for å overbevise folk om å adlyde de moralske
prinsippene han la til grunn for en effektiv stat.49 Jeg finner ikke belegg i Second Treatise
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Singh, “Locke and Natural Law”, 111.
Hooker, Of the Lawes of Ecclesiastical Politie, Book 3, kapittel ix, [3]: “The light of natural understanding, wit,
and reason, is from God; he It is which thereby doth illuminate every man entering into the world. […] He is
the author of all that we think or do by virtue of that light, which himself has given.”
47
Det er imidlertid mange, skrev Locke, som ikke erkjenner at de har åpenbaring å takke for det de har
oppdaget eller forstått, se Locke, Reasonableness of Christianity, 145, sitert i Waldron, God, Locke and
Equality, 15.
48
Hooker, Eccl. Pol., Book 3, kapittel ix, [3].
49
Bluhm, Wintfeld og Teger, “Locke’s Idea of God”, 415-416.
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som indikerer at Locke ikke tror på Gud eller ikke er oppriktig i sin bruk av teologiske
argumenter. Bluhm, Wintfeld og Teger påstår imidlertid at det er i Essay Concerning Human
Understanding at de har funnet belegg for at Locke ikke ville at den oppmerksomme leser
skulle ta Gudsbeviset han fremlegger der på alvor og at han på en fordekt måte viste at “han
ikke trodde det var mulig å fremsette et rasjonelt bevis på Guds eksistens”. Av dette
konkluderer forfatterne med “at han derfor ikke kunne ha trodd på en guddommelig gitt
naturlig lov som kan være allment kjent.”50 Denne slutningen er feilaktig så vidt jeg kan se.
For det første kan ikke påstanden om Guds eksistens falsifiseres, så det vil være rom for å
«kunne [tro]». Locke trodde ikke at virkeligheten kun består av de ting vi kan beskrive eller
bevise.51 Vitenskapelig bevisførsel kan heller ikke gi mer enn en sterk grunn til å tro at
utsagnet eller hypotesen overensstemmer med virkeligheten, ikke sikker kunnskap. For det
andre, til og med hvis Locke (egentlig) mente at det ikke lar seg gjøre å fremlegge et
rasjonelt bevis på Guds eksistens52 betyr ikke det at han ikke kan ha ment at man kan
fremlegge et rasjonelt bevis på ideen om Gud, eller at ideen om Gud er rasjonell. (Dette skal
vi se mer på i kapittel 3 når vi behandler likhetsprinsippet.) Waldron forklarer: “ideen om en
rasjonell bevisføring for moral betyr ikke en sekulær bevisførsel. Det betyr at vi resonnerer
fra det rasjonelle – og, slik Locke ser det, den rasjonelt beviselige – ideen om Gud, heller enn
fra noen bestemt åpenbaring.”53 Locke skrev i sitt Essay:
Ideen om et høyeste Vesen, uendelig i makt, godhet og visdom, hvis skaperverk vi er, og som
vi er avhengig av; og ideen om oss selv som forstående, rasjonelle vesener [...] ville, antar
jeg, hvis de ble tilstrekkelig overveiet og arbeidet med, gi et fundament for vår plikt og våre
handlingsregler som ville plassere moral blant de vitenskaper vi kan bevisføre.54
50

Ibid., 415-416: “he did not think it possible to give rational proof of the existence of God, and that he could
not, therefore, have believed in a divinely sanctioned natural law which can be publicly known.”
51
Malnes, Kunsten å begrunne, 19.
52
Locke slutter Guds eksistens fra menneskets eksistens, fordi vår eksistens trenger en årsak, en årsak fordrer
en mekanisme, en mekanisme fordrer en operatør og denne operatøren er (eller kan vi kalle) Gud. Se Singh,
“Locke and Natural Law”, 110. Descartes ga en lignende, om enn litt annen forklaring da han sluttet at det
måtte være en Gud fordi han ikke kunne identifisere noen kraft i ham selv hvorved han kunne bestemme seg
for å holde seg i livet fra et øyeblikk til et annet, og fant ut at han derfor var avhengig av et høyere vesens som
var i besittelse av en slik makt. (Descartes, Meditasjoner over filosofiens grunnlag.)
53
Waldron, God, Locke and Equality, 95, footnote 32: “the idea of a rational demonstration of morality does
not mean a secular demonstration. It means that we reason from the rational – and, in Locke’s view, rationally
demonstrable – idea of God, rather than from any particular revelation.”
54
Locke, Essay Concerning Human Understanding, bok 4, kapittel 3, avsnitt 18, sitert i Waldron, God, Locke and
Equality, 94, fotnote 28: “The idea of a supreme Being, infinite in Power, Goodness, and Wisdom, whose
Workmanship we are, and on whom we depend; and the idea of ourselves, as understanding, rational Beings
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For det tredje forklarte Locke at det er mulig å ha sikker kunnskap om Den naturlige loven,
og at vår tilgang til slik kunnskap er direkte, i motsetning til kunnskap vi kan skaffe oss om
verden gjennom sansene. Simmons forklarer: “Ifølge Locke er en systematisk, bevisført
vitenskap kun mulig når vi kan åpenbare de nødvendige forbindelser mellom de sanne
essensene av tingene. Men dette kan vi selvfølgelig kun gjøre hvis vi kan kjenne [eller ha
kunnskap om] de virkelige essensene.”55 Informasjon om verden rundt oss innhenter vi
gjennom sanseinntrykk. Locke forklarer at det ikke er mulig å fange opp “den virkelige
essensen” av noe gjennom sanseinntrykk, fordi inntrykkene og forestillingene vi danner oss,
som han kaller “den nominelle essensen” av tingene, ikke er de samme, eller helt identiske,
med tingenes “virkelige essens.” Når det gjelder matematikk og moral blir saken en annen.
Deres “virkelige essens”, det de faktisk er, og “nominelle essens”, det vi oppfatter dem som
å være, er identiske, én og samme ting. Matematiske og moralske sannheter kan vi derfor
ha sann, sikker eller ekte kunnskap om.56 Locke forklarer at slik kunnskap er en type intuitiv
kunnskap. Uten slik kunnskap kan vi ikke oppnå kunnskap og visshet om noe fordi det er
nettopp denne formen for intuisjon som binder sammen alle mellomliggende ideer for
annen type kunnskap, 57 eller, som Singh forklarer, gjør at vi forstår sammenhengen mellom
ideene og at denne sammenhengen er både nødvendig og sikker.58 Når vi oppfatter slik
overensstemmelse mellom ideer uten annen hjelp er kunnskapen selvinnlysende.59 Slik
kunnskap er sannhet som oppfattes av sinnet slik øye fanger opp elektromagnetisk stråling
innenfor visse bølgelengder (“synlig lys”) kun ved å bli rettet mot det.60 Ikke bare kan vi
[…] would, I suppose, if duly considered, and pursued, afford such foundations of Our Duty and Rules of Action
as might place Morality amongst the Sciences capable of Demonstration.” (Kursivering i originalen.)
55
Simmons, Lockean Theory, 20: “According to Locke, a systematic, demonstrative science is possible only
when we can reveal the necessary connections between the real essences of things. But, of course, we can do
this only if we can know the real essences.” Se også Singh, “Locke and Natural Law”, 109.
56
Simmons, Lockean Theory, 20.
57
Sitert i Singh, “Locke and Natural Law”, 108: “Certainty depends so wholly on this intuition that, in the next
degree of knowledge which I call demonstrative, this intuition is necessary in all the connections of the
intermediate ideas, without which we cannot attain knowledge and certainty.”
58
Singh forklarer: “Where th[e] relation [between ideas] is perceived to be absolutely certain and necessary
there we have knowledge in the highest sense.” Singh, “Locke and Natural Law”, 109.
59
Locke, Essay, bok IV, sitert i Singh, “Locke and Natural Law”, 107: “Knowledge consists in the perception of
the agreement or disagreement of ideas. Now, where that agreement or disagreement is perceived
immediately by itself, without the intervention or help of any other, there our knowledge is self-evident.” Se
også s. 109.
60
Singh, “Locke and Natural Law”, 107: “This kind of knowledge is intuitive in which “the mind is at no pains of
proving or examining, but perceives the truth as the eye doth light only by being directed towards it.” Singh
siterer Locke, Essay, Book IV.
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intuitivt vite hva som er moralsk rett og galt, Lockes dagbok bekrefter igjen hans tro på at
det til og med skal være mulig å bevise moralske regler:
Jeg kan ikke unngå å tro at det kan fremlegges bevis for både moral og matematikk hvis bare
mennesker ville bruke sin forstand til å tenke mer på det [...] Vår kunnskap om universelle
ting er evige sannheter og er ikke avhengige av tings eksistens [i den fysiske verden], for
sannheten av matematikk og moral er sikker enten mennesker lager sanne matematiske
figurer eller tilpasser sine handlinger til moralen eller ikke.61

Vi kan derfor fremsette sikre og sanne påstander innen disse feltene, og, er Lockes
argument, det skulle derfor være mulig å utlede sikre moralske lover eller regler. Locke
hevdet imidlertid aldri å ha fremlagt et fyllestgjørende bevis. At noe er selvinnlysende, slik
deler av Den naturlige loven er for Locke, er ikke det samme som at kunnskapen er
medfødt: “Det er stor forskjell,» forklarer han, «på en medfødt lov og en naturlig lov,
mellom noe som er påskrevet vårt sinn helt fra begynnelsen av og noe som vi, selv om vi i
utgangspunktet er uvitende om det, kan oppnå kunnskap om ved bruk og riktig anvendelse
av våre naturlige evner.”62 Kunnskap om disse ting blir kjent for oss ved at vi har evnen til å
oppfatte sannhet, både innholdet i sannheten og sannheten av dette innholdet, når vi blir
stilt overfor den. Det følger derfor ikke at Locke ikke kan ha «trodd på en guddommelig gitt
naturlig lov som [kan oppfattes av mennesker].» Kildene mine viser heller at han påsto at
man kan ha sikker kunnskap om Den naturlige loven og at mennesket kan oppfatte den.
Videre kan man tro at loven og vår evne til å oppfatte den kommer fra Gud, uavhengig av
om det kan bevises eller ikke. Jeg finner ikke overbevisende belegg for at Locke “ikke kunne
ha trodd på en guddommelig gitt naturlig lov” og at mennesket har evne til å kjenne eller
oppfatte den, heller det motsatte.

61

Aaron and Gibb, An Early Draft of Locke’s Essay together with Excerpts from his JournaIs, “Journal for 26
June 1681”, 116, sitert i Singh, “Locke and Natural Law”, 109-110: “I cannot but thinke morality as well as
mathematiques capable of demonstration if men would imploy their understanding to thinke more about it
[…] Our knowledge of general things are eternal veritates and depend not on the existence or accidents of
things for the truth of mathematiques and morality are certain whether men make true mathematical figures,
or suit their actions to the rules of morality or noe.”
62
Locke, Essay, Book I, 2, sitert i Singh, “Locke and Natural Law” 106-7: “There is a great deal of difference
between an innate law, and a law of nature; between something imprinted on our minds in their very original,
and something that we, being ignorant of, may attain to the knowledge of, by the use and due application of
our natural faculties.”
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Locke benytter som nevnt også sekulær argumentasjon for å vise gyldigheten av Den
naturlige lovens prinsipper. Selv om røttene til Den naturlige loven for Locke er teologiske
og er vanskelig tilgjengelig for noen av oss, skjult under bakken så og si, er det ingen grunn
til ikke å enes om at vi alle kan se det som er over bakken. Selv om det kan være ulikt syn på
hvordan røttene ser ut eller hvilke(n) hensikt(er) planten tjener kan vi alle se at stilken er
der, at blomstens kronblader er vakre og at planten er nyttig. Lockes moralfilosofi og
politiske filosofi virker fornuftig, og de praktiske konsekvensene av den ønskelige, enten
man forankrer argumentene for dem fra premisset om Guds eksistens eller ikke.

1.3

Den naturlige loven: Hvordan får vi kunnskap om den?

Mens Locke ikke gir en full redegjørelse for detaljene i Den naturlige loven, konstaterer han
at “det er en slik lov som gir mer mening og er lettere å forstå for rasjonelle vesener som
studerer denne loven enn menneskeskapte lover som ofte er korrumperte av skjulte
interesser og villedende bruk av ord.”63 Locke er moralsk realist. Han tror at det er noe som
er rett og noe som er galt og at vi mennesker til og med kan vite hva som er rett og galt. Den
naturlige loven opplyser oss om dette. Locke kaller denne loven ved mange navn, bl.a.
“fornuftens og rettferdighetens [regel]”,64 “den alminnelige regel og det mål Gud har gitt til
menneskeheten”,65 “fornuftens alminnelige lov”,66 “fornuftens lov”, “den rette fornufts
regel”, “menneskenaturens prinsipper” 67, eller rett og slett bare “fornuft”.68 Dette kan
styrke lovens teoretiske og populære posisjon ved at Locke viser at prinsippene vi kan
utlede fra denne loven er de samme enten man starter fra den ene eller den andre
innfallsvinkelen. Språkbruken kan gjøre det litt vanskelig for oss å skille selve loven fra vår
evne til å kjenne den. Simmons bemerker: «Locke [...] kan ikke mene (som han tidvis synes å
gjøre) at loven er identisk med fornuft (‘den er kun fornuftens objekt, ikke fornuften selv,’

63

II, 12: “there is such a law more intelligible and plain to a rational creature and a studier of that law than the
positive laws of men which are often corrupted by hidden interests and deceptive use of words."
64
II, 8: “[the rule] of reason and common equity”
65
II, 11
66
II, 16
67
II, 10
68
II, 6, 11
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[poengterer Locke selv]), ei heller er loven en ren ‘utlegning av fornuft’ [skriver Locke et
annet sted]».69 Locke hevder at loven eksisterer uavhengig av mennesket, men at vi er blitt
(guddommelig) begavet med en evne, fornuften, som gjør det mulig for oss å oppfatte den.
For å illustrere dette kan vi sammenligne denne evnen med et radioapparat. Det inneholder
ikke i utgangspunktet den informasjonen det kan formidle til oss når vi skrur den på og
stiller den inn på riktig frekvens, men det er utstyrt med evnen til å fange opp denne
informasjonen i form av bølger som tolkes og videreformidles på en måte som gjør at vi kan
forstå hva senderen sier. Fra Lockes metafysiske perspektiv utgår loven fra Gud i form av
“naturlig lys”. Han er senderen i vår analogi. Radioapparatet er vår fornuft som gjør oss i
stand til å skjelne og forholde oss til Guds lover, iallfall i grove trekk. Vi kan si at informasjon
om Den naturlige loven formidles fra Gud til menneskesinnet i form av et usynlig naturlig lys
på en måte som gjør at vi oppfatter den naturlige lovens sannheter som selvinnlysende.
Locke forklarte at mennesket kan kjenne Den naturlige loven uten støtte fra nedskrevet
åpenbaring.70 Locke hevder altså at kunnskap om Den naturlige loven er tilgjengelig for alle
mennesker, uavhengig av tro på Gud som “sender” eller opphav til loven eller at det er Han
som har gitt oss evnen til å oppfatte loven.
Dunn påstår at selv om ikke Jesus og Paulus er nevnt i Second Treatise er deres innflytelse
tydelig gjennom hele verket.71 Locke skrev selv et annet sted at “de fleste mennesker kunne
ikke håpe å forstå de detaljerte kravene i den naturlige loven uten støtte fra Jesu lære og
eksempel.”72 For de som vil få større kunnskap om Den naturlige loven er slik kunnskap gjort
tilgjengelig for mennesket gjennom Jesu liv og lære som uttrykk for Guds lov. Noen fikk
oppleve å lære fra Jesus fra Nasaret mens han levde blant dem. En annen kilde er
nedtegnelsene og vitnemålene vi har om Jesu liv og lære i form av kanonisert hellig skrift,
slik som bøkene og brevene i Bibelen. (Hvorvidt dette er en god kilde avhenger av om
tekstene er sannferdige og pålitelige.) Paulus sier om hvordan han fikk kunnskap fra Gud:
69

Simmons, Lockean Theory, 36, footnote 51 (som henter belegg fra Lockes Essays on the Law of Nature):
“Locke […] cannot mean (as he sometimes seems to) that the law is identical to reason (‘it is only the object of
reason, not reason itself’ [ELN, 149]), nor is the law even properly a ‘dictate of reason’ (ELN, 111).”
70
Locke, Essay, Book I, 2, sitert i Singh, “Locke and Natural Law”, 106-7: “I think they […] forsake the truth who
[…] deny that there is a law knowable by the light of nature i.e. without the help of positive revelation”.
“Positive revelation” (“nedskrevet åpenbaring”) kan forstås som kunnskap som gis til mennesket fra Gud og
som deretter nedtegnes, der mennesket er medvitende om at det er Gud som formidler kunnskapen.
71
Waldron, God, Locke and Equality, 12.
72
Locke, Reasonableness, sitert i Waldron, God, Locke and Equality, 12.
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“det evangelium som er blitt forkynt av meg [...] har jeg [ikke] mottatt [...] eller lært [...] av
noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.”73 Dette vitnesbyrdet indikerer at Paulus,
selv om han fikk mer omfattende kunnskap om loven enn “de fleste mennesker”, fikk
kunnskap om Guds lov på lignende vis som andre mennesker kan få sikker kunnskap om
moralske sannheter, rett og slett ved at Gud eksponerte hans sinn for den rene og bare
sannhet. Det virker bare som “lyset” var sterkere, at han fikk mer og tydeligere informasjon
formidlet til seg fra Gud enn det “de fleste mennesker” får. Dette kan tyde på at det er ulike
nivåer av opplysning med hensyn til Den naturlige loven, ett universelt tilgjengelig nivå og et
eller flere høyere nivåer som kun er tilgjengelige gjennom direkte åpenbaring som senere
nedtegnes (“positive revelation”). Muligheten til et godt politisk samfunn ser imidlertid ikke
ut til å være avhengig av en “høyere” kunnskap om Den naturlige loven enn den som er
universelt tilgjengelig, iallfall ikke i utgangspunktet.74

1.4

Den naturlige loven: Hva er hensikten med den?

Hensikten med Den naturlige loven er at menneskeheten og enkeltmennesket skal bevares i
fred, gjensidig sikkerhet og trygghet.75 Jeg vil foreslå at dette er lovens formål slik den kan
oppfattes av alle rasjonelle vesener. Locke forklarer videre at menneskene blir rettledet mot
sine riktige interesser ved å gi akt på og rette seg etter Den naturlige loven.76 Det at loven
“[rettleder mennesket] mot sine riktige interesser” indikerer at loven ikke bare har en
“bevarende” hensikt, men også en “utviklende” hensikt.77 Locke skriver at Den naturlige
loven både er av en slik art at den kan oppfattes av alle rasjonelle vesener, men også at det
finnes mer detaljert eller mer omfattende kunnskap om og forståelse av Den naturlige loven
tilgjengelig for mennesket gjennom “Jesu lære og eksempel”. Dette gjør at brikkene så og si
ligger klare for en slik utvidet teleologi. Johannes rapporterer at Jesus uttalte følgende i
73

Gal. 1:11-12.
I del 3, kapittel 5, i denne oppgaven ser vi mer på sammenhengen mellom personlig moral og politikk.
75
II, 7: “the law of nature […] willeth the peace and preservation of all mankind” (kursivering i originalen); II,
172: “reason [teaches] the way of peace”; II, 8: “[the law of nature] is that measure God has set to the actions
of men, for their mutual security”; “[the law of nature provides] peace and safety [for the whole species]”. Se
også II, 16.
76
II, 56-57.
77
Jeg vil senere vise at en viktig hensikt med loven er å fremme menneskets karakterutvikling gjennom
selvråderett. Individets selvråderett, krav på respekt for sitt egenverd og rett til å blomstre og utvikle seg er
også sekulære verdier som sies å kunne stå uavhengig av teologiske premisser. Se Waldron, God, Locke and
Equality, 13.
74
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bønn like før sin død: “Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og
ham du utsendte, Jesus Kristus.”78 Dette skriftstedet definerer “evig liv” som å “kjenne
[Gud] og [...] Jesus Kristus.” For å virkelig kjenne noen må man leve som de lever, tenke som
de tenker og føle som de føler. Ved å se nærmere på teksten i Johannes 17 ser vi at temaet
for Jesu bønn er nettopp en slik fullkommen enhet mellom Gud, Jesus og hans disipler. Når
Locke da sier at få av oss vil “forstå de detaljerte kravene i den naturlige loven uten støtte
fra Jesu lære og eksempel” vil jeg foreslå at Den naturlige loven er et uttrykk for Guds
(rasjonelle) natur og at det at Gud gjør den kjent for mennesker er en invitasjon fra ham til
oss om å innrette oss etter loven for å utvikle oss til å bli lik ham og dermed kjenne ham fullt
og helt. Locke viser til at mennesket er unikt i skaperverket fordi vi er skapt i Guds bilde. Det
nye testamente hevder at vi har i oss en del av den guddommelige natur og at dette kan
utvikles.79 Karakterutviklingen består i å rette seg etter Den naturlige loven, som et uttrykk
for Guds natur. Lovens ulike prinsipper må derfor, hvis vi skal forstå dens dypere hensikt,
ikke bare sees i sammenheng med hverandre for å forstås riktig, men også i lys av lovens
store hensikt: å hjelpe oss å bli kjent med Gud og endog bli ham lik. I et aristotelisk dydsetisk
rammeverk kan vi si at Den naturlige loven angir prinsipper for atferd som utvikler dyd, eller
dydig karakter, hos mennesket. Locke skriver også at hensikten med loven er menneskets
lykke80 og at “ved en uløselig sammenheng [har Gud] knyttet dyd og lykke sammen og gjort
det slik at praktiseringen av [dyd] er nødvendig for å bevare samfunnet.”81 Jeg vil derfor
foreslå at vi kan stadfeste at for Locke skal lovens hensikt, også fra et ikke-teologisk
perspektiv, ikke kun forstås som menneskets bevaring, men også som menneskets
karakterutvikling og lykke. Locke skriver: “[h]ensikten med loven [er] ikke å forby og
innskrenke, men å bevare og utvide frihet.”82 (Min kursivering.) Når vi beveger oss inn i
Lockes politiske teori ser det ut til at det politiske samfunnet skal sikre menneskets bevaring
og utvikling (“utvide frihet”) ved å legge til rette for menneskets karakterutvikling og lykke.
Imidlertid kan politisk makt kun sikre beskyttelse av naturlige rettigheter, men ikke tvinge
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Joh. 17:3
2 Peter 1:4-9
80
II, 57: “could they be happier without it, the law, as an useless thing, would of itself vanish” (kursivering i
originalen).
81
Essay, Book I, s. 70, sitert i Sing, “Locke and Natural Law”, 113: “by an inseparable connexion [God has]
joined virtue and happiness together and made the practice thereof necessary to the preservation of society.”
82
II, 57: “the end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom.” (Kursivering i
originalen.)
79
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frem positiv karakterutvikling hos menneskene. De fleste valg som utvikler god karakter hos
mennesket tilhører det private frihetsrommet. (Dette behandles mer utførlig i kapittel 4.)

1.5

Den naturlige loven: Hvorfor forplikter den oss?

La oss godta at det finnes en naturlig lov og til og med at det er Gud som gjør den kjent for
oss. Hvorfor er vi forpliktet til å følge den?83 Med henvisning til Richard Hooker forklarer
Locke at Den naturlige loven er bindende for mennesket selv om det ikke har samtykket i å
være forpliktet til den.84 Denne universelle loven utgår fra Gud og mennesket vil stå
ansvarlig for Gud for hvordan de forholder seg til den.85 Simmons stiller spørsmålstegn ved
dette og finner ikke forklaringen Locke gir – at vi er Guds skapninger og derfor hans
eiendom og derfor plikter å adlyde ham – som tilfredsstillende når det gjelder å forsvare en
moralsk plikt til å adlyde en lov.86 Men Locke sier også at mennesket er “sent inn i verden på
oppdrag fra Gud”.87 Dette kan indikere en tro på at mennesket som tenkende vesen
eksisterer før kroppen dannes i mors liv.88 Akkurat som Gud “pustet livets ånde” inn i Adams
fysiske legeme, er også Adams etterkommere foruteksisterende “ånde” – eller “ånder” –
som blir ikledd en fysisk kropp i forbindelse med sitt jordiske oppdrag.89 Hvis det er tilfelle
kan vi ha valgt å komme hit og samtykket i å være forpliktet av Den naturlige loven før vi ble
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Locke gir to forklaringer. For det første er vi skapt og sendt inn i verden av Gud, vi er hans eiendom, på
oppdrag fra ham, og plikter derfor å adlyde hans lov. Hvorfor det er slik at vi plikter å adlyde Gud på bakgrunn
av at han har skapt oss, sendt oss til verden på oppdrag fra ham og opprettholder livet vårt gir ikke Locke en
forklaring på: “It is simply and finally true that ‘all things are justly subject to that by which they have first been
made and also are constantly preserved’ (ELN, 185); we are subject to God ‘in perfect justice and by utmost
necessity’ (ELN, 187).” (Simmons, Lockean Theory, 35. “ELN” refererer til Lockes Essays on the Law of Nature2)
For det andre er overholdelse av loven, ifølge Locke, fra vår side motivert av frykt for straff eller ønske om
belønning. (Singh, “Locke and Natural Law”, 112-113.)
84
II, 15: "the laws of nature, do bind men absolutely […] although they have never any settled fellowship, never
any solemn agreement amongst themselves what to do, or not to do” (Lockes kursivering i originalen for å vise
hva som er sitat fra Hooker).
85
II, 21. Kanskje Locke også mente at vi står ansvarlig overfor oss selv. Han skrev i samme paragraph at “I
myself can only be judge in my own conscience […] at the great day, to the supreme judge of all men.”
86
II, 15: Simmons, Lockean Theory, 26-36.
87
II, 6.
88
Det finnes endel belegg i Bibelen for at menneskets ånd ikke blir dannet sammen med kroppen i mors liv,
men forut for dette (se f.eks. Job 38:7; Pred 12:7; Jeremia 1:5; Sak 12:1; Apg 17:28; Heb 12:9). Dette er noe
Locke kan ha vært oppmerksom på, men som ville blitt ansett som kjettersk lære på hans tid.
89
Dette er ikke nødvendigvis i konflikt med evolusjonsteorien, siden “mennesket skapt i Guds bilde” kan
innebære at menneskekroppen fikk utvikle seg til et visst punkt der den var tilstrekkelig dannet i Guds bilde til
at Gud valgte å sende sine egne åndebarn, “Guds egen rase” inn i den (“sent inn i verden på Guds oppdrag” (II,
6)), eller til skapningen oppnådde tilstrekkelig grad av rasjonalitet til at den kunne klassifiseres som å være i
Guds bilde.
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født.90 Det ville i så fall vært et teologisk argument som kan tilfredsstille Simmons (og
Lockes) prinsipp om behovet for samtykke for at vi skal være forpliktet til å etterleve en lov.
Hvorfor Locke kan ha gitt to selvmotsigende påstander, den ene eksplisitt og det andre
underforstått, kan ha å gjøre med de religiøse forholdene i Lockes samtid. Både Cox og
Bluhm, Wintfeld og Teger mener at Locke skrev på en måte som ga en lettfordøyelig
overflatediskurs som tilfredsstilte politiske og religiøse meninger i hans samtid, samtidig
som han kommuniserte tidvis stikk motsatte budskap skjult i dypere lag i teksten, eller
identifiserbart gjennom å sette sammen små biter av informasjon spredt rundt omkring i
teksten eller ved å forfølge små referanser han gir til informasjon som finnes utenfor
teksten.91 Dette kan være et slikt tilfelle. Dette hjelper oss imidlertid ikke videre i spørsmålet
om hvorfor vi plikter å adlyde loven fra et rent sekulært ståsted. Men dette kan: Loven er
naturlig. Den har med andre ord innvirkning på oss enten vi vil det eller ikke, akkurat som
gravitasjonskraften eller elektromagnetiske krefter har det. Vi er derfor forpliktet til å
adlyde loven i den forstand at vi er nødt til det hvis vi skal overleve og ha fremgang. Loven
instruerer oss med hensyn til godt og ondt, forstått som det som vil føre til å bevare vår
frihet og fasilitere vår fremgang og det som vil føre til ufrihet og undergang.
Hvis man aksepterer premisset om at alle mennesker er i stand til å oppfatte Den naturlige
loven, enten gjennom guddommelig begavelse eller ved menneskets naturlige rasjonalitet,
så følger det at så lenge menneskene retter seg etter denne loven kan de danne et samfunn
og samhandle med hverandre uavhengig av om de tror på Gud eller ikke.92 Også i
naturtilstanden vil menneskene leve i fred og harmoni så lenge de retter seg etter Den
naturlige loven. Problemet er at de – eller mange av dem – ikke gjør det.
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Job 38:7
Cox, Locke on War and Peace, 29-44; Bluhm, Wintfeld, Teger, “Locke’s Idea of God”, 416, fotnote 4.
92
Når Locke advarer mot faren ved ateistisk innflytelse (se Waldron, God, Locke and Equality, kapittel 5) tror
jeg det han egentlig er bekymret for er folk som fornekter kunnskapen om rett og galt som Den naturlige loven
gir dem og at uten tro på Gud som lovgiver er det stor sjanse for at mennesket med tiden forlater Den
naturlige lovens grunnprinsipper.
91

34

Kapittel 2: Naturtilstanden
Locke beskriver menneskets naturtilstand som den tilstand personer befinner seg i før de
ved individuelt samtykke danner et politisk samfunn.93 Han bruker noe tid på å forsvare at
naturtilstanden er en reell historisk, pre-politisk, tilstand.94 Han beskriver også
naturtilstanden som en tilstand folket kommer i dersom det velger å oppløse sin
statsforfatning eller avsette sine politiske ledere og ennå ikke har organisert seg politisk
igjen. Videre forklarer han at alle “uavhengige regjeringers prinser og herskere [...] er i
naturtilstanden [i forhold til hverandre].”95 Naturtilstanden er uansett en konseptuelt nyttig
utgangstilstand for å utarbeide politisk teori.96 Kort sagt består den i å ikke være underlagt
noe annet menneskets myndighet. Som konsept hjelper den oss med å identifisere og
utlede prinsippene som bør styre et samfunn.97 Hvis vi aksepterer at det finnes en naturlig
lov, kjennbar for alle personer (enten de er i naturtilstanden eller lever som borgere i et
politisk samfunn), får vi det utgangspunkt at myndighetsutøvelse og enhver rettighet
mennesket kan ha i et politisk samfunn kun er legitim, i betydningen moralsk gyldig, såfremt
og i den grad den “bygger på” Den naturlige lovens innhold98 – moralske lover som gir
mennesket de rettigheter og plikter det har i naturtilstanden og som det skal bevare, så
langt det lar seg gjøre, også etter at det organiseres i politisk samfunn.

2.1

Den ideelle naturtilstanden

I sin idealiserte form beskrives naturtilstanden av Locke som en tilstand av “fullkommen
frihet”99 og “likhet”100 der menneskene er “likeverdige og uavhengige”101; det er “en
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II, 15. En person som velger å oppholde seg innenfor grensene av et bestemt politisk samfunn uten å være
en permanent del av det vil heller ikke være i naturtilstanden, fordi vedkommende ved å oppholde seg der har
gitt sitt stilltiende samtykke til å overholde dette samfunnets lover.
94
II, 14-15, 110-112.
95
II, 14: “all princes and rulers of independent governments […] are in a state of nature”.
96
Macpherson, “Editor’s Introduction”, xiii.
97
Stanford Encyclopedia of Philosophy, s.v. “John Locke,” (del 4.1, fjerde avsnitt) av William Uzgalis. 18. Juni
2020. https://plato.stanford.edu/entries/locke/
98
II, 12: “the municipal laws of countries [are] only so far right as they are founded on the law of nature, by
which they are to be regulated and interpreted.”
99
II, 4: “perfect freedom”.
100
II, 4-6: “equal”.
101
II, 6: “equal and independent”.

35
frihetens tilstand”102 og “en tilstand av fullkommen likhet”103 der mennesket er “naturlig
like” eller likeverdige fra naturens side.104 Ingen person har myndighet over noen annen.105
Hver person er likeverdig alle andre i kraft av å tilhøre “samme art” og være “født til alle de
samme naturlige fordelene, og til bruk av de samme evner”.106 Naturtilstanden er imidlertid
ikke lovløs. “Frihet,” forklarer Locke, “er ikke friheten til å leve som man vil, men å ha en
fastsatt regel å leve etter, friheten til å følge min egen vilje i alle ting regelen ikke forbyr.”107
Et annet sted skriver han: “naturlig frihet er å ikke være under noen annen begrensning enn
den naturlige loven.”108 Loven forbyr det som hindrer at menneskeheten, og
enkeltmennesket, bevares, det som ville forårsaket overtramp av andres frihet. Ved den
naturlige fornuft som Gud har gitt menneskene i naturtilstanden109 kan de oppfatte og
forstå Den naturlige loven og derav sine rettigheter og plikter overfor hverandre.110 Loven
tillater ikke at vi skader, tar eller forulemper liv, helse, legemsdeler, frihet, eiendeler og det
som nyttes for å bevare dette, både med hensyn til oss selv og andre.111 Den forplikter oss
til å bevare vårt og hele menneskeheten.112 Den som bryter loven, for eksempel ved å drepe
en annen, gjør ved dette et angrep på hele menneskeheten, fordi alle og enhver potensielt
er i fare når én person i naturtilstanden ikke lenger overholder Den naturlige lovens regler.
Vedkommende setter på den måten seg selv i en krigstilstand overfor alle andre.113 Følgelig
har alle i naturtilstanden rett til å stoppe eller straffe overtredere, inkludert de som begår
mindre alvorlige overtredelser. Locke kaller denne retten Den naturlige lovens utøvende
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II, 6: “state of liberty”.
II, 7: state of perfect equality”.
104
II, 5: “equality of men by nature”.
105
II, 4.
106
II, 4: “creatures of the same species and rank, promiscuously born to all the same advantages of nature, and
the use of the same faculties, should also be equal one amongst another without subordination”.
107
“Freedom is not liberty to live as one lists, but to have a standing rule to live by, liberty to follow my own
will in all things where the rule prescribes not.”
108
II, 22: “freedom of nature is, to be under no other constraint but the law of nature.” (Kursivering i
originalen.)
109
Richard Hooker forklarer at "[The seat] of Law ... Is the bosom of God, her voice the harmony of the world
[...] The mother of [the] peace and joy [of all creatures]." (Hooker, Eccl. Pol. Book 1, kapittel xvi [8].) Loven
utgår altså fra Gud og hvis den overholdes fører det til fred og glede blant alle skapninger.
110
"The light of natural understanding, wit, and reason, is from God; he it is which thereby doth illuminate
every man entering into the world. If there proceed from us any thing afterwards corrupt and naught, the
mother thereof is our own darkness". (Hooker, Eccl. Pol. Book 3, kapittel ix, [3].)
111
II, 6.
112
II, 6. Unntaket fra hovedregelen er at man kan drepe en person som selv har tatt eller forsøker å ta andres
liv. Loven foretrekker at den som ikke vil innordne seg etter loven mister livet, fremfor at de som vil innrette
seg etter loven, og i den forstand er uskyldige, mister livet. Se II, 16.
113
II, 11.
103
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makt.114 Straffen har tre hensikter: 115 Retten til å bevare hele menneskeheten gir
myndighet til å straffe for å (1) hindre overtredelser og (2) bevare uskyldige;116 retten til
selvberging gir myndighet til å (3) sikre oppreisning der overtredelse har ført til skade eller
tap for en annen enn overtrederen.117 Andre i naturtilstanden har rett til å hjelpe
vedkommende å sikre seg dette.118 Straffeutmåling for ulike typer overtredelser,
konstaterer Locke, skal kun gis i samsvar med "rolig fornuft og samvittigheten",119 men skal
være av en slik art at den avskrekker, og dermed hindrer overtredelser og beskytter
uskyldige.120

2.2

Naturtilstanden som krigstilstanden

Når Den naturlige loven overholdes av hver person blir friheten til hvert menneske bevart121
og menneskehetens fellesskap i naturtilstanden blir “en tilstand av fred, velvilje, gjensidig
hjelp og bevaring”.122 Lovene i naturtilstanden er tydelige for dem som konsulterer og
handler i overensstemmelse med fornuften.123 Det er imidlertid mange forhold som gjør
naturtilstanden problematisk. For det første er ikke lovene i Den naturlige loven nedskrevet,
så det er rom for uoverensstemmelser ved at personer tolker loven ulikt. For det andre sier
Locke at størsteparten av menneskene ikke er spesielt opptatt av å følge prinsipper for
rettferdighet og likhet. Man kan dermed regne med at det ikke er vilje til å følge (hele)
loven. For det tredje er hver person i naturtilstanden prisgitt sin egen evne til å beskytte seg
selv, sin familie og sine venner mot dem som ikke forstår eller vil adlyde loven. Det finnes
ingen politimyndighet man kan påkalle, ingen domstol eller noe straffeapparat å appellere
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II, 11. Når det gjelder mord sier Den naturlig loven at den som utgyter et menneskets blod (dreper noen)
skal få sitt blod utgytt av mennesker (skal bli drept). Dette kan være eneste måten å gjenopprette fred og
trygghet på når man ikke har et fengselsvesen som kan beskytte uskyldige mot en som allerede har vist seg
uvillig til å holde loven om å ikke drepe andre.
115
II, 8, 10.
116
II, 10.
117
II, 11.
118
II, 10.
119
II, 8: “calm reason and conscience”.
120
II, 11.
121
II, 57.
122
II, 19.
123
II, 6, 12. Her vil man kunne si at jeg legger mye i ordene “and a studier of that law” når jeg referer til dette
som å “[handle] i overensstemmelse med [naturlig lov]”. Jeg argumenterer for denne tolkningen i del 3 av
oppgaven (kapittel 5).
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til. Problemet med naturtilstanden er derfor at menneskene vil være utsatt for stor risiko
fordi det ikke finnes ordensmyndigheter og at man aldri kan være sikker på at alle til enhver
tid vil overholde Den naturlige loven, og usikkerhet fordi enhver person selv tolker Den
naturlige loven og en helt oppriktig og upartisk tolkning kan komme i fare for å bli
forulempet på grunn av menneskets tendens til å rettferdiggjøre sine egne overtredelser og
overdrive sin fordømmelse – og straff – av andres. Disse forhold fører til at naturtilstanden
(fort) blir til en tilstand preget av “fiendskap, ondskapsfullhet, vold og gjensidig
ødeleggelse”.124 Den blir til krigstilstanden.
Når folk ikke er underlagt et etablert rettssystem er de i naturtilstanden. Så snart det utøves
urettmessig makt oppstår krigstilstanden, fordi noens frihet blir truet eller fjernet.
Krigstilstanden oppstår også i samfunn med felles dommer når det oppstår akutte
situasjoner der overordnede myndigheter ikke rekker å beskytte den uskyldige og så lenge
den akutt truende situasjonen varer.125 Når krigstilstanden oppstår i naturtilstanden
opphører den ikke før den aggressive part er uskadeliggjort eller den som er truet har
akseptert tilbud om fred og erstatning fra aggressoren, og uskyldige igjen er beskyttet.126
Macpherson hevder at Locke jobber med selvmotsigende premisser når det gjelder
menneskets opprinnelige tilstand ved at han både beskriver naturtilstanden som et sted
preget av fred, harmoni og gjensidig hjelp og et sted preget av frykt, uvisshet, strid og vold,
med ødeleggelse til følge.127 Locke kan, som Cox forsøker å vise, med vilje ha uttrykt seg
tvetydig. Cox mener at Locke har et lignende syn på naturtilstanden som Hobbes, men at
han forkler sin mening i mer spiselig drakt.128 Ifølge Cox hadde Locke også et lignende syn på
Den naturlige loven som det Hobbes hadde, en tolkning som reduserer Den naturlige loven
til at alt er lov når det står om å berge livet, noe jeg heller ville kalle mangel på lov. Min
redegjørelse i kapittel 1 gir belegg for at Locke forsto Den naturlige loven som gitt av Gud,
rasjonell og at dens hensikt er å bevare hele menneskeheten. Vi skal senere se at den gir
erklærer menneskenes likhet i moralsk forstand og gir dem eiendomsrett, foreldrerett, rett
124

II, 19, se også II, 16.
II, 19-20.
126
II, 20.
127
Macpherson, “Editor’s Introduction”, xiv-xvi. Se også II, 19.
128
Cox, Locke on War and Peace, xix-xx.
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til rettferdighet og nestekjærlighet. I Second Treatise paragraf 13 skriver Locke at det å leve i
et samfunn med en eneveldig hersker med absolutt makt over sine undersåtter er verre enn
å leve i naturtilstanden, for i naturtilstanden er ikke mennesket “bundet til å underkaste seg
en annens urettferdige vilje: og hvis han som [i naturtilstanden] dømmer, dømmer galt i sin
egen eller noen annen sak, må han svare for det til resten av menneskeheten.”129 Dette ser
for meg ut til å være tydelig og direkte kritikk av Hobbes’ Leviathan-teori for statsmakt. Jeg
slutter verken den konklusjonen Macpherson trekker eller den Cox argumenterer for. Jeg
tror Cox kan ha rett i at Locke med vilje gjorde det litt vanskelig for leseren å oppdage at
hans beskrivelse av naturtilstanden var ment å være ideell, men at den reelt ville bli
krigstilstanden. Han kan ha gjort dette for ikke å bli identifisert som en tilhenger av Hobbes’
versjon av Den naturlige loven. Den naturlige loven forstås av Locke ikke som noen rett til å
gjøre hva som helst, tvert imot, den gir mennesket både rettigheter og plikter med hensyn
til seg selv og andre. Jeg vil derfor heller beskrive Lockes naturtilstand som følger: Så lenge
mennesket velger å leve i harmoni med Den naturlige loven vil naturtilstanden være fredfull
og harmonisk.130 Så snart én person går på akkord med loven endrer situasjonen seg og det
blir en krigstilstand.131 Locke kunne ha skrevet at naturtilstanden kan være en idyllisk
tilstand hvis menneskene velger å overholde Den naturlige loven. I kapitlet om
krigstilstanden skriver han også faktisk noe slikt: “Mennesker som lever sammen i henhold
til fornuft, uten en felles overordnet myndighetsperson på jorden med myndighet til å
dømme mellom dem, er naturtilstanden riktig forstått.”132 (Kursivering i originalen.) På den
måten er “naturtilstanden riktig forstått” en ideell naturtilstand som heller beskriver
konsekvensene av overholdelse av Den naturlige loven enn hvordan den faktiske
naturtilstanden er, eller fort blir. Naturtilstanden er altså kun fredelig og harmonisk når alle
menneskene i den adlyder den naturlige loven. På grunn av (en andel) menneskers
manglende vilje til å frivillig følge loven forstår jeg Locke dithen at i en ikke-ideell verden
som vår vil naturtilstanden (raskt) bli synonym med krigstilstanden fordi den som forbryter
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II, 13: “much better it is in the state of nature, wherein men are not bound to submit to the unjust will of
another: and if he that judges, judges amiss in his own, or any other case, he is answerable for it to the rest of
mankind.”
130
Dette forutsetter blant annet en høy grad av aktsomhet overfor ens samvittighet, som reflekterer den
naturlige loven, og opplyser mennesket med hensyn til rett og galt (II, 21).
131
II, 21: “every the least difference [between men] is apt to end [in the state of war]”.
132
II, 19: “Men living together according to reason, without a common superior on earth, with authority to
judge between them, is properly the state of nature.” (Kursivering i originalen.)
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seg på menneskets rettigheter setter seg i en krigstilstand med den eller dem som er blitt
forulempet. Forholdene som fører til krigstilstanden er det som gjør det ønskelig for
mennesket å danne et politisk samfunn for å beskytte de naturlige rettigheter Den naturlige
loven gir dem. Det samme forholdet mellom Den naturlige loven og menneskenes valg som
gir enten fred, lykke og harmoni eller ufred, redsel og strid, vil imidlertid fortsatt være
tilstede etter at det blir dannet et politisk samfunn. Også da vil overholdelse av Den
naturlige loven føre til et samfunn preget av fred og harmoni, mens overtredelse av loven vil
føre til ufred og strid. For at vi skal kunne høste konsekvensene av overholdelse av Den
naturlige loven må vi innrette samfunnet og statens virkemåte etter dens grunnprinsipper,
vil Locke ha frem. Dette er tema for neste kapittel.
⁂
I kapittel 1 og kapittel 2 har jeg undersøkt spørsmålet, hva er problemet med
naturtilstanden? Jeg har gjort dette ved å (1) beskrive Den naturlige loven – den eneste
loven menneskene har å forholde seg til å naturtilstanden – og utfordringer knyttet til den
og (2) beskrive naturtilstanden og utfordringer knyttet til den. Jeg kom frem til at Den
naturlige loven kan forstås både som Gudgitt og som utledet fra menneskets rasjonelle
natur og naturens orden. Problemet med den er imidlertid at den ikke er nedskrevet og
forstått likt av alle, samt at både evnen og viljen til å forstå den kan variere blant
menneskene.133 Naturtilstanden er en tilstand der mennesket ikke er underlagt noe annet
menneskes myndighet. Problemet med den er at menneskets negative tilbøyeligheter og
manglende evne og vilje til å følge Den naturlige loven gjør naturtilstanden om til
krigstilstanden, en tilstand der menneskenes naturlige rettigheter er truet, ignorert eller
underkuet.
Vi går nå over i del 2 av oppgaven, som består av kapittel 3 og kapittel 4. Disse kapitlene
forsøker å besvare spørsmålet om hvordan Locke vil løse problemene forbundet med
naturtilstanden.

133

Dette skal vi se mer på i kapittel 5.
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Del 2:

Hvordan vil Locke løse problemene forbundet med
naturtilstanden?
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Kapittel 3: Den naturlige lovens grunnprinsipper
Allerede i 12. paragraf i Second Treatise forteller Locke oss at “det ville være på siden av
mitt nåværende formål å her gå inn på detaljene i den naturlige loven”.134 Second Treatise
skal handle om grunnprinsipper, og spesielt de prinsipper som må identifiseres, forstås og
legges til grunn for menneskets frihet ved dannelsen av politiske samfunn. Vi så i kapittel 1
at den fundamentale hensikten med Den naturlige loven, ifølge Locke, er at mennesket skal
bevares i fred og sikkerhet. Forutsetningen for at dette kan skje er retten til frihet. “Retten
til [...] frihet er grunnvollen til alle andre rettigheter [mennesket har], [fordi] frihet er
inngjerdingen [til min bevaring]”,135 konstaterer Locke. Han forklarer at den som blir tatt i
fangenskap (er under en annens absolutte og vilkårlige makt) kan jeg også bli skadet eller
drept.136 «Den som i naturtilstanden [eller] i et politisk samfunn vil fjerne friheten til dem
som tilhører samfunnet [...] kan man anta planlegger å ta vekk alt annet også, og skulle
derfor anses som en som har satt seg i en krigstilstand overfor dem.”137 Videre er
“[h]ensikten med [Den naturlige] loven [...] ikke å forby og innskrenke, men å bevare og
utvide frihet.”138 De politiske institusjonene må sikre menneskenes frihet slik at
menneskene kan være selvberget og ha selvråderett i sitt liv. Måten slik frihet etableres og
sikres skjer i første omgang ved å identifisere og forsvare Den naturlige lovens
grunnprinsipper, de rettigheter og plikter Den naturlige loven gir menneskene. Det skal jeg
gjøre i dette kapitlet. I andre omgang går Lockes løsning ut på å sikre disse rettighetene og
pliktene gjennom å opprette politiske myndigheter som styrer ved samtykke om
representativitet og flertallsbeslutninger. Det skal jeg se på i neste kapittel.
Macpherson gjør oppmerksom på at Lockes redegjørelse av eiendomsrettigheter er en
prinsipiell diskusjon situert i den pre-politisk tilstanden (naturtilstanden).139 Slik er det også
med de andre grunnprinsippene (naturlige rettighetene) jeg nå skal behandle. I min lesning
134

II, 12
II, 17: «the right of my freedom [...] being the foundation of all the rest. […] freedom [...] is the fence [to]
my preservation».
136
II, 17.
137
II, 17: “He that, in the state of nature [or] in the state of society, would take away the freedom belonging to
those o that society […] must be supposed to design to take away from them every thing else and so be looked
on as in a state of war.”
138
II, 57: «the end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom”.
139
Macpherson, “Editor’s Introduction”, xvii, med referanse til II, 50.
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av Second Treatise har jeg identifisert seks slike grunnprinsipper som tilsammen oppretter
og beskytter det jeg har kalt menneskenes frihetsrom. Prinsippene er som følger:
1. Likhet. Det mest fundamentale prinsippet i Den naturlige loven. Vi er like i den
forstand at vi alle er dannet i Guds bilde, gitt evnen til å forholde oss til Gud og Den
naturlige loven og kunne styre vårt liv ved fornuft. Alle de andre grunnprinsippene
utledes fra dette grunnleggende teologisk funderte likhetsprinsippet.
2. Menneskehetens og enkeltmenneskets bevaring og utvikling. Den grunnleggende
hensikten med Den naturlige loven er menneskehetens bevaring og utvikling, slik vi
så i kapittel 1. Denne hensikten kan også anses som et prinsipp og utgjør, sammen
med likhetsprinsippet, en tydelig styringsregel for personlige valg, samhandling i
naturtilstanden og politikkutforming i et politisk samfunn.
3. Eiendomsrett. Denne retten, eller dette prinsippet, utledes fra de to første
grunnprinsippene. Prinsippet om menneskehetens og enkeltmenneskets bevaring og
utvikling fordrer at man kan ernære og beskytte seg selv og andre. Man må derfor ha
rett til å ta av naturens ressurser. Denne retten reguleres videre av likhetsprinsippet
ved at vår likeverdighet som mennesker gir hver person rett til en viss – i
utgangspunktet lik – andel av jordens ressurser, denne felles gaven Gud har gitt oss.
Hvor mye eiendom et mennesket har rett til er begrenset av
forspillelsesbestemmelsen, bruksbestemmelsen og rettferdighetsbestemmelsen.
4. Foreldrerett. Menneskehetens bevaring og utvikling fordrer at menneskene
formerer seg og tar vare på og utdanner sitt avkom. Den naturlige loven pålegger de
som er “samårsak” til at nytt liv blir til140 – foreldrene –– å ta vare på avkommet
inntil det kan ta vare på seg selv (i betydningen selv kan livnære seg og rette seg
etter Den naturlige loven). Foreldreretten utledes har også teologiske røtter: “Gud
har gjort foreldre til verktøy i sin store plan med å videreføre menneskerasen”.141 Vi
skal se at retten egentlig omfatter et knippe av rettigheter (og plikter) som vi samlet
kan kalle familierettigheter og identifisere tidspunktet for når disse rettighetene
oppstår.

140
141

II, 52: Mannen og kvinnen er “the concurrent causes” til at et barn blir til.
II, 66: “God having made the parents instruments in his great design of continuing the race of mankind”.
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5. Rettferdighet. Locke bygger på Hooker for å vise hvordan “de store grunnsetningene
rettferdighet og nestekjærlighet” utledes av likhetsprinsippet. Rettferdighet krever
lik tilgang på en lik andel av jordens ressurser og eiendomsrett til de av disse
ressursene man har fjernet fra sin naturlige tilstand ved å blande sitt arbeid med
dem. Rettferdighet krever videre at alle transaksjoner mellom mennesker foregår i
harmoni med likhetsprinsippets ånd, for å unngå at noen utnytter andre. Slik bevares
menneskets selvråderett. Uærlighet, tyveri og påført skade må bøtes for med
tilfredsstillende kompensasjon. Prinsippet krever at fordelinger som ikke
overensstemmer med eiendomsretten, inkludert forspillelses-, bruks, og
rettferdighetsbestemmelsen, blir rettet opp i.
6. Nestekjærlighet. Også dette prinsippet utledes, som Hooker forklarer, av
likhetsprinsippet uttrykt i form av Den gyldne regel. Nestekjærlighetsprinsippet skal
sikre at mennesker beholder sin frihet (blir bevart og beholder selvråderetten) også
når de rammes av og ulykker og «ren uflaks», slik som tap av familiemedlemmer,
lemmer, arbeidsmulighet og eiendeler. Når omstendighetene gjør at prinsippet skal
anvendes gjør det krav på fellesskapets ressurser, inkludert andre ervervede
eiendom om nødvendig, for å sikre et visst nivå av muligheter for alle i samfunnet.
Jeg vil nå legge frem, forklare og forsvare disse prinsippene litt mer utførlig. Deretter, i
kapittel 4, introduserer jeg et konsept jeg har kalt frihetskuben for menneskets frie utøvelse
av handlefrihet. Kuben er ment å illustrere at Lockes seks grunnprinsipper tilsammen
etablerer menneskets «frihetsrom», med andre ord, at de sikrer menneskets selvbergingsog selvråderett. Forståelsen for prinsippene som etablerer menneskenes frihetsrom og
implementering av ordninger som sikrer dette rommet er en avgjørende del av Lockes
løsning på utfordringene knyttet til naturtilstanden.

3.1

Første grunnprinsipp: Likhet

Tenk deg at du går tur i fjellet en dag og ser noe litt utenfor stien, halvveis gjemt bak en
stein, som glimter. Du blir nysgjerrig, går bort, flytter bort steinen og ser en gullklokke. Noen
av de første tankene som kan komme til deg da er hvem tilhører den? og hvem har laget
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den? Det er mindre sannsynlig at du tenker den har sikkert oppstått tilfeldig som en følge av
en rekke steinras. Lockes resonnement følger denne logikken:
Alt som har en begynnelse må ha en årsak, er et sant fornuftens prinsipp eller et utsagn som
med sikkerhet er sant. [Vi kan forstå at] ideen “begynne å være” nødvendigvis er knyttet til
ideen om en mekanisme og ideen mekanisme med ideen om en operatør, som vi kaller
årsak, [og således forstår vi at ideen] “begynne å være” høre sammen med ideen om
årsak.142 (Min kursivering.)

Resonnementet anvendt på ditt funn av klokken leder deg til å tro at det må finnes en
klokkemaker og at hun, eller noen hun har solgt eller gitt klokken til, eier klokken.
“Lockeansk likhet,” forklarer Waldron (etter å ha vist hvordan han (Waldron) selv har endret
standpunkt på dette området underveis i sin karriere innen politisk filosofi), “er et
likhetskonsept som ikke gir mening unntatt i lys av en viss fremstilling av forholdet mellom
mennesket og Gud.”143 Utgangspunktet, grunnlæren, for Lockes moralske og dermed også
politiske filosofi og teori er teologisk: “menneskene er dannet av en allmektig og uendelig
vis skaper [og] sent inn i verden på hans befaling og på oppdrag fra ham; de er hans
eiendom, [...] dannet for å bestå så lenge det behager, ikke dem, men ham”.144
Virkeligheten er ekstremt komplisert. Mennesket er langt mer komplekst enn noen klokke
eller datamaskin som mennesket, med all sin intelligens, hittil har laget. Det anslås at
menneskekroppen har opp til hundre milliarder nerveceller, og at det er ti tusen ganger
hundre milliarder koblinger mellom alle disse cellene.145 De fleste av menneskekroppens
celler er så små at vi ikke kan se dem med det blotte øye. Men inne i disse “usynlige” cellene
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First Ietter to Stillingfleet, sitert i Singh, “Locke and Natural Law”, 110: “everything that has a beginning
must have a cause is a true principle of reason or a proposition certainly true, which we come to know by the
same way i.e. by contemplating our ideas and perceiving that the idea of beginning to be is necessarily
connected with the idea of some operation and the idea of operation with the idea of something operating,
which we call cause, and so the beginning to be is perceived to agree with the idea of a cause, as is expressed
in the proposition.”
143
Waldron, God, Locke and Equality, 82: “Lockean equality […] is a conception of equality that makes no sense
except in the light of a particular account of the relation between man and God.”
144
II, 6: “men being all the workmanship of one omnipotent and infinitely wise maker; [...] sent into the world
by his order, and about his business; they are his property […] made to last during his, not one another’s,
pleasure”. Waldron identifiserer denne læren som det grunnleggende teologiske fundament i Lockes moralske
og politiske teori. (Waldron, God, Locke and Equality.)
145
Forelesning av Martin Frank Strand (førsteamanuensis ved Høgkolen i Kristiania med doktorgrad i
molekylærbiologi), 26. mai 2020.
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våre er det full aktivitet. Mitokondriene gir ut energipakker der det trengs, stoffer fraktes hit
og dit etter behov. I hver av kroppens ti trillioner celler er det 1,8 meter lange DNAstrenger.146 Milliarder av molekylære maskiner kopierer vårt DNA i forrykende fart for å
forberede celledeling. En annen funksjon transkriberer DNA til RNA for å gi ut instruksjoner
om hvilke proteiner som skal lages og hvordan. Alle disse mekanismene og hvordan de
samarbeider må være styrt av en operatør, en årsak, informerer Lockes resonnement oss
om, og denne årsaken kaller Locke Gud, “[f]or de synlige tegn på ekstraordinær visdom og
makt er så tydelige i hele skaperverket at et rasjonelt vesen, som vil reflektere seriøst over
dem, ikke kan unngå å oppdage en Guddom.”147 (Kursivering i originalen.) Videre
argumenterer Locke for at ingenting kan oppstå av ingenting, og dermed må det også være
en første årsak som ikke har oppstått, men alltid bestått. Siden vi er tenkende vesener og
det er utenkelig at ren materie kan være opphav til et tenkende vesen må denne første
årsak være et evig, tenkende vesen. Dette er Gud.148 Om hjerner uttalte forsker Jeff
Lichtman nylig at om alt vi trenger å forstå om hjernen kan representeres som «1
kilometer» har vi kun kommet 4,5 centimeter på vei, og tilla:
Det er et stort hull i vår kunnskap om hvordan hjerner virker, delvis fordi vi ikke har peiling
på hva de faktisk består av på det mest grunnleggende nivå. [Men informasjonen vi har]
tvinger deg til den ukomfortable posisjonen der du må si jeg forstår det ikke, men jeg vet at
den virkelige verden er mer komplisert enn måten jeg tenker på den.149

Gud må imidlertid fatte mekanismene han har satt i gang. Det, og kompleksiteten i
virkeligheten, indikerer at han er langt mer intelligent enn vi er. Locke forklarer at
egenskapene i det som blir til må være tilstede i dets opphav. Når mennesket har
146

WEHImovies, “DNA animations.” Se også Store norske leksikon, s.v. «DNA,» av Lene Martinsen, 17. juni
2019. https://snl.no/DNA.
147
Essay, bok 1, kapittel 3, avsnitt 9, sitert i Waldron, God, Locke and Equality, 79: “For the visible marks of
extraordinary Wisdom and Power appear so plainly in all the Works of the Creation, that a rational Creature,
who will but seriously reflect on them, cannot miss the discovery of a Deity”.
148
For en gjennomgang av Lockes “Gudsbevis” i Essay Concerning Human Understanding, se Bluhm, Wintfeld
og Stuart, “Locke’s Idea of God”, 417-418.
149
Lichtman i National Geographics. “Beautiful 3-D Brain Scans Show Every Synapse.” Video. Produsert av
Shannon Sanders med animasjoner av Jason Treat, Kurt Mutchler, Bryan Christie, Joe Lertola, and the Harvard
SEAS Connectome Group. 30. Januar 2014. https://youtu.be/nvXuq9jRWKE: “There is just this huge gap in our
knowledge about how brains work partly because we have no idea of what they are actually made up of at the
finest level. […] Information forces you into this uncomfortable position where you have to kind of say OK I
don’t get it, but I know that the real world is more complicated than the way I’m thinking about it.”
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egenskaper som makt og kunnskap må disse finnes i dets opphav også, men i ypperste grad.
Gud er ikke bare evig og tenkende, men også allmektig og allvitende.150 Videre er
mennesket ikke bare dannet av Gud, men vi er også dannet i Guds bilde, som inkluderer vår
intellektuelle natur. Dette setter oss i en særstilling i skaperverket. Waldron utpeker
paragraf 30 i First Treatise som av “ekstraordinær betydning for likhetsargumentet”151:
Gud ga verden til menneskene i fellesskap [...] Ordet dem [i 1 Mosebok 1:26-28] må omfatte
menneskearten, for det er sikkert at dem ikke kan bety Adam alene [...] De var da altså gitt
herredømme. Hvem? Alle de som ville ha Guds bilde, individene i den menneskearten som
Gud skulle lage [...] Gud danner [Adam] i sitt eget bilde i sin egen likhet, gjør ham til en
intellektuell skapning, og dermed i stand til herredømme. For uansett hva annet Guds bilde
besto i, så var den intellektuelle natur visselig en del av den, og tilhørte hele arten.152
(Kursivering i originalen.)

Waldron spør: Hva er grunnlaget for likhet mellom menneskene, eller at menneskene er
likeverdige uavhengig av styrke, intelligensnivå, materielle eiendeler, osv.?153 Grunnlaget må
være noe som er “skjelnbart i ulike tidsaldre, og som hvis det er skjelnbart i én tidsalder
også må være det i en annen.”154 Waldron fortsetter:
for forsvaret om prinsippet om menneskenes grunnleggende likhet er det ikke nok å
identifisere noen vanlige kjennetegn som alle mennesker har til felles. [...] [D]et som er
vanskelig er å forsvare påstanden om at disse kjennetegnene er tilstrekkelig betydningsfulle
til å kunne støtte opp om en forpliktelse som bærer vekten vår egalitarianisme må tåle.
Grunnleggende likhet er så fundamentalt for utallige aspekter ved vårt etiske utsyn at det
krever et spesielt slags forsvar – både transcendent og kraftig – slik at det både kan støtte
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Bluhm, Wintfeld og Stuart, “Locke’s Idea of God”, 418.
Waldron, God, Locke and Equality, 24: “extraordinary importance for the argument about equality”.
152
I, 30 sitert i Waldron, God, Locke and Equality, 25: “God in this Donation, gave the World to Mankind in
common […] The word Them […] must include the Species of Man, for ‘tis certain Them can by no means
signifie Adam alone […] They then were to have Dominion. Who? Even those who were to have the Image of
God, the Individuals of that Species of Man that he was going to make […] God makes [Adam] in his own Image
after his own Likeness, makes him an intellectual Creature, and so capable of Dominion. For wherein soever
else the Image of God, consisted, the intellectual Nature was certainly a part of it, and belong’d to the whole
Species.” (Kursivering i originalen.)
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Waldron, God, Locke and Equality, 49; se også s. 32, 34-35.
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Ibid., 10: “a fact that is discernable in different ages, and one whose discernability in one age is not
inaccessible to another.”
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opp om det som vanligvis regnes som utgangspunkt for rettferdiggjøring [av
likhetsprinsippet] i offentligheten og også bestå i møte med de ulike fristelser som lokker oss
til å begynne å trekke opp skillelinjer mellom typer eller graderinger av mennesket.155

Selv om Dunn mener mye av Lockes teologi i Second Treatise blir irrelevante for et sekulært
publikum, tviler Waldron på at vi “kan – nå – forme og forsvare en adekvat forestilling om
grunnleggende menneskelig likhet uten et religiøst fundament”.156 Selv om vi kan forsøke å
forsvare likhetsprinsippet på bakgrunn av sekulære verdier slik som autonomi, verdighet og
respekt og menneskelig blomstring157 gir ikke disse verdiene et like dypt og forankret
fundament som Lockes teologiske fundament gir. De gir ikke et tilfredsstillende svar på
hvorfor. Lockes fundament, og det kjennetegnet Waldron etterspør for et bestandig forsvar
av likhetsprinsippet, er at mennesket er (1) dannet i Guds bilde og (2) “gitt like evner”.158
Mens mennesket kan utøve herredømme over og utnytte andre skapninger på jorden til å
dekke ulike behov (slik som mat og klær laget av dyr) skulle slik utnyttelse ikke skje mellom
medlemmene av menneskearten. I motsetning til alle andre skapninger på jorden, som også
er dannet av Gud, er mennesket det eneste blant alle skapninger som er dannet i Guds
bilde. Den sentrale «evnen» mennesket er gitt, og som utgjør en del av det det betyr å være
dannet i Guds bilde, er “fornuftens lov” (eller “fornuften”159) som Gud har “implantert” i
oss.160 Waldron slår fast: “kvinner og menn er dannet i Guds bilde og begavet med en andel
fornuft som, for Locke, er kriteriet for menneskelig likhet.”161 Vår fornuft består i evnen til å
abstrahere, inkludert at vi kan danne og forholde oss til ideen eller kunnskapen om Gud og
oppfatte og rette oss etter Den naturlige loven eller i det minste forstå at vi skulle adlyde de
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Ibid., 14: “for the defense of the principle of basic equality, [it is not] enough simply to identify common
characteristics that all humans share in common. […] the hard bit is to defend the proposition that these
characteristics matter sufficiently to be capable of underpinning a commitment that bears the weight that our
egalitarianism has to near. Basic equality is so fundamental to innumerable aspects of our ethical outlook that
it requires a special sort of defense – at once transcendent and powerful – so that it can both underpin what
are usually taken to be the starting points of public justification and also prevail in the face of the various
temptations that invite us to start drawing distinctions between types or grades of human being.”
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Ibid., 12-13.
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Ibid., 13.
158
II, 6: “being furnished with like faculties, sharing all in one community of nature, there cannot be supposed
any such subjection among us, that may authorize us to destroy one another, as if we were made for one
another’s uses, as the inferior ranks of creatures are for our’s.”
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II, 6, 11.
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II, 56: “the law of reason which God had implanted in him [Adam].”
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Waldron, God, Locke and Equality, 22: “women [and] men are created in the image of God and endowed
with the modicum of reason that is, for Locke the criterion of human equality.”
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befalinger Gud har gitt i form av direkte, nedskrevet åpenbaring, bl.a. fordi vi også har
evnen til å se for oss at vi vil eksistere i fremtiden og stå ansvarlige for Gud for hvordan vi,
som hans tjenere,162 forholdt oss til hans befalinger.163 “Dette er av enorm betydning,”
konstaterer Waldron:
for hvordan et slikt vesen kan behandles sammenlignet med dyr hvis evner er av en slik art
at hele denne saken med å kjenne Gud og finne ut av hans bud er simpelthen uaktuelt. [At
mennesket har denne evnen] viser at det er en skapning som står i et spesielt moralsk
forhold til Gud [...] et vesen hvis eksistens er av spesiell betydning. [...] Det er dette som
driver og former Lockes moralske betegnelse av “mennesket” og som indikerer hvilke typer
evner som danner fundamentet for Lockeansk likhet.164 (Kursivering i originalen.)

Det er vår status som moralske personer, på bakgrunn av at vi kan oppfatte og holdes
ansvarlige for måten vi forholder oss til Gud og Den naturlige loven, som er avgjørende for
at vi regnes blant dem som er dannet i Guds bilde og “sent inn i verden [...] på oppdrag fra
ham”, eller ikke. Locke skriver at siden det kan være vanskelig å bedømme hvilke skapninger
som skal innbefattes av betegnelsen “dannet i Guds bilde” skulle vi flytte vårt moralske blikk
fra “art” til “legemliggjort rasjonalitet”.165 Således får vi at alle fysiske skapninger som er
innenfor et visst intervall på fornuftskontinuumet skal behandles likeverdig med alle andre
innen intervallet. Intervallet settes slik at det er bredt nok til å favne hele menneskeheten.
Det er basert på evnen eller potensialet (slik at barn inkluderes) til moralsk ansvarlighet
gjennom en fornuftsterskelverdi uten noen annen gradering eller noe annet mål (for
eksempel ulik intellektuell kapasitet) utover dette.166 Alle som er innenfor intervallet er ikke
bare like med hensyn til antall gener eller størrelsen på genomet – noe som ikke er
kjennetegn på mennesket som har vært kartlagt i alle tidsaldre og som ikke nødvendigvis
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II, 6: “the servants of one sovereign master”.
Waldron, God, Locke and Equality, 75 og 79-80.
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Ibid., 80: “it makes a huge difference to how such a being may be treated in comparison to animals whose
capacities are such that this whole business of knowing God and figuring out his commandments is simply out
of the question. The fact that a being can get this far, intellectually, by whatever route, shows that he is a
creature with a special moral relation to God […] someone whose existence has a special significance. […] That,
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Ibid., 67-68, 71. Begrepet “legemliggjort rasjonalitet” (“corporeal rationality”) kommer fra Lockes Essay
Concerning Human Understanding. Se også Simmons, Lockean Theory, 24.
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Waldron, God, Locke and Equality, 76-80, 103-104, 106-107.
163

49
indikerer om skapningen er begavet med fornuft eller ikke – de er like i den forstand at de
kan danne seg og forholde seg til forestillingen om Gud og oppfatte Den naturlige loven. De
er ulike fra “laverestående skapninger” som styres ved instinkter, ved at de plikter å styre
sitt liv (inkludert sine instinkter) ved morallov.167 Likhetsprinsippet er den fundamentale
læren i Den naturlige loven og derfor i Lockes moralske og politiske filosofi.168 Waldron
forklarer at First Treatise “ikke er noe annet enn et forsvar av påstanden om at menneskene
grunnleggende sett er hverandres like; [...] et forsvar av det fundament som Second
Treatise,» og dermed Lockes politiske teori, hans løsning på problemene forbundet med
naturtilstanden, «deretter bygger videre på.”169

3.2

Andre grunnprinsipp: Menneskeheten og enkeltmennesket skal bevares

Locke forklarer at hvert menneske er “forpliktet [av loven] til å bevare seg selv [og], så lenge
[ens] egen bevaring ikke står på spill, [...] til å bevare resten av menneskeheten og kan ikke
[...] ta vekk eller ødelegge noen annens liv eller det som nyttes for å bevare andres liv,
frihet, helse, lemmer, eller eiendeler”. Dette gir rom for å sette sin egen bevaring over
andres, men kun når valget står om hvem som skal bevares og det ene valget utelukker det
andre. Selv om loven gir rom for å prioritere sitt eget liv fremfor andres, påbyr den det ikke.
Valget om å handle supererogatorisk er dermed opp til den enkelte. Den naturlige loven
krever imidlertid at “mennesket [skal] bli bevart så langt det er mulig [og] når alle ikke kan
bevares skal man prioritere de uskyldiges sikkerhet”.170 Som nevnt innledningsvis i dette
kapitlet utgjør prinsippet sammen med likhetsprinsippet, en tydelig styringsregel for hvilke
personlige og politiske valg som overensstemmer med Den naturlige loven og tjener til
oppnåelsen av dens hensikt eller ikke. Vi etablerte hensikten med Den naturlige loven i
kapittel 1, avsnitt 1.5. Jeg behandler derfor ikke andre grunnprinsipp utførlig her.
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Evangeliets prinsipper, kapittel 39 («Kyskhetsloven») avsnitt to (under overskriften “Forplantningskraften”).
Waldron, God, Locke and Equality, 19.
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Ibid., 19: “The First Treatise is nothing but a defense of the proposition that humans are, basically, one
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II, 16: “by the fundamental law of nature, man being to be preserved as much as possible, when all cannot
be preserved, the safety of the innocent is to be preferred”.
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3.3

Tredje grunnprinsipp: Eiendomsrett

Locke begynner sitt kapittel om eiendom med å slå fast at “naturlig fornuft [...] forteller oss
at mennesker, når de er født, har rett til sin bevaring, og følgelig til mat og drikke og slike
andre ting som naturen gir for deres underhold.”171 Retten til det vi trenger for vårt
underhold er således utledet fra det første prinsipp i Den naturlige loven: Retten til vår
bevaring. Deretter forklarer Locke at åpenbaring forteller oss at Gud har gitt jorden til
menneskene så de kan ha til sitt underhold og behag.172 Den tilhører dem “i lik grad”.173 Så
stiller Locke spørsmålet: “Hvordan kan mennesker få eiendomsrett i [...] det Gud ga til
menneskeheten i fellesskap, uten noen uttrykt avtale med [forstått som samtykke fra] alle
[andre]”?174 Lockes svar er at selv om jorden er gitt oss som felles gave, så har hver enkelt
eiendomsrett til sin egen person. Gud befalte mennesket – og menneskets tilstand gjorde
det nødvendig – å arbeide.175 Ens arbeid er en forlengelse av en selv og tilhører også en selv.
Når noen “blander sitt arbeid” med det Gud har gitt alle i fellesskap, sammenføyes den
naturlige ressursen med noe som tilhører det spesifikke individet og på den måten blir
ressursen fjernet fra sin naturlige tilstand og fellesskapets allmennrett og blir til dette
individets eiendom. Locke slår fast med flere eksempler at det er “arbeid som tilfører landet
det arbeides på størstedelen av dets verdi, uten dette ville det nesten ikke være verdt noen
ting.”176 Han estimerer forholdet mellom verdien på ukultivert og kultivert land til 1:10,177
1:100178 eller til og med 1:1000.179 På denne måten viser han at når et menneske tar noe fra
naturen og gjør det egnet til menneskelig bruk gjennom sitt arbeid, så eier det mennesket
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II, 25: “men, being once born, have a right to their preservation, and consequently to meat and drink, and
such other things as nature affords for their subsistence”.
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i dyre- og planteliv, og verdien av naturen som et sted for inspirasjon og rekreasjon for mennesket.
177
II, 37.
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II, 40-41.
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II, 43.
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uansett 90%, 99% eller 99,99% av verdien av det ferdige produktet, siden vedkommende
eier sin egen arbeidskraft: “Mennesket, ved å være sin egen mester, og eier av sin egen
person, og handlingene eller arbeidet det utfører, [har] i seg selv det store fundament til
eiendom.”180 Ens arbeid omdanner dermed ens rett til tilgang til jordens ressurser for sitt
underhold til en eiendomsrett til den ressursen man har blandet sitt arbeid med. Fra da av,
fortsetter Locke, har “intet menneske [...] en rett til [det en annen har fjernet fra dets
naturlige tilstand ved sitt arbeid], iallfall når det er nok og like gode [ressurser] igjen tilbake
til [...] de andre.”181 Vi legger imidlertid merke til at fordi eiendomsrett i utgangspunktet er
en måte å sikre retten til å bli bevart, får altså retten til å bli bevart forrang fremfor en
annens rett til eiendom når disse to rettighetene ser ut til å komme i konflikt med
hverandre. Dette kan vi kalle rettferdighetsbestemmelse siden den er bygget på retten hver
person har til å bli bevart gjennom tilgang til en andel jordens ressurser.182 Retten til
eiendom er også innskrenket av bruksbestemmelsen, at ressursene man hevder
eiendomsrett til oppfyller hensikten Gud har med naturens ressurser som han har “rikelig
[gitt] oss”, nemlig at de skal være “til vårt bruk”, i betydningen til vårt underhold.183 Det som
vi ikke bruker eller trenger til vårt bruk er “mer enn vår andel” av fellesskapets ressurser og
“tilhører andre.”184 Eiendomsretten er også begrenset av forspillelsesbestemmelsen som sier
at “[i]ntet ble laget av Gud for at mennesket skulle forspille eller ødelegge det.”185 Hensikten
er at det skal nyttes til menneskets underhold (og glede), til dets bevaring og blomstring.
Naturen har gitt et mål – en naturlig begrensning – på hvor mye eiendom vi kan ha i vår
besittelse, nemlig (1) det vi kan blande vårt arbeid med og (2) det vi trenger til livets
opphold.186 Den som tar så mye fra jordens ressurser at vedkommende ikke kan bruke det
180

II, 43: “man, by being master of himself, and proprietor of his own person, and the actions or labour of it,
had still in himself the great foundation of property” (kursivering i originalen).
181
II, 27.
182
Simmons, Lockean Theory, 336.
183
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II, 32: “Nothing was made by God for man to spoil or destroy.”
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II, 36: “The measure of property nature has well set by the extent of men’s labour and the conveniences
of life” (kursivering i originalen).
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før det går til spille har “røvet andre” og vært “tåpelig” og “uærlig”.187 “Rettighet og
beleilighet gikk hånd i hånd”, forklarte Locke, “en mann hadde en rett til alt han kunne
bruke sin arbeidskraft på, så det var ingen fristelse for ham å arbeide for mer enn han kunne
bruke. [Det] var [både] nytteløst [og] uærlig å legge beslag på en større andel ressurser enn
han trengte.”188 Vi kan tenke oss at et menneske kun klarer å gjøre bruk av ett jorde og ikke
trenger mer enn ett jorde til sitt underhold. Da er ett jorde – og ikke for eksempel 10 – hans
del. Denne naturlige begrensningen på eiendom endret seg, imidlertid, forklarer Locke, når
mennesker satte en verdi på edelt metall og introduserte penger.189 Nå var det mulig, hvis
man ønsket det, å bytte ferskvarer mot noe som ikke gikk til spille over tid, “gull, sølv og
diamanter”.190 Locke forklarer at siden ulik grad av arbeidsomhet ga grunnlag for ulike
mengder opparbeidet gods, gjorde penger at forspillelsesbestemmelsen ikke lenger la bånd
på hvor mye eiendom en kunne skaffe seg. Ved at man byttet ferskvarer mot penger kunne
man samle seg større og større mengder penger og også bruke penger for å skaffe seg mer
eiendom, som man deretter kultiverte og solgte produktene fra og dermed fikk samlet seg
enda mer penger. “Mennesker har blitt enige om en uforholdsmessig og ulik besittelse av
jorden,” skriver han. “[Ved] stilltiende og frivillig samtykke har [de] funnet en måte hvormed
en person kan ha rettferdig eierskap til mer land enn det han selv kan nyttiggjøre seg
produktene av, ved å motta gull og sølv (penger) som bytte mot overskuddet.” Macpherson
skriver om denne konklusjonen at “ingen, verken før eller senere, har kommet i nærheten
av [Lockes] dyktighet når det gjelder å bevege seg fra en begrenset og lik til en ubegrenset
og ulik rett til eiendom ved bruk av rasjonalitet og samtykke.”191 Macpherson hevder også at
Locke på denne måten “fjernet alle de opprinnelige begrensningene på individuell tilegnelse
av eiendom som den naturlige loven ga og slo fast en naturlig rett til ubegrensede mengder
privat eiendom.”192 Cox har, som jeg har bemerket flere ganger før, argumentert for at
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II, 46: “acorns or apples […] were his goods as soon as he gathered. He was only to look, that he used them
before they spoiled; else he took more than his share, and robbed others. And indeed it was a foolish thing, as
well as dishonest, to hoard up more than he could make use of.”
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Locke valgte å skrive på en måte som ga et visst overflateinntrykk som var i harmoni med
det gode selskaps takt og tone, mens han samtidig forsøker å få den mer oppmerksomme
leser til å forstå hva han egentlig formidler.193 Det er sannsynlig at han gjorde dette, viser
Cox, for å beskytte seg mot forfølgelse og dom. Han hadde både selv vært utsatt for
forfølgelse og vært vitne til at andre ble forfulgt og endog henrettet for å utgi politiske eller
religiøse skrivelser. “Han levde i et samfunn som i stor grad motsatte seg den åpne
formidling av uortodokse politiske, religiøse og filosofiske synspunkter [...] forfølgelse – alt
fra dødsdom og fengselsstraff til tap av posisjon og sosial utfrysing – var i høyeste grad en
del av virkeligheten.”194 Den engelske politikeren Algernon Sydney ble dømt for
høyforræderi i 1863. Et avgjørende bevis i saken var Sydneys upubliserte Discourses
Concerning Government, som forfektet folkestyre bygget på Den naturlige loven og
prinsippet om folkesuverenitet.195 Verket ble ansett som “forrædersk injurie” mot kongen,
blant annet fordi det talte for at kongen skulle være underlagt parlamentet og at folket
kunne avsette kongen. Sydney ble dømt til døden ved hengning, trekking og kvartering.196
Samme år brant Locke flere av sine papirer og flyktet til Holland der han bodde i eksil i seks
år. (I drøyt ett av de årene skjulte han seg i venners hjem for å unngå å bli funnet av
engelske agenter.)197 Cox skriver at Locke var “enestående forsiktig – endog
hemmelighetsfull – [...] med hensyn til politiske og intellektuelle forhold og med hensyn til
utgivelsene av hans verker. [...] Av alle hans viktigere skrifter – altså Essay Concerning
Human Understanding, Two Treatises of Government, Letters Concerning Toleration,
Thoughts Concerning Education, og Reasonableness of Christianity var det kun Essayet som
bar hans navn ved utgivelsen.”198 Når det gjelder Lockes redegjørelse for eiendomsretten i
Second Treatise har jeg over identifisert tre tydelige begrensninger Den naturlige loven
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legger på eiendomservervelse: rettferdighetsbestemmelsen, bruksbestemmelsen og
forspillelsesbestemmelsen. Kun relevansen av forspillelsesbestemmelsen endres når penger
introduseres i økonomien og det blir mulig å produsere mer enn man selv trenger for så å
kunne bytte overskuddet mot penger som ikke forspilles slik ferskvarer gjør. Locke unnlater
simpelthen å si noe om hvordan de to andre begrensningene, rettferdighetsbestemmelsen
og bruksbestemmelsen, fremdeles bør regulere hvor mye eiendom det er rettferdig og riktig
at et menneske skal ha. Dessuten veksler Locke mellom å skrive deskriptivt og normativt.
Det at han beskriver hvordan mennesker har begynt å bruke penger og konsekvensene av
dette for hvordan de forholder seg til eiendomsrett betyr ikke at han hevder at det er riktig
måte å gjøre det på. Det er til og med et hint i paragraf 50 om at folket kan finne en annen
måte å innrette økonomien enn den som er i bruk for tiden: “for i et lands styre er det
lovene som regulerer retten til eiendom, og besittelsen av eiendom avgjøres ved nedfelte
lover.”199 I paragraf 120 står det også at mennesker trer inn i politisk felleskap med andre
for å «sikre og regulere eiendom».200 Locke avslutter kapitlet om eiendom, ett av de fire
lengste kapitlene i Second Treatise, med å forsiktig peke tilbake på bruksbestemmelsen ved
å henvise til hvordan mennesket i utgangspunktet kunne få rett til eiendom. Siste del av
siste setning lyder: “[Det] var [både] nytteløst [og] uærlig å legge beslag på en større andel
ressurser enn han trengte.”201 (Min kursivering.) Macpherson ser verken ut til å fange opp
forskjellen på deskriptive og normative innslag i Second Treatise, at Locke åpner for at
mennesker kan bli enige om en annen måte å styre økonomien på enn den som har blitt
sedvane, at to av bestemmelsene for begrensning på eiendom fortsatt bør begrense
eiendomservervelse og -besittelse, også etter introduksjonen av penger, og at Locke til og
med hinter til bruksbestemmelsen i siste del av kapitlet. Med tanke på lockeansk
statsdannelse vil jeg foreslå at lover og regulering av eiendomsrett må innrettes på en måte
som i størst mulig grad hensyntar alle aspekter ved Locke’s eiendomsrett.
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II, 50: “for in governments, the laws regulate the right of property, and the possession of land is determined
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II, 120: “enter into society with other for the securing and regulating of property”. Den engelske ordboken
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3.4

Fjerde grunnprinsipp: Familierettigheter

I kapitlet om foreldres makt over sine barn og hensikten med denne, det jeg i mer spiselig
orddrakt har kalt foreldreretten, har jeg funnet at denne retten, og dette kapitlet,
inneholder et knippe rettigheter og plikter som vi samlet kan kalle familierettigheter. Locke
nevner både forplantningsrett, foreldrerett og -plikt, så vel som barns rettigheter og plikter.
Vi skal nå se litt på hver av disse. En grunn til at det er viktig å forstå familierettigheter som
en del av Locke’s løsning på naturtilstanden er at foreldreansvar og -myndighet er ulik
politisk myndighet, både i virkeområde og hensikt. Menneskene i naturtilstanden overdrar
kun Den naturlige lovens utøvende myndighet til fellesskapet, ikke foreldremyndighet.
Familierettighetene forblir uendret også etter dannelsen av politisk samfunn. Politiske makt
skal kun beskytte disse familierettighetene. En klar forståelse av myndighetsområdet til
foreldre og myndighetsområde til politiske makthavere og avgrensningen mellom dem er
nødvendig for at både foreldre og staten skal holde sin maktutøvelse innenfor de moralsk
lovlige grensene som Den naturlige loven gir dem.

3.4.1 Ekteskapspakten og forplantningsretten
“Det første samfunn,” skriver Locke, “var mellom mann og hustru, noe som ga opphav til
samfunn mellom barn og foreldre”.202 “Ekteskapet,” fortsetter han, “er en frivillig avtale
mellom mann og kvinne [...] først og fremst for å gi den rett til hverandres kropper som skal
til for å [...] bevirke forplantning, men også for gjensidig støtte og hjelp og for deres felles
interesser, både for å fremelske deres omsorg og omtanke for hverandre, men også for at
deres felles avkom får sin rett til å bli ernært og forsørget av dem, oppfylt”.203 At det er
ekteskapet som gir “den rett til hverandres kropper som [...] bevirker forplantning” kan ikke
bety at en ektefelle har en rett til seksuell omgang med den andre ektefellen når som helst
etter ekteskapsinngåelsen uten videre enighet, for det ville nærme seg despotisk makt over
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II, 77: “The first society was between man and wife, which gave beginning to that between parents and
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II, 78: “Conjugal society is made by a voluntary compact between man and woman; and tho’ it consists
chiefly in such a communion and right in one another’s bodies as is necessary to its chief end, procreation; yet
it draws with it mutual support and assistance, and a communion of interests too, as necessary no only to
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nourished, and maintained by them, till they are able to provide for themselves.”
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ektefellen, noe verken naturen gir eller avtale kan overdra til noen.204 Denne retten må
derfor være en moralsk tillatelse til seksuell omgang innenfor ekteskapet mellom mannen
og kvinnen, i overensstemmelse med deres felles samtykke, og innebære at mennesker ikke
har rett til seksuell omgang, eller noen slik «rett til [en annens] kropp» utenfor rammene av
ekteskapspakten. Siden seksuell omgang mellom mennesker (kan) lede til dannelsen av nytt
liv i Guds bilde med alt vi har sett det innebære av betydning og rettigheter, er det ikke så
rart at bruk av forplantningskraft må skje innenfor fastsatte, trygge og bestandige rammer.
Nytt liv innebærer et nytt menneske med rettigheter, rettigheter som det politiske
samfunnet skal sikre, derfor vil det også være i samfunnets interesse at forplantningskraften
reguleres gjennom ekteskapspakten. Forplantningsretten oppstår altså ved
ekteskapsinngåelsen. Den tjener Guds hensikter og formålet med Den naturlige loven ved at
den viderefører (som er nødvendig for å bevare) menneskearten og ved at den tilrettelegger
for barns rett til omsorg og oppdragelse av de som var opphavet til deres eksistens på
jorden. Blant dyr og fugler ser vi at hankjønn og hunkjønn holder sammen så lenge deres
felles avkom har behov for hjelp fra begge foreldrene, påpeker Locke.205 Det at
menneskebarn trenger hjelp så lenge gjør at “samfunnet mellom mann og hustru skulle
være mer bestandig enn [blant laverestående arter].”206 Dette er gunstig også fordi det gir
opphav til sterke felles interesser mellom mann og hustru, som igjen oppmuntrer til flid og
arbeid rettet mot å sikre velferden til avkommet, “noe som uviss blanding eller enkle og
hyppige ekteskapsoppløsninger ville rokke voldsomt ved.”207 Ekteskapspakten tjener Den
naturlige lovens formål og er både grunnleggende og sentral i å bevirke menneskehetens
bevaring og utvikling. Den gir trygge og stabile rammer og betingelser for “forplantning,
utdannelse og [arv].”208 Forplantningsretten ser ut til å ha sitt opphav i en forplantningsplikt
som ikke fremkommer eksplisitt i Second Treatise, men som er å finne i 1 Mosebok 1:26-28,
det skriftstedet Locke bruker for å etablere likhetsprinsippet og menneskets råderett over
det øvrige skaperverket. “Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden,” står det der, og hvis vi
skal holde Locke konsekvent og vi husker at han forklarte at det Gud sa til Adam og Eva, det
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sa han til hele menneskerasen, så etablerer dette skriftstedet også en generell
forplantningsplikt for menneskene, innenfor den ekteskapsrammen Gud har gitt. “Gud har
gjort foreldre til verktøy,” skriver Locke, “i sin store plan med å videreføre
menneskerasen”.209 Dette er imidlertid en plikt som ligger godt innenfor det private
frihetsrommet som det politiske skal beskytte og verne om, ikke styre eller gripe inn i. Det er
kanskje derfor Locke ikke diskuterte denne plikten eksplisitt. Den er nødvendig for å bevare
og videreføre menneskerasen, men den er ikke en del av de moralske pliktene som
reguleres ved politisk myndighet. Politisk makt skal beskytte de naturlige rettighetene til å
bevare alt menneskeliv som eksisterer, men har ikke myndighet til å styre bruken av
kreftene som forårsaker slik eksistens. Politisk makt kan imidlertid benyttes for å avgjøre
tvistemål mellom ekteskapspartene.210 Tillatelsen til seksuell omgang og forplanting kan
reguleres av samfunnet gjennom ekteskapspakten, men ingen andre enn den enkelte
ektemann og hustru bør bestemme om og hvor ofte de vil sammenføye de kjønnscellene de
forvalter. Om de velger å gjøre det oppstår rettigheter for et nytt menneske og samfunnet
skal sikre disse rettighetene. Om de velger å ikke gjøre det har ikke dette umiddelbare
konsekvenser for fellesskapets forpliktelse. Saken blir litt annerledes hvis så få ektepar
setter barn til verden at Den naturlige lovens fundamentale mål er i ferd med å bli
forhindret gjennom at arten dør ut. Siden Den naturlige loven både kan sies å være
guddommelig og naturlig tror jeg ikke det vil være noen fare for at dette vil skje så lenge
samfunnet bygger på den lockeanske samfunnsmodellen. Det frihetsrom som da skapes vil,
sammen med menneskets naturlige tilbøyelighet til samliv og forplantning, være
tilstrekkelig til å motivere til ekteskap og forøkning.

3.4.2 Foreldreretten
Foreldreretten oppstår som en følge av at forplantningsretten har blitt tatt i bruk og er å
forstå som en rett til å oppfylle den plikt som Gud og Den naturlige loven pålegger foreldre
til å ta vare på, livnære og besørge utdannelse til sitt avkom, det liv de har vært samårsak
til.211 Locke skriver at foreldre vil stå til ansvar fremfor den Allmektige for hvordan de har
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oppfylt denne plikten.212 Locke begynner sitt kapittel om foreldreretten med å slå fast, både
med en rekke skriftsteder og ved appell til fornuften, at betegnelsen faderlig myndighet
(“paternal power”), som var i bruk på hans tid, er et ufullstendig eller misvisende begrep.
Det skulle vært kalt foreldremyndighet (“parental power”), forklarer han, i og med bud slik
som “Hedre din far og din mor”213 og “Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre”, (min
kursivering) og det faktum at moren er samårsak med faren i det nye livet som er blitt til.214
Locke legger til at vi hadde unngått mange feilslutninger og vanskeligheter opp igjennom
historien om vi bare hadde holdt moren likestilt med faren i myndighet overfor barna, slik
åpenbaringene og naturen informerer oss om at vi skulle gjøre.215 Locke definerer deretter
hva han mener med at alle mennesker er like fra naturen side, nemlig at selv om det er
naturlig variasjon og mangfoldige ulikheter mellom oss som skal tolereres, innebærer likhet
“den rett ethvert menneske har til sin naturlige frihet, uten å være underlagt noe annet
menneskes vilje eller myndighet.”216 Den naturlige friheten er den frihet mennesket har når
det og andre mennesker rundt det overholder Den naturlige loven. Dette er noe små barn
ikke kan gjøre fordi de ennå ikke kjenner til og/eller forstår loven.217 Derfor er barn “ikke
født i denne fullstendige likhetstilstanden, men de er født til den.”218 (Min kursivering.)
Inntil de kan oppfatte og forstå Den naturlige loven har loven og naturen pålagt foreldrene å
styre barnas vilje for dem, slik at de, ved foreldrenes hjelp, holder seg innenfor rammene av
loven. På den måten beskyttes og bevares både de og andre de kunne ha kommet til å
forulempe.219 Selv om foreldreretten gir foreldre makt over barna oppstår denne retten som
følge av den plikt som påhviler foreldrene til å ta vare på sitt avkom. Foreldreretten er
dermed mer å forstå som en rett til å oppfylle en plikt, nærmere bestemt forelderplikten.
Retten inkluderer retten til å gi sine barn opplæring og utdannelse220 som kommer av
plikten til å sørge for barnets rett til utdannelse, en plikt som “ingenting kan frita
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[foreldrene] fra”.221 Selv om foreldrene har rett til å utføre oppgaven med opplæringen selv,
kan de også sørge for at barna får sin utdannelse ved å gå i andres lære,222 så lenge dette er
til barnets beste eller oppfyller hensikten med opplæringen.223 Det er til syvende og sist
foreldrenes ansvar, siden “foreldre i samfunn der [foreldrene] selv er underlagt politisk
myndighet, beholder myndigheten de har over sine barn, og har [samme] rett som foreldre i
naturtilstanden til at deres barn er underlagt [deres myndighet] som foreldre.”224 Dette er
fordi “disse to former for myndighet, politisk og [foreldremessig] er [...] fullkomment ulike
og adskilt, bygger på [...] ulike fundament, og er gitt for [...] ulike hensikter”.225
Foreldreretten skal sikre barna en god oppdragelse inntil de kan ta vare på seg selv og forstå
og rette seg etter Den naturlige loven.226 Politisk makt er en delegert myndighet fra
menneskene i det politiske samfunn til å beskytte og sikre sine naturlige rettigheter. Den
myndigheten foreldrene har over barna skulle utøves med ømhet og visdom til deres beste.
Oppdragelsen skulle gi styrke og helse til barnas kropper, handlekraft og rettskaffenhet til
deres sinn på måter som gjør barna best mulig egnet til å ta vare på seg selv og være til
nytte for andre.227 Foreldreretten må ikke forveksles med den utøvende makt som Den
naturlige loven gir mennesket i naturtilstanden eller noen politisk makt. Foreldre har ingen
rett til å ta eller skade barnas liv, lemmer, eiendeler eller eiendom, verken mens de er
mindreårige eller etter at de selv er nådd moden alder.228

3.4.3 Barns rettigheter og plikter
Barn har rett til å bli “bevart, livnært og utdannet”, men også en plikt til å adlyde sine
foreldre (iallfall så lenge foreldrene overholder Den naturlige loven) så lenge de ikke har
nådd den alder og modenhet som skal til for at de kan rette seg etter Den naturlige loven på
221
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228
II, 65, 69: “paternal power [is] very far from a power to make laws, and inforcing [sic] them with penalties,
that may reach estate, liberty, limbs and life. [Also] [t]he power of commanding ends at nonage”.
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egenhånd og ta vare på seg selv.229 Behovet for foreldrenes rettledning er tilstede fordi
barnet ikke evner å rette seg etter Den naturlige loven på egenhånd. Hensikten med
oppdragelsen er dermed å hjelpe barnet å forstå og bli stand til å forstå og rette seg etter
Den naturlige loven. Barnet har en “evigvarende plikt” til å hedre og støtte sine foreldre,
som innbefatter å “beskytte, hjelpe, assistere og trøste” dem, samt å ikke påføre dem
unødig sorg. “Denne plikt kan ingen stat eller frihet frita barnet fra” og “den heder foreldre
har rett til skylder en monark på sin trone til sin mor”.230 Når det gjelder å arve eiendom gjør
Locke det klart at barnet som arver ikke derved er bundet til å forbli en borger i det politiske
samfunn der eiendommen er å finne, men at hvis barnet velger å slutte seg til et annet
politisk samfunn med en annen geografisk jurisdiksjon så mister det retten til den arvede
eiendommen,231 siden det ikke kan ta den med seg til et annet land og politiske samfunn har
ordnet seg slik at de er beskyttet mot å bli geografisk lemlestet.

3.4.4 Når oppstår familierettigheter?
La oss se nærmere på spørsmålet om når foreldrerett og andre familierettigheter oppstår og
hvilke implikasjoner det har for ufødte barn. For å svare på spørsmålet om når eiendomsrett
til noe oppstår, svarer Locke:
Han som blir ernært ved de eikenøtter han plukket opp under en eik, eller de epler han
plukket fra skogens trær, har visselig ervervet seg dem. Ingen kan fornekte at føden tilhører
ham. Jeg spør da, når begynte de å bli hans? når han fordøyet? eller når han spiser? eller når
han kokte? eller når han bragte dem hjem? eller når han plukket dem opp? og det er tydelig
at hvis de ikke ble hans da han først plukket dem opp, er det ikke noe annet som kan ha
gjort dem hans. Det arbeidet etablerte en forskjell mellom dem og det som var felles: det
tilførte dem noe mer enn naturen, alle tings mor, hadde gjort; og dermed ble de hans
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II, 60.
Dette sitatet og innhold og sitat i setningen før denne er basert på II, 66: Det å hedre sine foreldre
innebærer “defence, relief, assistance and comfort [...] from this no state, no freedom can absolve children.
[…] The honour due to parents, a monarch in his throne owes his mother” (kursivering i originalen). Se også II,
67-68, 71.
231
II, 73.
230
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eiendom. [Det] er [handlingen som] tar [noe] ut av den tilstanden naturen etterlater det
som etablerer eiendomsretten.232 (Kursivering i originalen.)

Lockes resonnement om når eiendomsrett oppstår, nemlig i det hånden plukker eplet fra
treet, kan også informere oss med hensyn til spørsmålet om når foreldreretten oppstår.
Dette er knyttet til når rettighetene til foreldres avkom oppstår. Er det når barnet blir 18 år?
eller 8 år? er det når det kan snakke? eller stå for første gang? er det når det kommer ut av
mors liv, enten det er født tidlig eller sent i svangerskapet? er det på et visst tidspunkt mens
kroppen dannes i mors liv? eller er det ved unnfangelsen? Hjertekirurg Russell M. Nelson
forklarer:
Fra biologivitenskapene vet vi at liv begynner når to kjønnsceller forenes for å bli én celle,
noe som sammenføyer 23 kromosomer fra både faren og moren. Disse kromosomene
inneholder tusenvis av gener. I en fantastisk prosess, som inkluderer en kombinering av
genetisk koding ved hvilket alle de grunnleggende egenskapene til den ufødte personen
etableres, dannes et nytt DNA-kompleks. Den videre utviklingen resulterer i et nytt
menneske. Begynnelsen på livet [...] er et vitenskapelig faktum. Omtrent 22 dager etter at de
to kjønnscellene har forenet seg, begynner et lite hjerte å slå. På den 26. dagen begynner
blodet å sirkulere.233

Kvinner forvalter eggceller og menn forvalter sædceller. I det øyeblikk de velger å handle på
en måte som kan resultere i at én eller flere av deres celler sammenføyes oppstår potensielt
foreldreretten, eller -plikten, vi kan også kalle det foreldreansvaret. I det øyeblikket
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II, 28: “He that is nourished by the acorns he picked up under an oak, or the apples he gathered from the
trees of the wood, has certainly appropriated them to himself. No body can deny but the nourishment is his. I
ask then, when did they begin to be his? When he digested? Or when he eat? Or when he boiled? Or when he
brought them home? Or when he picked them up? And it is plain, if the first gathering made them not his,
nothing else could. That labour put a distinction between them and the common: that added something to
them more than nature, the common mother of all, had done; and so they became his private right. [It] is [the
act of] removing [something] out of the state nature leaves it in, which begins the property”. (Kursivering i
originalen.)
233
Nelson, “Reverence for Life”: “In the biological sciences, it is known that life begins when two germ cells
unite to become one cell, bringing together twenty-three chromosomes from both the father and from the
mother. These chromosomes contain thousands of genes. In a marvelous process involving a combination of
genetic coding by which all the basic human characteristics of the unborn person are established, a new DNA
complex is formed. A continuum of growth results in a new human being. The onset of life is not a debatable
issue, but a fact of science. Approximately twenty-two days after the two cells have united, a little heart begins
to beat. At twenty-six days the circulation of blood begins.”
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kjønnscellene faktisk smelter sammen oppstår per definisjon nytt liv. I det øyeblikket
oppstår eiendomsretten til dette nye livet, det vil si retten til beskyttelse av dette livet og
dets bestanddeler, frihet fra vold og til utfoldelse, helse, og det som skal til for å bevare
dette. Eiendomsretten til det nye livet og foreldreansvaret overfor det oppstår ved
unnfangelsen fordi det er da kjønnscellene er blitt “[tatt] ut av den tilstanden naturen
etterl[ot] [dem]”. Det er arbeidet som etablerer eiendomsretten, og arbeidet i dette tilfellet
består i handlingen som fjerner kjønnscellene fra sin “naturlige tilstand” og føyer dem
sammen. Det nye livets rett til å forplante seg (i fremtiden), forplantningsretten, oppstår
også ved unnfangelsen. Det nye livet i morens livmor har “begynt å være” som en virkning
av foreldrenes handling, det er både uskyldig og hjelpeløst fra unnfangelsen og frem til
lenge etter fødselen. Som vi har sett gir ikke Den naturlige loven foreldre myndighet til å ta
eller skade det eller de liv de har forårsaket. Den naturlige loven krever at “mennesket [skal]
bli bevart så langt det er mulig [og] når alle ikke kan bevares skal man prioritere de
uskyldiges sikkerhet”.234 Det ufødte liv er så uskyldig som det kan bli. Fosteret har ikke
overtrådt noen lov og kan derfor ikke ha plassert seg i en tilstand av krig med noen. Det er
den som øver vold mot eller søker å ta fosterets liv som er aggressoren og som dermed blir
skyldig i å innføre krigstilstanden. Foreldre som dreper sitt avkom etter unnfangelsen kan
dermed sies å utøve “[d]espotisk makt, en absolutt, vilkårlig makt et menneske har over et
annet, til å ta hans liv, når som helst det behager ham. Dette er en makt som verken
naturen gir, for den har ikke satt noe menneske over et annet, eller avtale kan gi: for
mennesket har ikke en slik vilkårlig makt over sitt eget liv, og kan derfor ikke gi en slik makt
videre til noen annen”.235 Den naturlige loven er gitt for å bevare og utvikle liv. Det er ikke
foreldrene som skaper nytt liv i den forstand som Gud skaper liv, foreldre forårsaker kun at
liv blir til.236 Det er derfor ikke snakk om at foreldrene har eiendomsrett til det nye livet på
samme måte som de ville kunne ha det til en gjenstand de lager. Det nye livet omfattes av
likhetsprinsippet fordi det er dannet til å bli et fornuftsvesen. Det har krav på samme
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II, 16: “by the fundamental law of nature, man being to be preserved as much as possible, when all cannot
be preserved, the safety of the innocent is to be preferred”.
235
II, 172: “Despotical power is an absolute, arbitrary power one man har over another, to take away his life,
whenever he pleases. This is a power, which neither nature gives, for it has made no such distinction between
one man and another; nor compact can convey: for man not having such an arbitrary power over his own life,
cannot give another man such a power over it”.
236
Simmons, Lockean Theory, 30.
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beskyttelse som alt annet menneskeliv som Gud har sendt til jorden på oppdrag fra ham,
“de er hans eiendom”.237

3.4.5 Familierettigheter og politisk makt
Selv om Locke kanskje ikke vurderte spørsmålet om når i utviklingsprosessen av et nytt
menneske dets eiendoms- og forplantningsrett, og dermed også foreldrenes foreldreansvar
(eller foreldrerett og -plikt) oppstår kan denne fremstillingen illustrere hvor kraftige
prinsippene hans, eller prinsippene i Den naturlige loven, er, og gi et lockeansk svar på en
slik samfunnsaktuell problemstilling. Noen vil kunne innvende, basert på paragraf 25 i
Second Treatise, (“naturlig fornuft [...] forteller oss at mennesker, når de er født, har rett til
sin bevaring, og følgelig til mat og drikke og slike andre ting som naturen gir for deres
underhold”238), at barn kun har rettigheter etter at de er født, men da må vi huske på at
med mindre det utøves vold mot barnet har det ikke behov for positive rettigheter utenfor
mors liv før det blir født da alle dets naturlige behov dekkes i livmoren. Lockes prinsipper gir
sterke indikasjoner på at en stat heller enn å legge til rette for og finansiere fosterdrap (og
eutanasi), skulle legge til rette for å beskytte og bevare alt menneskeliv, for eksempel
gjennom gode adopsjonsordninger når det kan være hensiktsmessig. Utover det Den
naturlige loven fordrer for fredfylte samfunn, skulle staten også være forsiktig med å
fremme normer for hvordan innbyggerne skulle innrette livene sine, innbefattet i saker som
når og hvor mange barn man får. Forsøk på å undergrave eller innskrenke foreldres rett til å
veilede sine barn mot en forståelse av Den naturlige loven og evnen til selvberging og
selvråderett skulle ikke forekomme. Barnets rett til omsorg og utdanning skulle imidlertid
sikres. Eiendomsretten – i vid forstand retten til liv og til muligheten til å kunne styre det
livet – og foreldreretten – i vid forstand retten til å gi liv og til å veilede det livet, er
fundamentale og sentrale i Guds plan med menneskene og i å oppnå formålet med Den
naturlige loven: Menneskets bevaring, utvikling og glede. Disse rettighetene blir derfor også
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II, 6: “men being all the workmanship of one omnipotent , and infinitely wise maker; all the servants of one
sovereign master, sent into the world by his order, and about his business; they are his property, whose
workmanship they are, made to last during his, not one another’s pleasure”.
238
II, 25: “men, being once born, have a right to their preservation, and consequently to meat and drink, and
such other things as nature affords for their subsistence”.
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sentrale i formålet med statsdannelse, siden menneskene danner politiske samfunn for å
sikre sine naturlige rettigheter.

3.5

Femte og sjette grunnprinsipp: Rettferdighet og nestekjærlighet

“Locke så ut til å dele det alminnelige synet at Den naturlige loven kunne sammenfattes i
Den gyldne regel. [Regelen] er visselig avgjørende for vår forståelse av likhet”,239 skriver
Waldron. Den gyldne regel sier at du skal behandle andre slik du ønsker at andre behandler
deg. Den kan også formuleres negativt, du skulle ikke behandle andre slik du ikke ønsker å
bli behandlet av andre. I tilfelle noen skulle mene å ha et oppriktig ønske om å bli behandlet
og behandle andre på måter som går på akkord med Den naturlige loven, forklarer
Budziszewski at regelen må forstås i betydningen “...i Kristus”240 eller med andre ord
...innenfor rammene av Den naturlige loven. Basert på de to første grunnprinsippene i Den
naturlige loven, at vi er likeverdige og har rett til vår bevaring kan vi utlede menneskets
“naturlige plikt”241 overfor andre ved å formulere regelen som følger: Du skulle behandle
andre, som er dine likeverdige, på samme måte som du ville ønske å bli behandlet av dem,
innenfor rammene av Den naturlige loven. Herav, forklarer Hooker, sitert av Locke, følger
rettferdighetens og nestekjærlighetens leveregler:
vår plikt til å elske andre er ikke mindre enn vår plikt til å elske oss selv [...] Hvis jeg kun
ønsker å motta godt fra andre, slik andre ønsker å motta godt til sin sjel fra andre, hvordan
kan jeg regne med å få mitt ønske innfridd med mindre jeg selv er nøye med å innfri det
samme ønske som utvilsomt også er i andre, siden vi alle er av samme natur? Å tilby andre
noe som står i motsetning til dette ønske vil på alle måter bringe sorg til dem i like stor grad
som det ville bragt det til meg; så hvis jeg forulemper andre, må jeg regne med å lide, siden
det ikke er noen grunn til at andre skulle vise en større grad av kjærlighet overfor meg, enn
det de ved meg har vist dem: Mitt ønske om å motta omsorg fra de som er mine like fra
naturens side, så mye som mulig, pålegger meg en naturlig plikt til å vise overfor dem, fullt
og helt, den samme omsorg; fra dette likhetsforholdet, mellom oss selv og de som er som
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Waldron, God, Locke and Equality, 101: “Locke seems to have subscribed to the conventional view that the
Golden Rule epitomized the rest of natural law. It is certainly crucial to our understanding of equality.”
240
Budziszewski, The Revenge of Conscience. Politics and the Fall of Man, 90-91.
241
II, 5.
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oss selv, kjenner alle mennesker til at vi ved naturlig fornuft har utledet mangfoldige regler
og prinsipper for å rettlede våre liv.242

Hooker appellerer til vår fornuft når han ber oss overveie at andre må ha det samme ønske
som vi har om å bli behandlet godt og ha det godt, siden de er av samme natur som oss, og
at vi derfor skulle behandle andre slik vi selv ville ønske å bli behandlet. Det blir opplagt at
du skal respektere andres eiendom243 (rettferdighet) og gjøre godt mot andre
(nestekjærlighet) fordi du vil at andre skal respektere din eiendom og gjøre godt mot deg,
og andre er lik deg (av samme slag og verdi).244 Argumentet kan kanskje aksepteres både på
teologisk og sekulært grunnlag.245 Waldron finner imidlertid ikke, husker vi, et rent sekulært
argument som kan forsvare alle menneskers likeverd.246 Hvordan kan man fastslå at andre
som ligner på deg faktisk er som deg, at andre som ikke ligner på deg allikevel kan være som
deg, eller i det hele tatt hvorfor du må ta hensyn til andre selv om de skulle vise seg å være
lik deg? Det måtte i tilfelle være enten på konsekvensetisk grunnlag – at man har større
sjanse for å bli hensyntatt og hjulpet hvis man hensyntar og hjelper andre247 – eller på
følelsesmessig grunnlag – at man har omsorg for andre som ligner en selv – eller at man er
konfliktsky. En annen mulighet er at det er kodet inn i oss fra naturens side som et uttrykk
for den fundamentale naturlige lov om å bevare rasen (noe som for Locke ville være nok en
indikasjon mot en guddommelig operatør). Hooker appellerer sågar til en slags “opplyst
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II, 5: “it is no less [our] duty, to love others than [our]selves […] if I cannot but wish to receive good, even as
much at every man’s hands, as any man can wish unto his own soul, how should I look to have any part of my
desire herein satisfied, unless myself be careful to satisfy the like desire, which is undoubtedly in other men,
being of one and the same nature? To have any thing offered them repugnant to this desire, must needs in all
respects grieve them as much as me; so that if I do harm, I must look to suffer, there being no reason that
others should shew greater measure of love to me, than they have by me shewed unto them: my desire
therefore to be loved of my equals in nature, as much as possible may be, imposeth upon me a natural duty of
bearing to them-ward fully the like affection; from which relation of equality between ourselves and them that
are as ourselves, what several rules and canons natural reason hath drawn, for direction of life, no man is
ignorant”.
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Her som ellers i Second Treatise er det viktig å påpeke at når Locke snakker om eiendom mener han ofte en
persons liv, helse, arbeidskraft, rett til å ta egne valg, eiendeler og faste eiendom. Se II, 173.
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II, 5-6.
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Hooker forklarer hvordan den naturlige loven også inspirerer ikke-troende: "[God] is the author of all that
we think or do by virtue of that light, which himself hath given [to each of us]. And therefore the laws which
the very heathens did gather to direct their actions by, so far foth [sic] as they proceeded from the light of
nature, God himself doth acknowledge to have proceeded even from himself, and that he was the writer of
them in the tables of their hearts." (Hooker, Eccl. Pol. Book 3, kapittel ix, [3].)
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Waldron, God, Locke and Equality, 155-158.
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Ibid., 155.
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egennytte”248 ved å si at du ikke kan forvente å bli behandlet på noen annen måte enn den
måten du behandler andre. Det underliggende premisset, likhetsprinsippet, er ikke desto
mindre bygget på et teologisk fundament, som vi har sett. Likhetsprinsippet legger
rammene for vår forståelse av lockeansk rettferdighet og nestekjærlighet.

3.5.1 Forholdet mellom rettferdighet og nestekjærlighet
Rettferdighetsprinsippet fordrer at vi kun tar vår del av jordens ressurser, at vi får og
beholder eiendomsrett til det av dette vi blander vårt arbeid med og at vi mottar
oppreisning for skade påført oss av andre. Nestekjærlighetsprinsippet har en viktig
sikkerhetsfunksjon, det er prinsippet som sørger for menneskenes naturlige rettigheter til
tross for uhell – alt som kan skje av uforutsette ting. Locke fremstår tydelig når det gjelder
menneskets ansvar for å ta vare på seg selv ved å “skaffe tilveie det vi trenger for eget
opphold og bevaring”.249 Jorden ble gitt til “de arbeidsomme og rasjonelles” bruk, skriver
han. Det er ens arbeid som gir eiendomsrett til en del av jordens ressurser, som vi har
sett.250 “Han som [har] tilgang til like gode ressurser for å forbedre sin egen situasjon som
de ressurser en annen har tatt i bruk skulle ikke klage, hvis han [gjør] det er det opplagt at
han ønsket fruktene av en annens anstrengelser, som han ikke [har] noen rett til”, fortsetter
Locke.251 En statsleder er “vis og gudlik,” fremholder han, “[hvis vedkommende] ved
etablerte frihetslover sikrer beskyttelse og oppmuntrer til menneskenes ærlige
arbeidsinnsats.”252 I begynnelsen, forklarer han videre, var det nok ressurser tilgjengelig på
jorden etter at en person gjorde noen av dem til sin eiendom til at en nykommer kunne
skaffe seg rikelig til livets opphold hvis han benyttet samme arbeidsinnsats som den første
gjorde.253 Etterhvert er det ikke alltid like enkelt å få tilgang til fast eiendom, til andre av
248

Et uttrykk inspirert av Bluhm, Wintfeld, Teger, «Locke’s Idea of God», 415: “Strauss and [Cox] read [...] ‘the
law of nature’ [...] as a code of self-preservation and enlightened interest.” Se også Singhs uttrykk “rational
self-preservation”, “calculated hedonism” og “calculated self-interest”, i Singh, «Locke and Natural Law”, 117
og i hans fotnote 1 på samme side.
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II, 56: “provide for his own support and preservation”. II, 60: “[parents are] to preserve their offspring, till
they can be able to shift for themselves”.
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II, 34: “He gave [the world] to the use of the industrious and rational (and labour was to be his title to it;)”.
251
II, 34: “He that had as good left for his improvement, as was already taken up, needed not complain, ought
not to meddle, with what was already improved by another’s labour: if he did, it is plain he desired the benefit
of another’s pains, which he had no right to.”
252
II, 42: “[a] prince [is] wise and godlike [if he] by established laws of liberty secure[s] protection and
encouragement to the honest industry of mankind”.
253
II, 37: “the same plenty was still left to those who would use the same industry.”
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jordens ressurser, eller til en eller annen form for levebrød. Dødsfall i familien, tap av
lemmer eller helse, alle tenkelige og utenkelige uhell eller overgrep man ikke får hentet ut
oppreisning for kaller på nestekjærlighetsprinsippet. Prinsippet skal sikre at den
forulempede kan få opprettholdt eller gjenopprettet sin frihet, sin mulighet til selvberging
og selvråderett, i den grad det lar seg gjøre. Mens rettferdighetsbestemmelsen, som vi så på
i avsnittet om eiendomsrett, krever at hver person får tilgang til sin rettmessige andel av
jordens ressurser, for underhold og selvbestemmelse, bevaring og utvikling, gjør også
nestekjærlighetsprinsippet krav på vår eiendom i visse tilfeller. Prinsippet skal sikre
menneskets naturlige rettigheter, uansett hva som skjer.254 Skulle en person bli mindre
verdt hvis hun mister bena i en ulykke? Nei. Hennes verdi som menneske har ikke endret
seg. Familien hennes og hele det politiske fellesskapet skal slå ring om henne for å sikre
hennes naturlige rettigheter også nå, de har hun ikke mistet. Dessuten informerer den
dypere meningen med Den naturlige loven oss om at din verdi som menneske ikke avhenger
av hvor fort du kan løpe eller hvor mange motorer du kan sette sammen i løpet av en dag,
men om din status som dannet i Guds bilde og med den mulighet for karakterutvikling – å
bli dannet mer og mer i Guds bilde – som de naturlige rettighetene gir deg.

3.5.2 Nestekjærlighet og politisk makt
I det ideelle samfunn vil hver person se andre mennesker ikke bare som likeverdige, men
som seg selv, hvis vi skal ta Hooker (og Locke) på alvor. Andres nød vil sees på som om det
er en selv som står i nød, og menneskene vil gi frivillig av sin overflod eller til og med av sine
knappe ressurser til de som har behov for det. I et slikt samfunn er hver person motivert av
nestekjærlighet og/eller handler i henhold til hva nestekjærlighetsprinsippet ville kreve. Hvis
alle i tillegg handler ifølge rettferdighetsprinsippet, som blant annet innebærer at de gjør alt
de kan for å forsørge seg og sin familie gjennom sitt arbeid, vil goder og byrder fordeles
mellom samfunnets medlemmer på en slik måte at alles liv og frihet bevares og
opprettholdes. Den finske poeten Johan Ludvig Runebergs historie om bonden Paavo, kan
illustrere nestekjærlighetsprinsippet i praksis:
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Lockes unntak fra at naturlige rettigheter skal sikres uansett hva som skjer inkluderer tap av rettigheter hvis
du er fange i en rettferdig krig (du var aggressoren), eller for eksempel din rett til å få ditt liv og din helse
beskyttet hvis det er du som angriper en annen og blir drept eller skadet som følge av det.
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År etter år slo avlingen feil på grunn av uheldige vær- og klimaforhold. Hvert år ba Paavo sin
kone om å blande bark inn i rugmelet så de kunne lage nok brød til ikke å sulte. Gud tester
oss, sa han, men han vil ikke la oss sulte. Så et år, etter at Paavo hadde arbeidet ekstra hardt
med å sikre avlingen sin mot flod og frost, gikk det svært bra med avlingen og Paavos kone
jublet: Paavo, Paavo, dette er lykkelige tider! Nå trenger vi ikke lenger blande bark i melet!
Men Paavo tok henne i hånden og sa, kjære, bland inn en halvdel bark i melet, for vår nabos
åkre er overfrosne.255

Vi kan tenke oss at Paavos neste steg ville være å tilby naboen praktisk hjelp, enten ved å
lære vedkommende bedre teknikker for drenering av åkre, fordi naboen manglet slik
kunnskap, eller ved å hjelpe vedkommende rent fysisk fordi naboen manglet kapasitet. Året
etter, kan vi tenke oss, ville begge avlingene bli vellykket og begge husstander være
selvberget.256 Paavos og hans kones handlinger fremmer begge formålene med Den
naturlige loven, bevaring av mennesker og utvikling av karakter, både for dem selv og for
naboen. Det problematiske aspektet ved historien er at den er ideell når det gjelder det
medmenneskelige aspektet. Vi kan ikke regne med at enhver uheldig bonde vil ha en nabo
som Paavo og hans kone. Den samme ufullkomne natur hos menneskene som fører til strid
og overgrep i naturtilstanden, og derfor omgjør naturtilstanden til krigstilstanden, vil også
gjøre seg gjeldende i tilfeller der det ikke handler om å påføre andre direkte skade, men å
unnlate å hjelpe nødstedte. Bibelen inneholder både du skal ikke (slå ihjel/bryte
ekteskapet/stjele, osv.257) og du skal (hedre din far og din mor, hjelpe, osv.258) og det gjør
også Den naturlige loven. “Myndighetenes rolle [for Locke],” hevder Tully, “er å sikre hver
borgers uavhengighet”,259 noe som krever både mulighet til selvberging og
selvbestemmelse,260 så langt det lar seg gjøre, for “retten til selvbestemmelse, så sentral i
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Runeberg, “Högt Bland Saarijärvis Moar”, sitert i Renlund, “Constructing Spiritual Stability.” Oversettelsen
fra svensk til engelsk er Renlunds. Oversettelsen fra engelsk til norsk er min. Runebergs originaltekst kan leses
her: https://sv.wikisource.org/wiki/Högt_bland_Saarijärvis_moar.
256
Det foregående korte avsnittet om ideen om et ideelt samfunn som et samfunn der alle er motivert av eller
handler ihht. nestekjærlighetsprinsippet og historien om bonden Paavo som illustrerer dette, er i stort hentet
fra min hjemmeoppgave i emnet STV 4102B ved Universitetet i Oslo, våren 2019.
257
2 Mos. 20:3-17 (De ti bud).
258
2 Mos. 20:12; 23:5.
259
Tully, A Discourse on Property, sitert i Simmons, Lockean Theory, 310: “The role of government is to
guarantee the independence of each member”.
260
Simmons, Lockean Theory, 318 (“self-preservation and self-government”).
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Lockes moralteori, inkluderer ikke bare retten til å ikke bli forulempet, men også [...]
uavhengighet fra andres vilje eller å bli diktert av andre.”261 De som derfor (for tiden) er ute
av stand til å skaffe seg sitt levebrød ved sitt arbeid (på en måte som gjør at de bevarer
selvråderetten) har rett til den hjelp som kreves for å bevare både sitt liv og sin
selvråderett.262 Ingen skal måtte føle seg presset til å tre inn i nedverdigende
arbeidsforhold.263 Simmons hjelper oss å se behovet for alle de lockeanske prinsippene som
innvirker på eiendomsrett:
Når vi ser at nåværende eiendomsrettighetsordninger ikke fordeler goder i henhold til
arbeidsinnsats (og heller ikke respekterer andre naturlige begrensninger på eiendom), [...]
ser vi tydeligere behovet for [endringer]. Vi trenger ikke all informasjon om eierskapets
historie fra Adam til Donald Trump for å se at noen ordninger gang på gang gir en
eiendomsrettighetsfordeling som står i strid med Den naturlige lovens prinsipper for
eiendom og derfor, moralsk sett, er suspekt.264

“Lockes politiske synspunkter var mer radikale [...] enn det som noen ganger har vært
antatt,” bemerker Waldron.265 Lang, hard og pågående er debatten mellom forkjempere for
“sosial velferd” på den ene siden og “individuelt ansvar” på den andre siden.266 Begge sider
sitter på argumenter som samler tilhengere og splitter opinionen. Begge sider har henvist til
Locke som sin filosof. Er Locke på høyre- eller venstresiden i politikken? Eller er den
lockeanske modellen annerledes enn det disse leirene forsøker å kjempe frem? Min lesning
av Locke gjør at jeg tror hans modell er annerledes, et kjærkomment “tredje alternativ”, en
bedre vei. I litt grove trekk kan vi si at en innvending mot venstresiden er at den gir et
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Ibid., 327: “The right of self-government, so central to Locke’s moral theory, includes not only rights of
noninterference, but also […] independence from the will or dictates of others.”
262
Ibid., 329.
263
Ibid., 332.
264
Ibid., 235: “When we see the ways in which current forms of property fail to distribute according to labor
(and fail to respect other natural limitations on property), for instance, we can see more clearly the nature of
the need for different and further justifications of current holdings. We need not have the full information
about the history of all holdings from Adam to Donald Trump to see that some arrangements reliably yield
distributions of rights that contradict principles of natural property, and which are for that reason morally
suspect.”
265
Waldron, God, Locke and Equality, 84: “Locke’s political views were more radical […] than has sometimes
been supposed.”
266
Se en fin fremstilling av mange av de viktigste argumentene på hver side av debatten i Schmidtz og Goodin,
Social Welfare and Individual Responsibility.
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inntrykk av å fremme selvråderett, mens det den egentlig gjør er å trenge langt inn i det
frihetsrommet jeg skal beskrive i neste kapittel, enkeltmenneskets og familiers rett til å
definere “det gode” og etterleve sine verdier innenfor de rammene Den naturlige loven gir
og som staten skal sikre, ved å kreve en upassende ideologisk konformitet og et visst
levemønster, i bytte med økonomiske rettigheter og sosial aksept. Du får “velferd” i bytte
med “sjelen din”.267 En innvending mot høyresiden (da tenker jeg mer på liberalismen enn
den sosialdemokratiske høyresiden vi har i Norge), igjen i litt grove trekk, er at den ikke tar
tak i den urettferdige fordelingen av ressurser som fort kan oppstå gjennom bruken av
pengesystemet, på bakgrunn av hell og uhell eller medfødte forskjeller i ressurstilgang,
inkludert kvaliteten på omsorgen en får i oppveksten og intellektuell og fysisk kapasitet, og
overlater den mindre privilegerte eller den uheldige til stor risiko og usikkerhet, disse
sentrale kjennetegn på naturtilstanden – til andre menneskers villighet, eller uvillighet, til å
hjelpe. Høyresiden gir også inntrykk av å fremme selvråderett og “sette sjelen din fri”, mens
du kan ende opp med å gå fra en form for ufrihet (ideologisk tvang) til en annen (nød). Den
naturlige loven gir deg rettigheter for å unnslippe begge former for ufrihet. Lockes modell gir
løsningen som sikrer både fysisk bevaring og frihet til å styre ditt liv etter egne verdier
innenfor rammene av Den naturlige loven. “Hvis våre negative plikter [slik som “du skal ikke
stjele”] skulle anses i loven og av myndighetene som viktige nok til å [...] håndheves,”
konkluderer Simmons i sitt kapittel om lockeansk rettferdighet og nestekjærlighet, “skulle
våre [positive] plikter til å redde og utøve nestekjærlighet overfor andre også anses [som
viktige nok til å bli håndhevet ved lov]. [...] Myndighetene har plikten (og rett til) å sikre alle
våre rettigheter, inkludert positive rettigheter.” (Kursivering i originalen.)268 Robert Husebys
tonivå-suffisientarianisme er muligens en god kandidat for en slik lockeansk modell fra en av
vår samtids politiske teoretikere. Huseby skriver at hans tilnærming til rettferdig fordeling
“vil appellere til de som mener at (a) det er et [velferds]nivå som det er spesielt viktig at folk
oppnår, (b) at fordelingshensyn kan være relevante over dette terskelnivået, men (c) at det
ikke desto mindre er et nivå som er slik at fordelingshensyn ikke spiller noen rolle, og der
267

En av de mest problematiske måtene dette skjer på, etter mitt syn, er gjennom en aggressiv
likestillingspolitikk kamuflert som familiepolitikk, som er fast forankret i ett bestemt verdisett og en bestemt
ideologi og som går langt utover politikkens myndighetsområde og trår langt inn på familiemyndighetens
område.
268
Simmons, Lockean Theory, 352: “If our negative duties ought to be viewed by law and government as
important enough to be worthy of earnest enforcement, our duties of rescue and charity ought to be so
viewed as well. Governments have the duty (and right) to secure all of our rights, positive rights included.”
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alle under dette nivået har absolutt prioritet over de som er over det.”269 Sagt på lockeansk
vis:
(a) Nestekjærlighetsprinsippet krever at ingen lider nød eller er prisgitt andres vilkårlige
vilje. Som Simmons skriver, “Noen former for hjelp til andre er moralsk sett mer
grunnleggende eller avgjørende enn andre.”270
(b) Bruks- og rettferdighetsbestemmelsene krever lik mulighet til å forbedre sin situasjon
ved tilstrekkelig tilgang til jordens ressurser og setter dermed en grense på personlig
beslaglegging av ressurser som er basert på at det skal være “like mye og like godt”
igjen til de andre. (Det er mulig vi kan anse retten til arbeid som nærmest synonym
til retten til en viss andel av jordens ressurser, men jeg er ikke helt sikker. Kanskje
ligger det en ekstra sikkerhet i å ha eiendomsrett til en andel naturressurser, slik at
man i krisesituasjoner kan skaffe seg et utkomme direkte fra naturen.)
(c) Så lenge rettighetene i (a) og (b) sikres for alle ved at disse prinsippene etterleves
kan du samle deg så mange og store hauger av «sølv og gull» som du bare vil.
“Locke visste meget godt,” skriver Waldron:
at verken premisset – grunnleggende likhet – eller arbeidet med å finne ut dets
konsekvenser var veien til politisk eller filosofisk respektabilitet. Men likhet var noe han tok
svært alvorlig som et moralsk og politisk premiss [grunnfestet] i et teologisk aksiom, forstått
som kanskje den viktigste sannheten om Guds handlemåte med verden med hensyn til de
sosiale og politiske implikasjonene som ville følge Hans skapelse av den menneskelige
person.271
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Huseby, “Sufficiency and the Threshold Question”, 221: “The view suggested here […] will be appealing to
those who think (a) that there is a level such that it is especially important that people reach it, (b) that
distributive concerns might be relevant above this threshold, but (c) that there is nevertheless a level such that
distributive concerns do not matter at all, and below which people have absolute priority over those above.”
270
Simmons, Lockean Theory, 347: “Some kinds of assistance to other people are morally more basic or
imperative than others.”
271
Waldron, God, Locke and Equality, 5-6: “Locke knew perfectly well that neither the premise – basic equality
– nor the enterprise of figuring out its ramifications was a passport to political and philosophical respectability.
But equality was something he took very seriously as a moral and political premise [according it] the strongest
grounding that a principle could have: it was an axiom of theology, understood as perhaps the most important
truth about God’s way with the world in regards to the social and political implications of His creation of the
human person.”
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Prinsippene, rettighetene og pliktene som utledes fra lockeansk grunnleggende likhet er, for
meg iallfall, tydelige. De krever, kanskje mer enn noe annet, at vi gjør alt vi kan, individuelt
og som fellesskap, for å opprette og opprettholde vår egen, vår families og hvert menneskes
frihet.
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Kapittel 4: Statsdannelse
Vi så i kapittel 1 at formålet med Den naturlige loven er menneskehetens bevaring, utvikling
og glede. Likhetsprinsippet taler for at dette formålet må omfatte enkeltmenneskets
bevaring, utvikling og glede.272 Første del av Lockes løsning på utfordringene forbundet med
naturtilstanden var å fremlegge de grunnprinsippene Den naturlige loven gir oss. Jeg har
identifisert og forsvart disse i kapittel 3. Disse prinsippene utgjør menneskets naturlige
rettigheter og plikter overfor både seg selv og andre og etablerer tilsammen menneskenes
rett til frihet, som Locke kalte «gjerdet til [min bevaring]».273 Vi kan også si det slik: Når
grunnprinsippene i Den naturlige loven overholdes, enten det skjer i naturtilstanden eller i
et politisk samfunn, etableres menneskets frihetsrom, som innebærer fri utøvelse av retten
til selvberging og selvbestemmelse.

4.1

Frihetskuben for menneskenes utøvelse av handlefrihet

Jeg har laget en visuell representasjon av de seks grunnprinsippene i Den naturlige loven
som vi behandlet i forrige kapittel og som tilsammen angir enkeltmenneskers og familiers
frihetsrom. FIGUR 4.1 er en utbrettet versjon av det jeg har kalt Den naturlige lovs
frihetskube.

FIGUR 4.1: Den naturlige lovs frihetskube, utbrettet
272

Se også II, 134, der det står: “the first and fundamental natural law, which is to govern even the legislative
itself, is the preservation of the society, and (as far as will consist with the public good) of every person in it.”
273
II, 17: «freedom [...] is the fence to [my preservation]”.
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For å illustrere at de seks grunnprinsippene samvirker for menneskenes frihet setter vi
sammen den utbrettede kuben som vist i FIGUR 4.2:

FIGUR 4.2: Den naturlige lovs frihetskube274

Rommet i kuben illustrerer enkeltmenneskets og familiers private sfære, deres frihetsrom,
eller frie handlingsrom: det lovlige handlingsrommet for enkeltmenneskets og familiers
utøvelse av handlefrihet i kraft av naturlige rettigheter eller myndighet både i
naturtilstanden og senere i det politiske samfunn. Simmons og Waldron er enige om at Gud
og Den naturlige loven ikke gir menneskene flere plikter enn at de skal ha en god del tid og
ressurser igjen til fri disposisjon.275 Vi må forholde oss til visse forbud og påbud, men utover
det er det opp til enhver å skape det livet en ønsker, innenfor rammene av Den naturlige
loven. Hver og en må selv finne eller definere “det gode”. Vi må selv finne og fylle dette
rommet i frihetskuben med mening. Ektefeller bør nok komme til enighet om rommets
innhold hvis de vil oppnå full enhet, men denne formen for fullstendig enhet er ikke
nødvendig på statlig nivå, eller på tvers av alle innbyggere. Utover det Den naturlige loven
krever skal ikke definisjonsmakten av “det gode” eller “det meningsfylte” ligge hos
fellesskapet eller folkets politiske representanter. Det rommet er privat. Kanskje det er én
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Takk til Hannibal Fossum som hjalp meg å lage denne figuren i PowerPoint.
Simmons, Lockean Theory, 220.
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grunn til at undervisning, oppdragelse og opplæring av barn sorterer under foreldreretten
med direkte myndighet fra Den naturlige loven: Undervisning er verdibasert og fylt med
mening og føringer for definisjonen av “det gode”. Foreldre oppfostrer sine barn med
verdiene de fyller dette rommet med. Staten har imidlertid interesse av at oppgaven utføres
på en måte som gjør at barna vokser opp med en god forståelse av Den naturlige loven og
dermed blir gode samfunnsborgere. Den beste måten å legger til rette for dette på er å
beskytte frihetsrommet til hver person og familie, samtidig som det føres tilsyn med at
barna får den opplæringen de har krav på.
Kubens sider illustrerer at grunnprinsippene i Den naturlige loven opprettholder menneskets
og familiers frihetsrom når prinsippene etterleves. Forskjellen på naturtilstanden og det
politiske samfunn er at menneskene i naturtilstanden forsøker å opprette og beskytte dette
frihetsrommet selv, mens de ved statsdannelse overdrar Den naturlige lovens utøvende
myndighet, retten til å sikre og beskytte sine rettigheter, til det politiske fellesskapet som så
skal sikre og beskytte innbyggernes rettigheter gjennom politisk makt. Grunnprinsippene
angir både hvor grensene for politisk makt går og hvilke rettigheter politisk makt skal
garantere. Brudd på ett av de seks grunnprinsippene i frihetskuben fører til en inntrengning
i individets eller familiens frihetsrom, noe ingen, verken stat eller privatperson, har rett til
(så lenge den eller de som beskyttes av disse rettighetene ikke forgriper seg på andres
frihetsrom og dermed kan miste (noen av) sine rettigheter).276

4.2

Opprettelsen av politisk makt

Etter at grunnprinsippene i Den naturlige loven er identifisert, forstått og forsvart er neste
steg i Lockes løsning at man tenker seg en naturtilstand der alle handler i overensstemmelse
med disse prinsippene. Siden de mer utfordrende sider ved menneskenaturen (slik som
fordommer, misunnelse, rettferdiggjøring av egne overtredelser, «fiendskap,
ondskapsfullhet, vold»277) kan eller vil komme i veien for den frie utøvelse av menneskets
rettigheter og plikter i naturtilstanden danner man et politisk samfunn, en stat, som ivaretar
dette tenkte ideelle utfallet så godt det lar seg gjøre. “Hovedmålet med politisk samfunn er
276
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II, 23-24, 85.
Se bl.a. II, 16, 19.
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å bevare eiendom”,278 med andre ord, “liv, frihet og fast eiendom”, skriver Locke.279 Som vi
så i kapittel 2 har menneskene, ved Den naturlige lovens utøvende myndighet, rett til å
beskytte sin eiendom og straffe overtredere i naturtilstanden, men forholdene der gjør at
dette ikke desto mindre blir utfordrende eller umulig. Det grunnleggende ønske om å
beskytte og bevare sine eiendomsrett og sine familierettigheter og ulempene med
naturtilstanden – menneskets tilbøyelighet til ikke å rette seg etter Den naturlige loven, noe
vi kan kalle tilbøyeligheten til last – fører til at menneskene velger å danne et politisk
samfunn.280 Dette, sier Locke, “er den passende løsningen på ubeleilighetene ved
naturtilstanden [for] Gud har visselig utpekt politiske myndigheter for å hindre menneskers
partiskhet og vold.”281 Politisk makt består i en delegering eller overdragelse av Den
naturlige lovens utøvende makt til fellesskapet, som forvalter den gjennom sine oppnevnte
representanter.282 Disse representantene er deretter de eneste som har myndighet til å
utforme og vedta skrevne lover, dømme og straffe lovbrudd, regulere eiendom og sikre
befolkningens naturlige rettigheter.283 De vedtatte, skrevne lovene skal gjøre allmennkjent
og være like bindene for de som vedtok dem som for resten av folket.284 Lovene skal
håndheves ved en uavhengig rettsinstans (domstoler) og ordensmakt (politimyndighet og
fengselsvesen). “Summen av dette – lovgivning, domstoler og politi – er statsmakt. Når den
kommer i stand,” skriver Malnes, “er det slutten på naturtilstanden og starten på det Locke
kaller et politisk samfunn”.285 Alt dette skal gjøres til beste for befolkningen,286 som
grunnleggende sett må forstås i betydningen å sikre menneskenes naturlige rettigheter,
deres frihetsrom, både fra interne overgrep (fra personer som er en del av dette politiske

278

II, 85: “civil society; the chief end whereof is the preservation of property.” (Merk at ordet “civil” er et
synonym til ordet “political” i engelsk ordbok fra 1708.) Se også II, 88, 94, 120, 131, 134, 201, 222.
279
II, 87: “preserve his property, that is, his life, liberty and estate”.
280
II, 14
281
II, 13: “God has certainly appointed government to restrain the partiality and violence of men. [C]ivil
government is the proper remedy for the inconveniences of the state of nature."
282
II, 87.
283
Representantene får "rett til å lage lover med dødsstraff og følgelig alle mindre grader av straff, for å
regulere og bevare eiendom og benytte felleskapets makt til å håndheve lovene og i å forsvare nasjonen fra
skade påført av utenlandske aktører" (II, 3). Locke nevner som sagt muligheten for at folket ledes av kun én
representant, men som oftest diskuterer han situasjonen der flere er valgt. Malnes, med referanse til II, 94,
konkluderer med at det bør velges flere. (Malnes, «Fra kongemakt til flertallsmakt: Den pragmatiske Thomas
Hobbes og den prinsippfaste John Locke”, 128-129.)
284
II, 135.
285
Malnes, «Fra kongemakt til flertallsmakt: Den pragmatiske Thomas Hobbes og den prinsippfaste John
Locke”, 126. Se også II, 87.
286
Se bl.a. II, 1-3.
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samfunnet) og fra angrep utenfra (fra personer som ikke er en del av dette politiske
fellesskapet). Når Locke skriver at all politisk handling skal gjøres til beste for folket, skal det
også forstås og ikke for de som besitter den politiske makten. Folkets representanter må
med andre ord alltid la folkets interesser gå foran sine egne interesser, om disse skulle være
i et motsetningsforhold til hverandre. De skulle tenke: Hvordan vil dette gavne folket? Hva
vil være best for dem? I tillegg til de «fastsatte regler» og «kunngjorte lover» samfunnet skal
styres etter287 får den utøvende makthaver prerogativ myndighet, men kun til å fatte
beslutninger som er til det beste for folket i «uforutsette eller usikre tilfeller» der det ikke er
«sikre, uforanderlige lover» å styre etter.288

4.3

Lockes demokrati

Hvordan det politiske samfunnet organiseres er viktig for å hindre at folket ender opp i en
form for natur- eller krigstilstand igjen. Folket vil ikke velge å opprette et absolutt monarki
med en eneveldig hersker som utøver vilkårlig makt, for dette vil kun forstørre ulempene i
naturtilstanden og dermed videreføre krigstilstanden.289 Locke er imidlertid ikke preskriptiv
når det gjelder styreformen.290 Så lenge det er folket som velger styreform og lovene
utformes og håndheves i harmoni med Den naturlige loven ser han for seg mange
muligheter.291 Vi kan tenke oss ulike figurer som representerer ulike politiske
styringsformer, men der hver figur er bygget opp av enkeltindividenes og familiers
frihetskuber, som illustrert i FIGUR 4.3. Det viktige er at samfunnet blir et samtykkebasert,
rettferdig representert («for det er i folkets interesse og hensikt å ha en rettferdig og lik
representasjon»292) fritt samfunn, et «samfunn av frihetskuber», som jeg har kalt det.
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II, 136: «standing rules», «declared laws».
II, 158: «prerogative being nothing but a power […] to provide for the public good, in such cases, which
depending upon unforeseen and uncertain occurrences, certain and unalterable laws could not safely direct”.
289
II, 13, 93.
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II, 132: Locke foreslår alle disse formene for styre er OK så lenge det er folket som har valgt styreformen:
“perfect democracy” (ser ut til å bety at den faktiske majoriteten i folket beslutter hvilke lover som skal
vedtas), “oligarchy” (en gruppe utpekt av folket for å styre), “monarchy” (en konge utpekt av folket for å
styre), «hereditary monarchy» (monarkiet går i arv) og “elective monarchy” (folket velger en ny konge når den
som var deres konge dør).
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II, 106.
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II, 158: “For it being the interest as well as intention of the people, to have a fair and equal representative”.
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FIGUR 4.3: Politiske samfunn som «samfunn av frihetskuber», noen alternative styresett illustrert. Fra

venstre mot høyre: Monarki, oligarki, parlamentarisme med president, overhus og underhus og
direkte, eller «perfekt», demokrati.

Om folket velger å bli ledet av en konge, et oligarki eller en større gruppe folkevalgte, om
man lever i det 17. århundre eller det 21. århundre, om samfunnet er et jordbrukssamfunn,
et industrisamfunn, et informasjonssamfunn eller en blanding av disse, så lenge
enkeltmennesket og familier bevarer sitt frihetsrom ved at samfunnet legger til rette for
beskyttelse av individets rettigheter og plikter, slik Den naturlige loven foreskriver, så er det
et godt samfunn. Så lenge alt dette gjøres med støtte i befolkningen og med Den naturlige
loven som fundament får vi en moralsk legitim stat. Waldron skriver imidlertid at «Locke
argumenterte for det han kalte ‘variable’ lovgivende forsamlinger – ‘kollektive folkeorganer’
oppnevnt for hver periode fra de alminnelige medlemmene av samfunnet».293 Lockes
anbefalte folkestyreform virker å være litt ulik den formen vi har i de fleste demokratier i
dag. Våre demokratier er preget av partikamp, tunge interesseorganisasjoner og
karrierepolitikere. Locke beskrev et mindre maktkonsentrerende og mindre
konkurransepreget demokrati. Det skulle velges representanter fra hver del av landet,
vektet etter antall innbyggere i de respektive landsdeler.294 De skulle komme sammen fra tid
til annen med folkets tillitt for å finne de beste løsningene, etter «modnet overveielse»,
«undersøkelse og moden debatt».295 innenfor rammene av Den naturlige loven. De
293

Waldron, God, Locke and Equality, 117: “Locke argued for what he called ‘variable’ legislative assemblies –
‘collective bodies of men’ drawn for each session from among the ordinary members of the community”.
294
II, 157-158.
295
II, 156: “mature deliberation”; 222: “upon examination and mature debate, [a given situation in the
common-wealth may] be judged to require” a certain action.
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folkevalgte ville være like forpliktet til å rette seg etter lovene de vedtok som alle andre
innbyggere.296 Dette kan tenkes å redusere sannsynligheten for maktmisbruk. Jeg vil legge
til at representantene til og med kanskje bør velges tilfeldig (kanskje med en viss vekting for
å sikre at ulike alders-, yrkes-, og interessegrupper var representert) for en viss periode før
et nytt tilfeldig utvalg ble gjort noen år senere.

4.4

Grensene for politisk makt

En korrekt forståelse av grunnprinsippene i Den naturlige loven og sammenhengen mellom
dem er nødvendig for å kunne vurdere hvorvidt en gitt stat, statlig ordning eller et gitt
politisk initiativ beskytter eller truer menneskenes naturlige rettigheter. De ti bud er et
uttrykk for viktige deler av Den naturlige loven.297 En oversikt over De ti bud med referanse
til hvilket myndighetsområde hvert av budene sorterer under i naturtilstanden og etter
opprettelsen av staten, som vist i TABELL 4.1, kan hjelpe oss å se tydeligere hvilken type
aktivitet som skal reguleres ved statsmakt og hvilken som kun skal sikres og beskyttes av
statsmakt.

TABELL 4.1: De ti bud og relevans for statsdannelse
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II, 94.
Takk til Sven Apel som gjorde meg oppmerksom, nærmest i forbifarten, på det, personlig korrespondanse
18. juni 2020. Se også Budziszewski, Revenge of Conscience, 24 og Simmons, Lockean Theory, 216.
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De fire første budene går på personlig tro eller livssyn, et felt som kun skal styres ved
«guddommelig lov» (mer om dette i kapittel 5), eget valg og egen samvittighet. Dette er et
område staten skal beskytte, men ikke regulere eller legge føringer for (bortsett fra i tilfeller
der noens livssyn leder dem til å yte vold mot seg selv eller andre, el.l.). Det forblir i den helt
personlige sfære også etter statsdannelsen. Eksempler på rettigheter vi har i dag som
tilhører dette rommet er samvittighets-, tros-, religions-, livssyns-, forsamlings- og
ytringsfrihet. Bud 5 går på familierettigheter. Disse beholdes også uendret etter
statsdannelsen. Når barn er små (ikke ennå i stand til å forsørge seg selv og rette seg etter
Den naturlige loven på egenhånd) blir også mye av barnets personlige sfære (bud 1-4)
regulert av foreldrene. Foreldre skulle være oppmerksomme på at barn er født til en tilstand
av likhet og vise respekt for barnets egne tanker, følelser og prioriteringer. Bud 6-10 er deler
av Den naturlige loven som går på hvordan (voksne) mennesker behandler hverandre. Dette
er deler av Den naturlige loven som menneskene i naturtilstanden selv måtte håndheve og
straffe brudd på, men som etter statsdannelse faller inn under offentlige myndigheters
ansvar når det gjelder å beskytte innbyggerne mot de typer overgrep eller urettferdighet
som er beskrevet der. Statens ansvar med hensyn til bud 10 i tabellen kan forstås som å
ordne opp i tvistemål.
FIGUR 4.4 er en fremstilling av forholdet mellom det som sorterer under privat myndighet,

familiemyndighet og offentlig myndighet. Hvis vi begynner fra ytterkantene av figuren og
arbeider oss innover kan vi si at staten skal beskytte innbyggerne mot angrep og overgrep
fra utenlandske aktører og fra andre innbyggere. De skal sikre familiers og individers
«frihetsrom». Familier har ansvar for opplæring av barn og omsorg for hverandre.
Enkeltindividet har frihet til og er den eneste som skal styre sine egne personlige valg og
søken etter mening og «det gode» innenfor rammene av Den naturlige loven. Vi forstår at
det blir galt hvis statsmakten, som kommer fra folket for å beskytte deres rettigheter,
brukes for å undertrykke eller på noen måte berøve friheten til familiene og individene det
skal beskytte. Gud har gitt mennesket myndighet til å styre innenfor sitt eget privatliv,
foreldre myndighet til å styre, veilede og tilrettelegge for de som ennå ikke kan følge Den
naturlige loven på egenhånd og staten myndighet til å regulere mye av samhandlingen
mellom personer som er under forpliktelse, ved operativ fornuft, til å etterleve Den

81
naturlige loven. Staten skal også sikre foreldres og individets rett til frihet innenfor deres
respektive myndighetsområder.

FIGUR 4.4: Ansvarsområder privat, familie, stat.

4.5

Misbruk av politisk makt

Utfordringene forbundet med naturtilstanden gjør den «uutholdelig».298 Overdragelsen av
Den naturlige lovens utøvende myndighet har derfor sitt utgangspunkt i nødvendighet, men
er også en enorm tillitshandling. Det kan være én grunn til at Locke over 50 ganger i Second
Treatise gjør det klart at staten skal tjene folket, ikke omvendt. Overgrep utført ved
statsmakt på enkeltpersoner, familier eller grupper utgjør et enormt tillitsbrudd.299 Locke
gjør det klart at når den statlige maktutøvelsen blir absolutt og vilkårlig blir tilstanden for
innbyggerne en verre form for krigstilstand enn det de måtte forholde seg til i
naturtilstanden. Folkets rett til opprør er derfor en viktig del av Lockes politiske teori og
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II, 13: «the state of nature is […] not to be endured”.
II, 222: «by [...] breach of trust [the legislative] forfeit the power the people had put into their hands”
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utgjør en utvei for folket, som har lagt sine liv tillitsfullt i offentlige myndigheters hender,
skulle disse hendene overgripe seg på dem.300 “Menneskenes frihet,” slår Locke fast:
når de er underlagt politiske myndigheter er å ha en fastslått regel å leve etter, den samme
for alle medlemmene av det samfunnet, og vedtatt av den lovgivende forsamlingen [...]
friheten til å følge min egen vilje i alle ting regelen ikke forbyr; og å ikke være utsatt for en
annens skiftende, usikre, ukjente, vilkårlige vilje.301

Men Locke skriver også at skrevne lover, eller «landets vedtatte lover, er kun riktige i den
grad deres grunnvoll er Den naturlige loven. Det er denne som skal regulere og hjelpe oss å
tolke menneskeskapte lover”.302 Simmons påpeker at “nedskrevne rettigheter [lover]
erstatter ikke [...] naturlige rettigheter, men er kun redskaper for å beskytte dem bedre.”303
Siden man ikke kan delegere eller overdra til andre mer eller annen myndighet enn man
besitter, har ikke fellesskapets representanter noen annen rett til makt enn den de ved
innbyggernes samtykke har fått basert på den rett til makt, som kalles myndighet, som Den
naturlige loven gir menneskene i naturtilstanden. Derfor må utøvelsen av politiske makt
være i overensstemmelse med Den naturlige loven for å være rettferdiggjort, berettiget og
legitim. Fellesskapets representanter kan allikevel komme til å vedta lover og ordninger som
går på akkord med Den naturlige loven. Dette vil da være å utvise makt uten reell myndighet
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II, 149 og 211-243.
II, 22: “freedom of men under government is, to have a standing rule to live by, common to every one of
that society, and made by the legislative power erected in it; a liberty to follow my own will in all things, where
the rule prescribes no; and not to be subject to the inconstant, uncertain, unknow, arbitrary will of another
man”.
302
II, 12: “the municipal laws of countries [...] are only so far right, as they are founded on the law of nature,
by which they are to be regulated and interpreted.” (Kursivering i originalen.) Thomas Aquinas forklarer at
menneskeskapte lover må måles opp mot to høyere regler, 1) Guds lov (som vi har i hellig skrift) og 2) Den
naturlige loven, og Hooker forklarer at disse to høyere reglene, den moralske loven vi finner i hellig skrift og
Den naturlige loven, er i substans like. Hooker siterer Thomas Aquinas, som skrev: “Human laws must be
measured by two higher rules, namely, the law of God and the law of nature. Human laws must be made
according to the general laws of nature and not contradicting any positive law of scripture. […] Out of the
precepts of the law of nature, as out of certain common and undemonstrable principles, man's reason doth
necessarily proceed unto certain more particular determinations [...] being found out according unto the
reason of man, they have the names of human laws". (Hooker, Eccl. Pol. Book 3, kapittel ix, [2].) Hooker
forklarer videre: "[Positive laws of man should be found out by man's reason.] That which doth guide and
direct his reason is first the general law of nature; which law of nature and the moral law of scripture are in the
substance of law all one. [Second, it is the positive laws of scripture, which may not be violated by any law of
man.]" (Hooker, Eccl. Pol. Book 3, kapittel ix, [2].)
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Simmons, Lockean Theory, 313: “Positive rights do not here replace natural rights, but are merely tools to
better protect them.”
301
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og gi umoralske lover og ordninger. Slike lover vil utgjøre en trussel for menneskets
frihetsrom. Siden de naturlige rettighetene er nødvendige for å fremme formålet med Den
naturlige loven, følger det at umoralske lover vil medføre uheldige naturlige konsekvenser
for samfunnets bevaring og utvikling.
⁂
I kapittel 3 og kapittel 4 har jeg undersøkt spørsmålet, hvordan vil Locke løse problemene
forbundet med naturtilstanden? Jeg har gjort dette ved å først identifisere, forklare og
forsvare grunnprinsippene i Den naturlige loven som må hensyntas og legges til grunn for en
moralsk legitim stat hvis hensikt er å sikre menneskets bevaring, utvikling og frihet. Jeg har
konseptualisert hvordan grunnprinsippene samvirker for å opprette menneskets frihetsrom.
Vi har sett at legitim statsmakt er summen av lovgivningsmakt, domstoler og politimakt
opprettet ved at folket har overdratt den utøvende myndighet Den naturlige loven gir dem
til fellesskapets representanter. Jeg har identifisert grensene for statsmakt: hva den er ment
å beskytte og garantere og hva som fortsatt tilhører den private sfæren. Vi har sett at Lockes
løsning innebærer å beskytte foreldres rettigheter til å ha omsorg, gi oppdragelse og
besørge utdannelse til sitt avkom. Foreldre har ansvar for sitt avkom så lenge de ikke er
ansvarlige overfor Den naturlige loven på grunn av manglende grad av fornuft. Staten
beskytter foreldres rett til å utøve sin plikt og har ansvar for å regulere atferd mellom
personer som er ansvarlige overfor Den naturlige loven fordi de besitter tilstrekkelig grad av
fornuft.
Vi går nå over i del 3 av oppgaven, som består av kapittel 5. Kapitlet forsøker å besvare det
normative spørsmålet om Lockes løsning på problemene forbundet med naturtilstanden er
god.
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Del 3:

Er Lockes løsning på utfordringene forbundet med
naturtilstanden god?
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Kapittel 5: Den naturlige loven og demokrati
«Ingen kan underlegges [...] politisk makt [...] uten eget samtykke,» skriver Locke.304 Men for
dem som velger å tre ut av naturtilstanden og danne «ett politisk fellesskap» hevder Locke
at «majoriteten» blant dem «har en rett til å handle og fatte beslutninger på vegne av
[alle].»305 Locke begrunner dette med at:
«det er nødvendig at det som er ett fellesskap [«one body»] skal bevege seg i én retning; [...]
den retningen den største kraften trekker den, som er flertallets samtykke: ellers kan det
ikke fortsette å handle som ett fellesskap [...] som alle som ved samtykke dannet dette
felleskapet ble enige om at det skulle; dermed er alle forpliktet ved sitt samtykke til å
underkaste seg flertallets avgjørelser.»306

Denne begrunnelsen kritiseres av Simmons.307 Det kan virke som Locke sier at når først
folkestyret, demokratiet, er opprettet, er det de sterkeste som får viljen sin, en slags
jungellov med blondekanter. Locke begrunner dette pragmatisk med at det vil være nær
sagt umulig å innhente alle innbyggeres samtykke for hver avgjørelse som skal tas og at de
alle skulle være enstemmige.308 Han viser seg også fra sin litt humoristiske side og sier at slik
statsdannelse «ville ikke bestå ut dagen den var [opprettet]» og spør retorisk om «rasjonelle
skapninger [ville ønske å] etablere et samfunn bare for å at det [skulle] oppløses igjen»?309
Hvis vi ser nærmere på det Locke skrev ser vi at majoritetsavgjørelser er basert på samtykke
fra hele befolkningen fordi folket har gitt sitt samtykke til at det majoriteten av de
folkevalgte velger er det folket vil stille seg bak. Simmons påpeker med referanse til Second
Treatise paragraf 99 at Locke allikevel viser at folket kan velge en annen måte å etablere
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II, 95: «no one can be […] subjected to the political power of another, without his own consent.”
II, 95: “[those who consent] make one body politic, wherein the majority have a right to act and conclude
the rest.” (Kursivering i originalen.)
306
II, 96: «it being necessary to that which is one body to move one way; it is necessary the body should move
the way whither the greater force carries it, which is the consent of the majority: or else it is impossible it
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agreed that it should; and so every one is bound by that consent to be concluded by the majority.” (Kursivering
i originalen.)
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Simmons, Lockean Theory, 174 og 174 fotnote 26.
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II, 98.
309
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bindende avgjørelser, for eksempel kan de kreve mye større oppslutning om et forslag enn
kun rent (knapt) flertall. Både Simmons og Malnes foreslår også at man kan la loddtrekning
avgjøre hvilket alternativ som blir valgt,310 iallfall, påpeker Malnes, blant de av forslagene
som har endel oppslutning blant medlemmene av den lovgivende forsamlingen (for å unngå
at “sprø”311 lovforslag som kun har støtte fra ett eller svært få forsamlingsmedlemmer blir
vedtatt). Man kan imidlertid tenke seg at det fremmes flere lovforslag som vil virke
diskriminerende på en liten minoritetsgruppe og at minoritetsgruppen enten er så liten at
den ikke er representert i den lovgivende forsamlingen, eller, hvis den har én eller noen få
representanter der, at deres forslag ikke blir tatt med i loddtrekningen fordi forslaget har så
liten oppslutning, eller at minoritetsforslaget har liten sjanse til å vinne loddtrekningen fordi
majoriteten har fremmet flere konkurrerende forslag som alle er diskriminerende overfor
minoriteten. Da kan man ende opp med et majoritetstyranni.
Malnes kritiserer også Lockes argument. Han viser at det ser ut til å hvile på et premiss om
at «troverdighet er en additiv egenskap,» noe det ikke er.312 Sannhet er sannhet uavhengig
av hvor mange som tror på eller kjenner til den,313 «for sannheten av matematikk og moral
er sikker enten mennesker lager sanne matematiske figurer eller tilpasser sine handlinger til
moralen eller ikke».314 Videre er det slik at det at Den naturlige loven skal være “begripelig
og innlysende” bygger på to betingelser.315 For det første må man være en “skapning som
har fornuft» – en betingelse alle mennesker oppfyller, som vi så i kapittel 3
(likhetsprinsippet). For det andre må man være «en som studerer denne loven” (min
kursivering).316 Ordet student har etymologisk opphav i betegnelsene “vie seg til” eller
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Simmons, Lockean Theory, 174; Malnes, “Fra kongemakt til flertallsmakt,» 131.
Ibid., 134.
312
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Aaron and Gibb, An Early Draft of Locke’s Essay together with Excerpts from his JournaIs, “Journal for 26
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“møysommelig anvendelse”.317 Ordet disiplin betyr “opplæring i å adlyde regler og
atferdskodekser”318 og er beslektet med ordet disippel, som er en «etterfølger» eller
«elev».319 Selv om vi ikke med sikkerhet kan slå fast at Locke la disse betydningene i ordet
“studere” er det ikke desto mindre slik at det å lære Den naturlige loven godt å kjenne og
det å etterleve den er knyttet sammen.
Aristoteles, som Locke refererer til i Second Treatise som “erkefilosofen”,320 behandlet
utførlig dyder og laster og forholdet mellom dem og praktisk visdom, eller moralsk
dømmekraft. Hans dydsetikk kan hjelpe oss å forstå hva det innebærer å studere Den
naturlige loven og hva som påvirker vår evne til å oppfatte den riktig. Dette behandles mer
utførlig i VEDLEGG 2. Aristoteles forklarte at vi oppnår å bli moralsk dydige gjennom øvelse.
Det er nyttig å lese om moral og etikk for å oppnå større forståelse for moralsk dyd, men
den eneste måten å bli et dydig menneske er gjennom praksis,321 gjennom å leve et dydig
liv. Aristoteles’ dydsetikk, fra gresk aretê ethos, utfordrer oss til å utvikle en fremragende
(aretê) personlig karakter (ethos). Det å studere Den naturlige loven er ensbetydende med
øvelse i å etterleve den. Å etterleve Den naturlige loven forutsetter at man kjenner den.
Locke går ut ifra at alle mennesker skapt i Guds bilde, eller all “kroppsliggjort rasjonalitet”
har det som skal til for å kjenne loven. Det er imidlertid ønsket om å leve i harmoni med
loven som gjør om man kjenner etter og søker å gi akt på og rette seg etter sin moralske
sans. Den naturlige loven vil bli klarere og tydeligere for en etterhvert som og i den grad en
“studerer”, i betydningen søker å etterleve, den. Locke forklarer det slik:
Ved fornuftens lys hadde Gud åpenbart for den del av menneskeheten som ville benytte det
lyset, at han var god og barmhjertig. [Det var en] gnist av den guddommelige natur og
kunnskap i mennesket [...] Den som benyttet dette lyset fra Herren for å finne ut hva hans
plikt var, kunne ikke unngå å også finne veien til forsoning og tilgivelse, når han ikke levde
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opp til sin plikt: men om han ikke benyttet sin fornuft på denne måten, hvis han slukket eller
forsømte dette lyset, ville han kanskje ikke oppdage noen av delene.322

Det er viktig å huske på at Locke har to grunnleggende forutsetninger for sin løsning på
utfordringene forbundet med naturtilstanden. Den ene er samtykke til å danne ett politisk
fellesskap. Det andre er at fellesskapet vedtar lover som overensstemmer med Den
naturlige loven. Hvis vi bare tar utgangspunkt i at samfunnet skal styres ved rent demokrati,
at folket kan vedta hva som helst ved flertall, kan vi få umoralske lover og majoritetstyranni.
Da vil Lockes begrunnelse for flertallsbeslutninger være problematisk. Men det er ikke kun
én forutsetning for et lockeansk politisk samfunn. Locke tar utgangspunkt i at folket vil
(både ønsker og kommer til å) utforme lover i overensstemmelse med Den naturlige loven
og forklarer: «det er i deres lovgivning at medlemmene av samfunnet er forenet og
sammenføyd til ett sammenhengende levende organisme. Det er sjelen som gir form, liv og
enhet til samfunnet [...] Etableringen av den lovgivende forsamlingen er den første og
grunnleggende handling samfunnet gjør, hvorved betingelsene for deres fortsatte samfunn
legges».323 Sjelen til et lockeansk samfunn er enigheten om å la Den naturlige loven bli den
loven som alle, individuelt og som fellesskap, forplikter seg til. Det finnes ingen løsning på
naturtilstanden, iallfall ikke noen bedre løsning, utenom det grunnleggende premisset om at
folket forenes i å velge Den naturlige loven som sin lov. Deretter, når deres naturlige
rettigheter sikres og alle får sitt frihetsrom opprettet og beskyttet, skal de la alle andre – per
definisjon mindre viktige – avgjørelser tas ved flertallsbeslutninger (eller en annen
beslutningsform de blir enige om324) av dem som er valgt som deres representanter,
forsikret om at alle avgjørelser som tas i overensstemmelse med Den naturlige loven er
gode.
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5.1

«Det demokratiske intellektet»

La oss anta at menneskene i naturtilstanden faktisk ønsker å ha Den naturlige loven som sin
lov og danner politisk fellesskap på det grunnlaget. Vil de være i stand til å tolke loven riktig?
Vil de – eller majoriteten av de folkevalgte – enes om sin tolkning av loven? Vil de fastholde
tolkningen de legger til grunn i utgangspunktet også i påfølgende år og generasjoner? Vi har
sett at vår evne til å omsette Den naturlige loven i nedskrevet lov avhenger av både evnen
til å oppfatte Den naturlige loven og viljen til å etterleve den og at evne og vilje er forbundet
med hverandre. Har «alminnelige mennesker» - folket – det som skal til av slik evne og vilje,
eller trenger vi eksperter? Locke hadde tro på det Waldron kaller “det demokratiske
intellektet,”325 alminnelige menneskers evne til riktige moralske dommer om rett og galt.
Selvfølgelig verdsatte han det utdannede sinn,326 men han mente at logikkens arbeid var å
“korrigere de feil ‘som ofte ligger gjemt i kompliserte [...] argumenter’,”327 ikke at avansert
logisk arbeid var en nødvendig vei, den eneste veien, eller en selvstendig vei328 man kunne
ta for å oppnå moralsk innsikt, men heller bare en måte å bekrefte innsikten oppnådd
gjennom den normale veien, den allmenne evnen til å oppfatte og forstå Den naturlige
loven.329 “Noen øyne trenger briller for å se ting klart og tydelig; men la ikke dem som
bruker dem derfor si at ingen kan se klart uten dem,” skrev han i sitt Essay.330 Han skrev
også ofte at “evnene og tilbøyelighetene til vanlige mennesker [er] langt mer moralsk og
politisk pålitelig enn ‘allvitende eksperter’ og ‘lærde disputanters’ affekterte, korrumperte
moralske sans”.331 Den måten arbeiderklassene har tilgang til korrekte moralske
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Locke, Essay, bok 4, kapittel 17, avsnitt 4, sitert i Waldron, God, Locke and Equality, 93: “Some Eyes want
Spectacles to see things clearly and distinctly; but let not those that use them therefore say, no body can see
clearly without them”.
331
Waldron, God, Locke and Equality, 85: “the capacities and dispositions of ordinary people were much more
reliable morally and politically than the effete corrupt sensibility of ‘all-knowing Doctors’ and ‘learned
Disputants’ (E: 3.10.9).
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oppfatninger er den eneste pålitelige måten: Evnen til å resonnere seg frem til Guds
eksistens, vår egen plikt til å adlyde ham og til å integrere det Gud har undervist og
åpenbart inn i våre liv.332 Intellektet uten hjelp fra åpenbaring eller Guds skrevne ord vil
være sårbart for “mote, spissfindighet og dårskap.”333 Spesielt vil mennesker som søker
moralsk innsikt gjennom intellektets vei alene, uten støtte fra Jesu Kristi læresetninger,334
være utsatt for moralsk fare.335 “Interesser og ambisjoner utgjør en konstant trussel for vår
tenkning,” forklarer Waldron, “spesielt i arbeidet med moral, for i tillegg til at emnet i seg
selv er utfordrende, og utsatt for de nær sagt uunngåelige skjevheter som egeninteresse
medfører, må vi også kjempe mot innflytelsen av ‘fordervede tradisjoner og dårlig
utdannelse’”336. Videre er de som har faktisk politisk makt sjeldent gode veiledere til
moralsk sannhet, forklarer Locke, fordi de er mer “oppsatt på å forme sitt budskap for å få
oppslutning” enn å håpe på oppslutning “ved å jobbe for det de har grunn til å tro er
sannheten.”337 Trusselen mot våre naturlige rettigheter ser derfor i første omgang ikke ut til
å komme fra et folkevalgt flertallsstyre, men heller fra eliter som trakter etter makt og
status og som har rotet seg bort fra grunnprinsippene i Den naturlige loven, som alle kan
fatte, gjennom intellektuell spissfindighet, enten med eller uten overlegg.
Vi vet at distribusjonen av intelligens i befolkningen omtrent følger Gausskurven. Det kan
være rimelig å anta at de som velges til den lovgivende forsamlingen befinner seg mot høyre
i distribusjonen. Belegg for dette kan inkludere at de interesserer seg for å delta i lovgivning
i det hele tatt og at de fremtrer overfor andre på en måte som gjør at folk fester tillit til
dem. Dette betyr imidlertid ikke at de er bedre i stand enn befolkningen forøvrig til å tolke
Den naturlige loven. En britisk studie viser at fordelingen av stemmegivning er nesten lik
blant de fem prosent av befolkningen som har høyest IQ som den er for befolkningen
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Waldron, God, Locke and Equality, 106.
Ibid., 106: “high social status makes one’s ‘unassisted reason’ all the more vulnerable to the assistance of
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Ibid., 103.
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Ibid., 94.
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Ibid., 98: “In ethics and in natural law reasoning […] interest and ambition are pervasively present, and they
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337
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forøvrig.338 I og med at de moralske antagelsene til høyre- og venstresiden i politikken er
ulike på mange punkter kunne man se for seg at de med høyest IQ ville gravitert mot et visst
punkt på venstre-høyre-skalaen, hvis evnen til å skjelne Den naturlige loven først og fremst
var basert på IQ-nivå. Men evnen til å skjelne Den naturlige loven er først og fremst betinget
av ønsket om og øvelse i å etterleve den, som vi har sett. Det eneste vi derfor kan
konkludere med når det gjelder de relativt «smarte» lovgiverne er at de er i relativt god
stand til å enten (a) omsette Den naturlige loven til skrevne lover hvis de skjelner den godt,
eller (b) hvis de ikke er i god stand til å skjelne den, eller ikke ønsker å rette seg etter den, at
de er relativt dyktige til å skaffe seg oppslutning og gjennomslag allikevel. Locke påpeker
endog at “menneskenes luner og innviklede påfunn for å fremme motstridende og skjulte
interesser formulert i ord utgjør sannelig en stor del av landets lover.”339

5.2

Menneskenaturen og politisk makt

Locke var, som vi har sett, skeptisk til eliter og hadde tro på «det demokratiske intellekt.»
Samtidig innrømmet han det vi nok alle vet, nemlig at “alle mennesker er tilbøyelige til å ta
feil, og de fleste mennesker er, på flere områder, ved sterke følelser eller interesser, fristet
til det”.340 Mennesket forholder seg til tre typer lover med ulike straffetiltak tilknyttet seg,
skrev Locke et annet sted: “guddommelig lov” med “guddommelig straff”, “sivile lover” med
“rettslig straff” og “menneskers meninger” med “sosial straff”.341 “Den primære kilden som
menneskets handlinger ser ut til å ha sitt opphav i, regelen de former sin atferd etter, og de
mål deres handlinger er rettet mot, ser ut til å være ære og rykte,” skriver Locke i sin dagbok
i 1678.342 Simmons forklarer: “Det å bli høyt aktet eller det å bli gjort til skamme beskrives
av Locke som ‘de mest kraftige insentiver for sinnet’ og folk flest bekymrer seg mer om sitt
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“I en britisk rapport [Carl, “Why Do Academics Lean Left?”] viser det seg at de fem prosentene av
innbyggerne med høyest IQ stemmer omtrent likt som befolkningen for øvrig.” Se Vanebo, “Derfor stemmer
ikke forskere på Fremskrittspartiet”.
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II, 12: “the fancies and intricate contrivances of men, following contrary and hidden interests put into
words [are] truly [...] a great part of the municipal laws of countries”.
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Locke, Essay, bok 4, kapittel 20, avsnitt 17, sitert i Waldron, God, Locke and Equality, 90: “All Men are liable
to Errour, and most Men are in many points, by Passion or Interest, under Temptation to it.”
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Simmons, Lockean Theory, 27.
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Locke sitert av Bourne, The Life of John Locke, sitert i Macpherson, xi-xii: “The principal spring from which
the actions of men take their rise, the rule they conduct them by, and the end to which they direct them,
seems to be credit and reputation”. Se også Simmons, Lockean Theory, 27, fotnote 35.

92
rykte blant andre folk enn om Guds straff eller rettslig straff.”343 Denne tilbøyeligheten hos
mennesket kan utnyttes og de som gjør det får innflytelse og kan styre indirekte. Locke
forklarer:
[Menneskers meninger og sosial straff] styrer hvordan kvinners kjoler ser ut og hva som er
på moten for mennene og gjør at de utholder ulempene ved det alt sammen. Dette gjør
menn til drukkenbolter eller edru, til tyver eller ærlige, og røvere tro mot hverandre.
Religioner og grupper opprettholdes ved dette; og skammen ved å bli ringeaktet [...] er den
store kilden og rettleder for det meste av menneskenes handlinger. [...] Der kjærlighet til sitt
land er tingen som gir aktelse, der finner vi et folk med modige romere; og, når det som
gjelder er å være herskerens favoritt, kan vi se at den samme gruppen romere nå blir til en
gjeng smigrere og informanter. Han som derfor vil styre verden skulle heller overveie hvilke
moter han lager enn hvilke lover han skal lage, og hva som helst han gir et godt rykte kan
han bruke til sin fordel.344 (Min uthevelse.)

På bakgrunn av dette kan vi tenke oss at de som har eller får makt til å forme “menneskers
meninger” får tilgang til det mektige virkemiddelet som “sosial straff”, eller det å bli uglesett
eller ringeaktet, er. De kan også utnytte tendensene til last i oss ved å bruke sitt intellekt til
å rettferdiggjøre, ufarliggjøre eller bortforklare det Den naturlige loven forbyr eller påbyr.
Hvis dette skjer på en måte som påvirker folket i stor grad, eller at flesteparten av folket blir
påvirket på en slik måte, kan vi allikevel ende opp med at flertallet i folket velger det som
går på akkord med Den naturlige loven og få “perverse lover”.345 Dette vil alltid utgjøre et
angrep på noens naturlige rettigheter, og disse noen vil med stor sannsynlighet være en
stemmeløs, sårbar, svakt posisjonert eller vanskeligstilt gruppe, slik som det ufødte liv, små
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Simmons, Lockean Theory, 27, fotnote 35 der Simmons siterer fra både Lockes Education og Lockes Essay.
Locke sitert av Bourne, The Life of John Locke, sitert i Macpherson, “Editor’s Introduction,” xii: “This cuts out
the dresses for women and makes the fashions for the men, and makes them endure the inconveniences of all.
This makes men drunkards and sober, thieves and honest, and robbers themselves true to one another.
Religions are upheld by this, and factions maintained; and the shame of being disesteemed […] is the great
source and director of most of the actions of men. […] Where love of one’s country is the thing in credit, there
we shall see a race of brave Romans; and, when being a favourite at court was the only thing in fashion, one
may observe the same race of Romans all turned flatterers and informers. He therefore that would govern the
world well had need consider rather what fashions he makes than what laws, and to bring anything to use, he
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II, 222: “perverted laws”.
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barn, folk med upopulære sykdommer eller utfordringer og etniske og religiøse minoriteter.
Det vil sette iallfall noen tilbake i krigstilstanden.
Locke antar, skriver Malnes, at “skjønt [menneskene] ikke får til å følge [Den naturlige loven]
i naturtilstanden, har de god utsikt til å lykkes når de opptrer som lovgivere i en
representativ forsamling.”346 Malnes påpeker at Locke “bygger sitt resonnement på en
fortrøstningsfull forutsetning om hvordan mennesker tenker og handler”347 og setter
spørsmålstegn ved realismen i denne forutsetningen. Den kan virke både naiv og
inkonsekvent, for Locke skriver at «den største andelen» av menneskene i naturtilstanden
er ikke av den typen som «strengt overholder prinsipper for likhet og rettferdighet».348
Locke skriver også at «den som tror at absolutt makt renser menneskers blod og retter opp
menneskets nedrige natur, trenger kun lese denne eller en annen tidsalders historie for å bli
overbevist om det motsatte.»349 Hvordan kan da Locke forutsette at folkestyre vil gå bra?
For det første sier han vel ingen steder at det vil gå bra, men Two Treatises bygger jo på at
det vil være bedre enn andre former for styresett. Vi har sett at Locke hadde tro på det
demokratiske intellekt i den forstand at folk flest har en god nok evne til å etablere rett og
galt uten hjelp fra intellektuelle eliter eller andre former for makteliter blant dem. Når han
sier at den største andelen mennesker i naturtilstanden ikke «strengt» overholder
prinsipper for likhet og rettferdighet, betyr ikke det at de ikke er villige til å rette seg etter
lovfestede, kunngjorte, allmennkjente lover som skal sikre likhet og rettferdighet. Og selv
om han påpeker at makt kan korrumpere er det absolutt, eller tøylesløs og ansvarsløs makt
han refererer til. Det kan virke som Lockes politiske teori ikke fanger opp, ikke innser eller
rett og slett overser og derfor ikke tar opp alle problemstillingene som kan oppstå mellom
det ideelle politiske samfunnet på det ene ytterpunktet av et kontinuum, og absolutt
vilkårlig tyranni, som han illustrerer ved de romerske despotene Nero og Caligula,350 på den
andre enden av kontinuumet. Og jeg har ikke funnet at den uttrykkelig behandler alle
gråtonene av frihetsberøvelse og maktmisbruk som vi finner mellom disse ytterpunktene og
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Malnes, “Fra kongemakt til flertallsmakt”, 134-135.
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som kan oppstå ved flertallsstyre. Jeg har imidlertid forsøkt å vise andre steder i denne
oppgaven at dette ikke nødvendigvis betyr at Locke ikke var klar over dette. For det første
skriver han beskrivende, inkludert om når folket gjør opprør, nemlig når det foreligger
langvarige, vedvarende og utbredte overgrep fra statsmaktens side mot befolkningen. For
det andre kan det tenkes at Locke ikke grep fatt i mindre grader av overgrep for å beskytte
seg selv og det han kjempet for fra hans samtids makthavere. Locke overlater til den mer
årvåkne leser å selv trekke konklusjoner når det gjelder å anvende prinsippene han har
fremlagt og forklart i sin Second Treatise. For det tredje har han tro på hvordan folk flest vil
velge om de bare får mulighet til å bli godt representert i den form for folkestyre som han
skisserer. For det fjerde ligger det en forutsetning til grunn hos Locke om at folkestyret vil
være forankret i og basert på Den naturlige loven.
⁂
I oppgavens del 3, som innbefatter ett kapittel, kapittel 5, har jeg forsøkt å besvare
spørsmålet om Lockes løsning på utfordringene forbundet med naturtilstanden er god.
Redegjørelsen min har tatt sikte på å vise at det Locke skrev og den moralteori, epistemologi
og oppfattelse av menneskenaturen som hans teori legger til grunn gir oss kunnskap om
hvordan man oppfatter Den naturlige loven og de faktorer som mennesker generelt, og
mennesker i maktposisjoner spesielt, er fristet til å la seg påvirke av på måter som kan
forstyrre dere vilje, og dermed også evne, til å føye seg etter Den naturlige loven.
Utfordringene forbundet med flertallsstyre ser derfor ut til å være noe Locke er
oppmerksom på. Med mindre et politisk samfunn er bygget på grunnleggende moralske
normer for rett og galt som samsvarer med Den naturlige loven, med tilhørende ukrenkelige
rettigheter som beskytter individet og familiers naturlige rettigheter, vil alltid faren for
flertallstyranni foreligge. Som vi så i kapittel 3 og 4 ligger ansvaret for opplæring i slike
normer og i forståelse av Den naturlige loven ligger hos foreldre. En lockeansk stat vil derfor
være påpasselig med å ikke forsøke å la staten tre inn på foreldremyndighetens område, å
forsøke å overta ansvaret for omsorg, oppdragelse og opplæring av barna, de som ennå ikke
er ansvarlige overfor Den naturlige loven, fordi de ikke forstår den.
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Konklusjon
«Ulike typer styreformer har vært prøvd og vil bli prøvd i denne syndefulle og
lidelsesbelastede verden» sa Winston Churchill, og fortsatte: «Ingen later som at demokrati
er perfekt eller allvitende. Det har endog blitt sagt at demokrati er den verste styreform
bortsett fra alle de andre formene som har vært prøvd fra tid til annen.»351 Det demokratiet
gjør er å legge ansvaret på borgerne, ikke bare for seg selv og sin familie, men for sitt
samfunn og for samfunnsutviklingen. Siden demokrati er den minst uheldige av styreformer
må vi gjøre det beste ut av det. Det vil kreve at mange modige mennesker lever i
overensstemmelse Den naturlige loven, tar ansvar for seg selv og sin familie og andre som
trenger deres hjelp.
Vi startet med problemene forbundet med naturtilstanden. Den naturlige loven var ikke
nedskrevet og det var usikkerhet knyttet til om alle tolket den likt og var villige til å etterleve
den. Det var ingen overordnet felles autoritet å appellere til for beskyttelse, hjelp eller
mekling av tvistemål. Menneskene måtte være hverandres dommere og dommer i sine egne
saker. Menneskenaturens tendens til partiskhet og vold ville i det minste føre til usikkerhet
og risiko, i det verste til en rå, brutal og kort eksistens. Lockes løsning på disse utfordringene
var å tydelig identifisere og forklare sammenhengen mellom grunnprinsippene i Den
naturlige loven slik at de kan være kjent, forstås og forplikte alle. Videre at menneskene
inngår frivillig i politiske samfunn ved å overdra Den naturlige lovens utøvende myndighet til
fellesskapets representanter og innordne seg under de lover og myndigheter som opprettes
av disse.352 På den måten ville de aspekter av Den naturlige loven som har med
likhetsprinsippet, eiendomsrettigheter, foreldrerettigheter, rettferdighet og nestekjærlighet
formaliseres og garanteres. Dette skulle gjøres for å sikre den rett til frihet som Gud og Den
naturlige loven gir alle mennesker og sørge for menneskehetens og enkeltmenneskenes
bevaring og utvikling.
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Winstonchurchill.org, “The Worst Form of Government”: «Many forms of Government have been tried, and
will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has
been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been
tried from time to time» (Winston Churchill, 11. november 1947).
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II, 128-130 forklarer at dette er de “two powers” menneskene overdrar til det politiske fellesskapet.
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Lockes løsning på utfordringene forbundet med naturtilstanden er, etter mitt syn, både god
og utfordrende. Den er god i den forstand at det er en løsning som tar sikte på å gjøre alt
det som er mulig for å fremme menneskenes frihet uten å begynne å styre livene deres for
dem, som ville innebære å ta fra dem frihet. Den er god i den forstand at de som er enige i
at prinsippene jeg diskuterte i kapittel 3 er riktige. Den er derfor også god i den forstand at
den er bedre enn naturtilstanden. Utfordringen ligger i at det kan være uenighet blant
mennesker om hvorvidt man skal akseptere grunnprinsippene i Den naturlige loven som
moralsk fundament for statsdannelse. Man kan endog tenke seg at Den naturlige loven som
fenomen aksepteres, men at det allikevel kan herske tvil om hva lovens krav, eller
prinsipper, er, og hvordan de skal etterleves personlig og implementeres politisk. Dessuten
vil ikke statsdannelsen i seg selv ha en dyptgripende påvirkning på menneskenaturen.
Utfordrende aspekter ved denne naturen kan derfor komme til uttrykk, enten direkte eller
mer indirekte, også etter statsdannelse. Dette kan gjeninnføre utfordringer som ligner på
dem vi forbandt med naturtilstanden i form av overgrep på (noen) menneskers naturlige
rettigheter. Så lenge menneskenes naturlige rettigheter i utgangspunktet blir sikret blir det
imidlertid lagt til rette for en type frihet som kan tenkes å fremme menneskelig blomstring
og utvikling av personlig dydig karakter og dermed til opprettholdelsen av en stat som
fortsetter å respektere og sikre alle menneskers naturlige rettigheter.
Locke ga oss en god, kanskje den beste, politiske løsningen, etter min mening, på
utfordringene forbundet med naturtilstanden. Men selv om De forente staters grunnlov,
den franske grunnloven og andre konstitusjoner, inkludert den norske, har bygget på eller
vært inspirert av Lockes politiske teori, tror jeg vi har få om noen kjente tilfeller av at alle
grunnprinsippene i Den naturlige loven, slik jeg har fremlagt og forklart dem i denne
oppgaven, faktisk har blitt lagt til grunn for en stat. Dermed har vi også få om noen
historiske erfaringer å trekke på og jeg kan ikke se for meg annet enn at vi må prøve dette ut
hvis vi skal finne ut hvordan det faktisk vil virke i den virkelige verden. Jeg blir gjerne med på
et slik eksperiment. Det er opp til hver av oss å gjøre Lockes politiske løsning, et
samtykkebasert folkestyre, til en god løsning ved å fremelske de verdiene den legger til
grunn og som opprettholder menneskenes frihet: prinsippene i Den naturlige loven. Valgene
vi tar helt privat påvirker vår grad av personlig dyd og derved vår dømmekraft, vår evne til å
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skjelne og etterleve Den naturlige loven. Hver og en av oss må ta ansvar for å leve dydige liv
og innse det store ansvaret som Gud og naturen har pålagt oss med hensyn til vårt
foreldreskap. Menneskeheten blir best bevart «ved å bevare dens grunnleggende enhet:
familien»353 fordi det er her ansvaret ligger for å sette alle de som «Gud [har] sent til verden
på oppdrag fra ham»354 i stand til å etterleve Den naturlige loven.
⁂

Locke forklarer i innledningen til et av sine litterære verk at “i tankens arbeid er det
‘ambisiøst nok å være engasjert som Under-Arbeider og rydde Marken litt, og fjerne litt av
Søppelet som ligger i veien for Kunnskap.’”355 Jeg har hatt stor glede av å ikke bare lese,
men forsøke å forstå Lockes tanker. For mitt vedkommende har hans tankearbeid ryddet
veien til litt mer “Kunnskap”.
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Simmons, Lockean Theory, 205-206: “preserve mankind by preserving its basic unit: the family (I, 88, 89).”
II, 6: “for men being all the workmanship of one omnipotent, and infinitely wise maker […] sent into the
world by his order, and about his business”.
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Locke, Essay, sitert i Waldron, God, Locke and Equality, 88-89: “In the industry of thought it is ‘ambition
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Rubbish, that lies in the way to Knowledge.’”
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Epilog: Retten til opprør
“[V]i har ikke tilstrekkelig kunnskap om hvordan dette kan skje,” skriver Solzhenitsyn, “vi
kjenner ikke til den loven som styrer plutselige oppsving i massenes følelser [og fører til] en
sosial eksplosjon”.356 Våren 1952, etter at de sovjetiske konsentrasjonsleirene i Sibir hadde
vært i drift i over 30 år, begynte fangene å gjøre opprør uten at dette var planlagt eller
koordinert på forhånd. “[F]rihetens bakterie spredde seg. [Innbyggerne i fangeleirene]
begynte å slite i stykker sine lenker.”357 Våren 2020 har også vært noe utenom det vanlige.
Det nye koronaviruset har minnet oss om hvor sårbare vi er og gitt både offentlige
myndigheter og nasjonenes innbyggere en mulighet til å erfare fordeler, utfordringer og
problemstillingene knyttet til bruk av statsmakt. Hvor grensene for statsmakt går har blitt
testet og diskutert. Noen vil si at offentlige myndigheter har trengt for langt inn i
familiemyndighetsområdet og i området for personlig frihet. Økonomisk sett er det i Norge
mange bedrifter, enkeltpersoner og familier som fanges opp av statlige økonomiske
sikkerhetsnett. I land uten slike sikkerhetsnett strever en stor andel av innbyggerne med å
få tak i nok mat og vann til å overleve statlig innført lockdown og karantene. Midt i denne
tiden har en annen krise blusset opp. Politidrapet på George Floyd i Atlanta, Georgia i USA
har ført til en enorm tilslutning til bevegelsen Black Lives Matter (BLM). Når vi leter etter
årsaken til denne oppslutningen finner vi brudd på mennesker naturlige rettigheter, slik vi
har lært om dem gjennom denne oppgaven. Locke beskriver hva som fører til folkeopprør
mot styringsmaktene:
“revolusjoner skjer ikke på grunn av ethvert lite tilfelle av vanstyre i offentlig forvaltning.
Store feil begått av dem som er satt til å styre, mange gale og ubeleilige lover, og alle
feiltrinn forårsaket av alminnelig menneskelig svakhet vil tåles av folket uten mytteri eller
356

Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago 1918-1956, 395, 398: “So many deep historians have written so many
clever books – and still they have not learned how to predict those mysterious conflagrations of the human
spirit, to detect the mysterious springs of a social explosion, nor even to explain them in retrospect.
Sometimes you can stuff bundle after bundle of burning tow under the logs, and they will not take. Yet up
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Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago, 402: “The Special Camps system was beginning to collapse in one
place after another […] The germ of freedom was spreading. […] the natives [inhabitants in the camps] were
beginning to tear at their chains.”
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knurring. Men hvis en lang rekke overgrep, bedrageri og triks, som alle heller i samme
retning, gjør hensiktene kjent for folket, og de ikke kan unngå å føle byrden de ligger under,
og ser hvilken vei dette fører hen; er det ikke noe rart at de vil reise seg og forsøke å flytte
makten inn i slike hender som kan sikre for dem den hensikten som offentlige myndigheter i
utgangspunktet ble opprettet for å sikre”.358

Forfatter Kimberly Jones forklarer hva som ligger bak BLM-bevegelsen:
“Vi må aldri glemme at økonomi var grunnen til at fargede mennesker ble fraktet til dette
landet [USA]. Hvis jeg nå ville spille Monopol med deg og jeg i 400 runder av spillet ikke lot
deg ha noen penger, jeg lot deg ikke erverve noe på brettet, jeg lot deg ikke ha noen ting [...]
hvordan kan du vinne? Du kan ikke vinne. Utfallet av spillet er bestemt på forhånd. [Mange]
sier [...] hvorfor brenner dere ned deres eget nabolag? Det er ikke vårt. Vi eier ingenting!
Hvordan kan du vinne når du har blitt fratatt alt? [Fargede] amerikanere har blitt fratatt våre
navn, vi kan ikke engang spore tilbake vår egen arv. [Flere] allierte spør, ‘hva kan jeg gjøre
for å hjelpe?’ Innse at hvite menneskers overtak på fargede er ikke en sak for de fargede
som allierte skulle vise sympati for, det er et “hvitt” problem som de skulle korrigere.
Den sosiale kontrakten sier at hvis jeg stjeler eller du stjeler så kommer personen med
myndighet over oss inn i bildet og fikser situasjonen. Men personen som er ment å fikse
situasjonen dreper oss! Så den sosiale kontrakten er brutt. [Hvite mennesker] brøt
kontrakten da vi i 400 år spilte spillet [for dem] og bygget deres velstand. [De] brøt
kontrakten når vi deretter bygget opp vår [egen] velstand [...] ved vår egen innsats i Tulsa og
[de] slapp bomber på oss. Når vi bygget den i Rosewood og de slaktet oss ned.359

358

II, 225: “revolutions happen not upon every little mismanagement in public affairs. Great mistakes in the
ruling part, many wrong and inconvenient laws, and all the slips of human frailty, will be born by the people
without mutiny or murmur. But if a long train of abuses, prevarications and artifices, all tending the same way,
make the design visible to the people, and they cannot but feel what they lie under, and see whither they are
going; it is not to be wondered, that they should then rouze themselves, and endeavor to put the rule unto
such hands which may secure to them the ends for which government was at first erected”.
359
Jones forklarer videre: “[Tulsa, Oklahoma og Rosewood, Florida] var [...] blomstrende samfunn med bare
fargede der vi hadde fremgangsrike forretninger [og] genererte store mengder inntekter og bygget “farget”
økonomisk velstand, der vi var selvberget, der vi eide våre butikker, der vi eide våre eiendommer. Og [hvite
mennesker] brant dem til grunnen [...] de ble mer eller mindre bombet i stykker.”
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Folk er ikke klar over de daglige ydmykelsene som foregår. Hvis du vil si at Black Lives Matter
må vi ta tak i ikke bare det som skjer med hensyn til fargedes dødsfall, men vi må ta tak i det
som skjer i fargedes liv. [...] Overgrepene mot fargede mennesker i dette landet, enten du
snakker om dødstallene eller mordene, eller du snakker om det økonomiske utenforskapet;
enten du snakker om det urettferdige kriminalrettssystemet, enten du snakker om “skole-tilfengsel-kanalen”; mengden med overgrep vi har utholdt, og fortsetter å utholde – de fleste
mennesker ville søke hevn, men alt vi søker er å bli behandlet som likeverdige. 360

Selv om ikke alt denne bevegelsen fører med seg er bygget på rettferdig og nestekjærlighet,
er den allikevel en indikasjon på at noens naturlige rettigheter, enten det er barn som
forsømmes eller diskriminering som utføres, har blitt tråkket på i stort omfang og over lang
tid.

360

“We must never forget that economics was the reason that black people were brought to this country. If I
right now decided that I wanted to play Monopoly with you and for 400 rounds of playing Monopoly I didn’t
allow you to have any money, I didn’t allow you to have anything on the board, I didn’t allow for you to have
anything. […] How can you win? You can’t win. The game is fixed. So, when they say, why do you burn down
the community? why do you burn down your own neighbourhood? It’s not ours! We don’t own anything! […]
How can you win when you’ve been stripped of everything? I mean black Americans, we’ve even been
stripped of our names, we can’t even track back our heritage. [A] lot of allies ask, ‘what can I do, what can I
do?’ [R]ecognize that white supremacy is not a black issue that they should show empathy for, but is a white
issue that they need to correct. […]
There is a social contract that we all have, that if you steal or if I steal, then the person who is [in] authority
comes in and they fix the situation. But the person who is [supposed to fix] the situation is killing us! So the
social contract is broken. […] You broke the contract when for 400 years we played your game [for you] and
built your wealth. You broke the contract when we [afterwards] built our [own] wealth […] on our own, by our
bootstraps in Tulsa and you dropped bombs on us. When we built it in Rosewood and you came and you
slaughtered us. [Tulsa, Oklahoma and Rosewood] were […] all-black communities that [were] thriving that had
successful businesses [and] where we […] generated huge amounts of income [and] built black economic
wealth, where we were self-sufficient, where we owned our stores, where we owned our property. And they
burned them to the ground […] they were basically bombed. […]
[P]eople are unaware of the daily indignities that happen. So if you want to say that Black Lives Matter, we
have to deal with not just what’s happening in black deaths, we have to deal with what’s happening in black
lives. […] The brutalization of black people in this country, whether you’re talking about the death toll and the
murders, or you’re talking about the economic disparagement; whether you’re talking about the unjust […]
criminal justice system, whether you’re talking about the school-to-prison pipeline, the amount of atrocities
that we have endured , and continue to endure – most people would be looking for revenge, but all we’re
looking for is our equality.”

101

Referanseliste
Bluhm, William T., Neil Wintfeld og Stuart H. Teger. “Locke’s Idea of God: Rational Truth or
Political Myth?” Journal of Politics, vol. 2, nr. 2 (1980): 414-438
Budziszewski, J. The Revenge of Conscience. Politics and the Fall of Man. Dallas: Spence
Publishing Company, 2000
––––––––––––. “The Underground Thomist”. Besøkt 17. juni 2020.
https://www.undergroundthomist.org
Burns, Tony. “Aristotle and Natural Law”. History of Political Thought, vol. XIX, no. 2
(Summer 1998): 142-166. 17. juni 2020.
https://www.researchgate.net/publication/233501116_Aristotle_and_natural_law
Carl, Noah. “Why Do Academics Lean Left?” Briefing Paper. Adam Smith Institute – The
Free-market ThinkTank. (2017?) Besøkt 14. Desember 2019.
https://static1.squarespace.com/static/56eddde762cd9413e151ac92/t/58b5a7cd03
596ec6631d8b8a/1488299985267/Left+Wing+Bias+Paper.pdf
Cox, Richard H. Locke on War and Peace. Oxford at the Clarendon Press, 1960
Corcoran Department of Philosophy, “A. John Simmons. John Allen Hollingsworth Professor
Of Philosophy”. 17. juni 2020. https://philosophy.virginia.edu/faculty/profile/ajs7m
Descartes, René. Meditasjoner over filosofiens grunnlag. Oslo: Aschehoug, 1992
Encyclopædia Britannica, “Natural law.”17. juni 2020.
https://www.britannica.com/topic/natural-law
Hagen, Angelica. “Helsedirektoratet endrer regelverket – Snart kan homofile menn gi
blod” nrk.no. Publisert 21. juni 2016. Besøkt 17. desember 2019.
“https://www.nrk.no/norge/helsedirektoratet-endrer-regelverket_-snart-kanhomofile-menn-gi-blod-1.13007740”
Hooker, Richard. Of the Lawes of Ecclesiastical Politie. Oxford: At the Clarendon Press, 1876.
(Først utgitt 1594 (bok I-IV) og 1597 (bok V)). Gjort tilgjengelig som nedlastbare pdf
filer (10 og 10 sider). 17. juni 2020. http://anglicanhistory.org/hooker/
Huseby, Robert, “Sufficiency and the Threshold Question,” The Journal of Ethics, 24 (2020):
207–223. 27 March 2020. https://doi.org/10.1007/s10892-020-09321-7
Jones, Kimberly, “Explaining black history with Monopoly”. BBC News US & Canada. Besøkt

102
15. Juni 2020.
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-53030635/explaining-blackhistory-with-monopoly
Kersey, John. Dictionarium Anglo-Britannicum or a General English Dictionary (1708)
https://www.lexilogos.com/english/english_modern_early.htm Besøkt 10. juni 2020.
Direktelenke til akkurat denne ordboken:
https://books.google.no/books?id=t01gAAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y
#v=onepage&q&f=false.
«Kyskhetsloven». I Evangeliets prinsipper, kapittel 39. Salt Lake City: Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige. Intellectual Reserve, Inc., 2011. 18. juni 2020.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-principles/chapter-39the-law-of-chastity?lang=nor
Lexico.com, s.v. “student”. Besøkt 14. desember 2019.
https://www.lexico.com/en/definition/student
Lexico.com, s.v. “discipline”. Besøkt 14. desember 2019
https://www.lexico.com/en/definition/discipline
Lexico.com, s.v. “disciple”. Besøkt 14. desember 2019
https://www.lexico.com/en/definition/disciple
Liakopoulos, Miltos. “Argumentation Analysis” i Qualitative Researching with Text, Image
and Sound, redigert av Martin W. Bauer og George Gaskell, 2000. Besøkt 17. Juni
2020. https://dx-doi-org.ezproxy.uio.no/10.4135/9781849209731.n9
Locke, John. Second Treatise of Government. Indianapolis: Hackett Publishing Company,
1980
Malnes, Raino. “Fra kongemakt til flertallsmakt: Den pragmatiske Thomas Hobbes og den
prinsippfaste John Locke” i Demokrati. Historien og ideene, redigert av Raino Malnes
og Dag Einar Thorsen, Oslo: Dreyer forlag, 2015.
Malnes, Raino. Kunsten å begrunne. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2012.
MacPherson, C. B. “Editor’s Introduction”, in Locke. Second Treatise of Government.
Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1980
National Geographics. “Beautiful 3-D Brain Scans Show Every Synapse.” Video. Produsert av
Shannon Sanders med animasjoner av Jason Treat, Kurt Mutchler, Bryan Christie, Joe

103
Lertola, and the Harvard SEAS Connectome Group. 30. Januar 2014.
https://youtu.be/nvXuq9jRWKE
Nelson, Russell M. “Reverence for Life” ChurchofJesusChrist.org (1985) Besøkt 6. juni 2020.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1985/04/reverencefor-life?lang=eng
Norsk Bibel 88/07. Norsk Bibel AS, 2007. 18. juni 2020. https://les.norsk-bibel.no
NYU Law Faculty, “Jeremy Waldron - Overview | NYU School of Law”. 17. juni 2020.
https://its.law.nyu.edu/facultyprofiles/index.cfm?fuseaction=profile.overview&pers
onid=26993
Peterson, Jordan B. “The Meaning and Reality of Individual Sovereignty”. YouTube.com.
2019. Besøkt 17. desember 2019. https://youtu.be/JpA5iDpnrbw
Plato. The Republic. New Your City: Basic Books, 1968.
Renlund, Dale G. “Constructing Spiritual Stability,” BYU Speeches. 16. september 2014.
https://speeches.byu.edu/talks/dale-g-renlund/constructing-spiritual-stability/
Runeberg, Johan Ludvig. Högt bland Saarijärvis moar. (Ingår i avdelningen "Idyll och
epigram" i debutsamlingen Dikter, 1830). sv.wikisource.org. 11 mai 2016.
https://sv.wikisource.org/wiki/Högt_bland_Saarijärvis_moar
Russell, Bertrand. A History of Western Philosophy. New York: Simon & Schuster, Inc. [No
year of publication, originally published 1945]
Simmons, A. John. The Lockean Theory of Rights. New Jersey: Princeton University Press,
1992
Schmidtz, David og Robert E. Goodin. Social Welfare and Individual Responsibility.
Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Solzhenitsyn, Alexandr. The Gulag Archipelago 1918-1956. An Experiment in Literary
Investigation. London: Vintage Penguin Random House, 2018
Sparknotes.com, “Nicomachean Ethics: Books I to IV”. Besøkt 14. desember 2019
https://www.sparknotes.com/philosophy/aristotle/section8/
Stanford Encyclopedia of Philosophy, s.v. “John Locke,” (del 4.1, fjerde avsnitt) av William
Uzgalis. 18. Juni 2020. https://plato.stanford.edu/entries/locke/
Store norske leksikon, s.v. «DNA,» av Lene Martinsen, 17. juni 2019. https://snl.no/DNA
Store norske leksikon, s.v. «eksegese,» av Tarald Rasmussen og Turid Karlsen Seim, 3.
september 2018. https://snl.no/eksegese

104
The New Testament. Authorized King James Version. Salt Lake City: The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 2013. Opprinnelig utgitt 1611. 24. mars 2015.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt?lang=eng
Vanebo, Ove. “Derfor stemmer ikke forskere på Fremskrittspartiet”, Dagbladet 11. mai
2017. Besøkt 14. desember 2019. https://www.dagbladet.no/kultur/derforstemmer-ikke-forskere-pa-fremskrittspartiet/67563450
Waldron, Jeremy. God, Locke and Equality. Christian Foundations in Locke’s Political
Thought. New York: Cambridge University Press, 2002.
WEHImovies, “DNA animations by wehi.tv for Science-Art exhibition.” Video. Created for
V&A exhibition "The Future Starts Here," 2018. 17. juli 2018.
https://youtu.be/7Hk9jct2ozY
Wikipedia.no, “Algernon Sydney.” 29. mai 2019.
https://no.wikipedia.org/wiki/Algernon_Sydney
Wikipedia.org, “Intelligence Quotient.” 14. desember 2019.
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_quotient
Wikimedia.org, “IQ distribution by Dmcq - Own work, CC BY-SA 3.0”.
14. desember 2019. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29433851
Winstonchurchill.org, “The Worst Form of Government”. 22. Juni 2020.
https://winstonchurchill.org/resources/quotes/the-worst-form-of-government/

105

VEDLEGG 1: De aristoteliske dyder og laster og deres forhold til

praktisk visdom
Sphere of action or feeling

Excess (vice)

Mean (virtue)

Deficiency (vice)

Rashness

Courage

Cowardice

Licentiousness

Temperance

Insensibility

Getting and spending (minor)

Prodigality

Liberality

Illiberality

Getting and spending (major)

Vulgarity

Magnificence

Pettiness

Honor and dishonor (major)

Vanity

Magnanimity

Pusillanimity

Honor and dishonor (minor)

Ambition

Proper ambition

Unambitiousness

Anger

Irascibility

Patience

Lack of spirit

Self-expression

Boastfulness

Truthfulness

Understatement

Conversation

Buffoonery

Wittiness

Boorishness

Obsequiousness or flattery

Friendliness

Cantankerousness

Shyness

Modesty

Shamelessness

Envy

Righteous indignation

Malicious enjoyment

Fear and confidence
Pleasure and pain

Social conduct
Shame
Indignation

TABELL V.1: De aristoteliske dyder og laster.361

Hver av de aristoteliske dydene er å finne et sted på et kontinuum mellom to laster der den
ene lasten er en overdrivelse (på engelsk “excess”) og den andre en mangel (på engelsk
“deficiency”) av dyden. VEDLEGG 1 er en oversikt over aristoteliske dyder og laster. Kun den
som har praktisk visdom, god moralsk dømmekraft, kan utpeke den korrekte plassering av
dyden på denne linjen.362 Ens grad av praktisk visdom avhenger igjen av i hvilken grad man
selv lever et dydig liv. Manglende praktisk visdom fører til at man plasserer dydene feilaktig
på last-dyd-last-linjene. Man vil da hevde at noe som er (litt) galt er (helt) riktig. Mennesket
øver seg i å være dydig gjennom å prøve og feile. Etterhvert vil den oppriktige og
oppmerksomme student bli mer og mer dydig og vedkommendes praktiske visdom vil tilta i
tilsvarende grad. Budziszewski forklarer viktigheten av og samspillet mellom etterlevelse av
dydene og praktisk visdom:

361

Sparknotes.com “Nicomachean Ethics: Books I to IV”
Et eksempel på en aristotelisk dyd er beskjedenhet, der sjenerthet (last) er overdrivelsen og skamløshet
(last) er mangelen. Se oversikten over de 12 aristoteliske dydene med de tilhørende 24 lastene i VEDLEGG 1.
362
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Alle moralske dyder – eller i det minste alle av den aristoteliske typen – er gjensidig
avhengige av hverandre. Den klassiske utleggelsen av denne sannheten, som kommer fra
Thomas Aquinas, dreier seg om forholdet mellom disse dydene og praktisk visdom. Hver
moralsk dyd avhenger av praktisk visdom; hvis derfor praktisk visdom forringes [får dette
konsekvenser for vår oppfatning og etterlevelse av alle moralske dyder]. Men på den annen
side avhenger praktisk visdom av hver moralske dyd; hvis derfor [etterlevelsen av] en av de
moralske dydene blir forringet, blir praktisk visdom skadelidende. Av dette følger at [...] en
feil i etterlevelsen av en hvilken som helst moralsk dyd innebærer en feil i hver av de andre
[og i et individs moralske dømmekraft].363

Måten vår etterlevelse av dydene påvirker vår dømmekraft kan illustreres som vist i FIGUR
5.2. Hvert svarte punkt representerer en plassering av en dyd, hver linje at dydene er

gjensidig avhengige av hverandre. (For å ikke gjøre illustrasjonen for komplisert er ikke alle
mulige linjer mellom de ulike punktene tegnet inn.) De grå små sirklene man ser i
illustrasjon B) og C) representerer korrekt plassering av dydene og de grå linjene angir det
korrekte forholdet mellom dem.

363

Budziszewski, The Revenge of Conscience. Politics and the Fall of Man, 47: “All moral virtues – or at the very
least, all those of the Aristotelian type – are interdependent. The classical demonstration of this truth, which
derives from Thomas Aquinas, pivots on the relation of these virtues to practical wisdom. For every moral
virtue depends on practical wisdom; hence if practical wisdom is impaired, then every moral virtue is impaired.
But on the other side, practical wisdom depends on every moral virtue; hence if any moral virtue is impaired,
practical wisdom is impaired. It follows, then, that […] a flaw in any moral virtue entails a flaw in every other
[and in an individual’s ability to make moral judgements].”
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FIGUR 5.2: Gjensidig avhengig system av dyder364

Tilfellet A) illustrerer at en person lever på en slik måte at hver dyd er korrekt
plassert på last-dyd-last-linjen og forholdet mellom dydene er som det skal. En slik
person vil ha en uklanderlig karakter: ærlig og måteholden, modig og generøs, flittig
og tålmodig, sann og lojal, og så videre. Vedkommende vil inneha høy grad av
praktisk visdom og dermed være godt skikket til å skjelne Den naturlige loven.
Tilfellet B) illustrerer at når vi feiler i vår etterlevelse av én av dydene og ikke straks
korrigerer oss selv, vil vi få “følgefeil” i de andre dydene også, eller forårsake en
forskyvning i vår moralske oppfatning, eller av hele vårt indre etiske system. Vår
moralske sans er til en viss grad forvirret. Vår evne til å skjelne Den naturlige loven er
forstyrret. For å gjenoppta radioanalogien fra kapittel 1 kan vi si at det blir “støy på
linjen”.365
Tilfellet C) illustrerer en tilstand der en person på alvorlig vis går på akkord med Den
naturlige loven og resultatet blir en tilstand av stor moralsk forvirring. Siden
etterlevelse av de aristoteliske og kristne dydene og evnen til rasjonell tenkning,
iallfall i forhold til moralske spørsmål, går hånd i hånd,366 indikerer dette at
vedvarende overtredelse av Den naturlige loven kan påvirke selve evnen til å tenke
og handle rasjonelt.367
364

Takk til Enzo Nicolás Rossi som hjalp meg å øke eksponeringen på dette bildet. Illustrasjonen er håndtegnet
og hvordan C) ser ut kom jeg frem til ved å tegne på et mellomleggspapir og brette det som vist på
illustrasjonen.
365
Et eksempel fra Det nye testamente sier det på denne måten: “Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men
bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? [...] Dra først bjelken ut av ditt eget øye! Så kan du se å dra flisen ut av
din brors øye.” (Matteus 7:3,5)
366
Jeg kan tenke meg at min morfar, Helge Arvid Heistø, som i sin tid grunnla Blodbanken i Oslo, ville snudd
seg i graven om han fikk vite at Blodbanken nå av politiske og ideologiske hensyn tar imot blod fra menn som
har vært homoseksuelt aktive så lenge det er gått 1 år siden siste homoseksuelle samkvem, på tross av
legerådets anbefalinger som advarer mot fremkomsten av nye virus på bakgrunn av slik aktivitet og usikker
inkubasjonstid for nye virus. Se Hagen. “Helsedirektoratet endrer regelverket – Snart kan homofile menn gi
blod” og en debatt i Dagsnytt 18 med Fredrik Solvang som jeg ikke finner referansen til.
367
Vår tid er både blitt kalt post-kristen og post-rasjonell. Et eksempel på moralsk forvirring i vår tid er den
“seksuelle revolusjonen” som startet i Vesten rundt 1960-tallet og som har pågått siden og alle “følgefeilene”
av den. Den har fjernet den tradisjonelle kyskhetsnormen for avholdenhet før – og absolutt lojalitet i og
forpliktelse til – ekteskap mellom en mann og en kvinne. Studier viser at familien, samfunnets mest
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Aristoteles sa at “en virkelig dydig person vil være naturlig tilbøyelig til å oppføre seg
passende og vil ikke ha behov for regler.”368 Slike personer ville gjort Lockes naturtilstand til
en harmonisk og fredfylt tilværelse. Siden alle mennesker ikke er slik trenger vi staten. Locke
nevner at et samfunn med større grad av dyd har bedre ledere og mindre umoralske
borgere.369 Når folket skal gå i gang med å lage regler, eller lover, som skal gjøre Den
naturlige loven klar og tydelig, kjent og kunngjort for alle, så trenger vi dydige personer med
praktisk visdom for at vi med størst mulig sannsynlighet får lover som overensstemmer med
Den naturlige loven. En ideell situasjon kunne tenkes å være en lovgivende rådsforsamling
der hver representant lever et dydig liv, som innbefatter at hver person er dedikert til å søke
å forstå, etterleve og fremme sannheten, er villige til å rette seg etter Den naturlige loven,
og dermed har god moralsk dømmekraft, praktisk visdom og god evne til å skjelne Den
naturlige loven. Folket har derfor et ansvar for, og det vil være i deres «passende
interesse»370, å velge representanter som lever dydige liv. Dette fordrer igjen at hver
stemmeberettigede selv må etterstrebe å leve et dydig liv og tilegne seg så stor praktisk
visdom som mulig, både for å kunne skjelne gode kandidater til lokale og nasjonale politiske
verv og for å være skikket til selv å kunne inneha slike oppgaver.

grunnleggende og bærende struktur, bryter sammen som følge av oppløsningen av tradisjonelle
seksualnormer. Frikoplingen mellom seksuell aktivitet på den ene siden og forplantningsansvaret og det
stabile, forpliktede forholdet på den andre fører til et selvsentrert og unaturlig syn på seksualitet, en
degradering av menneskeverdet og nedvurdering og relativisering av verdien av og kommodifisering av
tilgangen til å forårsake liv. Ulike argumenter fremsettes for å fjerne de uønskede effektene av slike
overtredelser: Verdens største folkemord er det stadig pågående angrepet på de mest uskyldige og mest
beskyttelsesavhengige iblant oss, de ufødte barna.
368
Min oversettelse av “a truly virtuous person will naturally be inclined to behave appropriately and will have
no need of rules.” Se sparknotes.com “Nicomachean Ethics: Books I to IV”.
369
II, 111: “the golden age […] had more virtue, and consequently better governors, as well as less vicious
subjects.”
370
II, 57: “for law [of nature], in its true notion, is not so much the limitation as the direction of a free and
intelligent agent to his proper interest” (kursivering i originalen).
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VEDLEGG 2:

Utviklingen av dydig karakter – et eksempel

Da overlevende britiske og amerikanske soldater kom hjem etter andre verdenskrig ble de
hyllet som helter. I Stalins Sovjetunion fikk veteranene en annen mottakelse. Siden de etter
hans syn enten var potensielle spioner eller fordi de utgjorde en trussel for regimet fordi de
hadde sett for mye av Vesten, ble de fleste arrestert og deponert til Sovjetunionens
konsentrasjonsleire, GULagene. Alexandr Solzhenitsyn (1918-2008), som i 1970 ble tildelt
Nobelprisen i litteratur, var en av disse veteranene og tilbragte 8 år i GULagsystemet (194553), etterfulgt av eksil. Solzhenitsyn utga i årene 1972-76 det omfattende verket GULagarkipelet (bok I til VII). Boken gir sterke innblikk i livet til fangene i leirene (det er estimert at
66 millioner internerte døde/ble drept) og verdifull innsikt i menneskets moralske natur.
Endel av denne innsikten, epistemologisk forankret i både forfatterens egen erfaring og
introspeksjon og i andres vitnemål, kan gi oss ytterligere belegg for sannhetsgehalten til
teorien om dyd og dømmekraft (praktisk visdom). Om de uskyldig dømte i leirene skriver
Solzhenitsyn:
“your clean conscience, like a clear mountain lake, shines in your eyes. (And your eyes,
purified by suffering, infallibly perceive the least haze in other eyes; for example, they
infallibly pick out stool pigeons. And the Cheka-GB [forløperen til KGB] is not aware of this
capacity of ours to see with the eyes of truth – it is our ‘secret weapon’ against that
institution.)”371

Solzhenitsyn formidler viktigheten og effekten av samspillet mellom uskyld og lidelse når
det gjelder å “se med sannhetens øyne”. Litt senere forklarer han videre hvordan samspillet
mellom dyp og samvittighetsgranskende ettertanke og villighet til å ta oppgjør med sine
egne feiltrinn bygger en sterk og dydig karakter. Jeg gjengir her et utdrag fra
GULagarkipelets bok IV, kapittel 1, “The Ascent”:
“Here is a rewarding and inexhaustible direction for your thoughts: Reconsider all your
previous life. Remember everything you did that was bad and shameful and take thought –
can’t you possible correct it now?
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Yes, you have been imprisoned for nothing. You have nothing to repent of before
the state and its laws.
But […] before your own conscience? But […] in relation to other individuals?
In the intoxication of youthful successes I had felt myself to be infallible, and I was
therefore cruel. […] In my most evil moments I was convinced that I was doing good, and I
was well supplied with systematic arguments. And it was only when I lay there on rotting
prison straw that I sensed within myself the first stirrings of good. Gradually it was disclosed
to me that the line separating good and evil passes not through states, nor between classes,
nor between political parties either – but right through every human heart – and through all
human hearts.
Since then I have come to understand the truth of all the religions of the world: They
struggle with the evil inside a human being (inside every human being). It is impossible to
expel evil from the world in its entirety, but it is possible to constrict it within each person.
‘Know thyself!’ There is nothing that so aids and assists the awakening of
omniscience within us as insistent thoughts about one’s own transgressions, errors,
mistakes. […]
And that is why I turn back to the years of my imprisonment and say, sometimes to
the astonishment of those about me: ‘Bless you, prison […] for having been in my life!’”372

Utdraget illustrer poenget om at det krever en inngående selvransakelse og et oppgjør med
seg selv og egne feiltrinn for å bli i god stand til å oppleve “stirrings of good” i sin sjel og
dermed virkelig bli i stand til å skjelne rett og galt, ydmykt rette seg etter moralsk lov,
verdsette det gode og kunne lede og veilede andre mennesker. En slik prosess er ytterst
personlig og individuell. Noen vil kanskje aldri ta et slikt oppgjør med seg selv i løpet av
tiden mellom fødsel og fysisk død. Andre vil gjøre det tidlig i livet, andre senere. Noen vil
gjøre det uprovosert av ytre omstendigheter, for andre, som Solzhenitsyn, kan fengsel og
fangenskap bidra til prosessen.
⁂
Det kan virke som et paradoks, men kanskje man må være i eller ha erfart en viss form for
ufrihet eller fangenskap for å virkelig kunne forstå og skrive godt om frihet.
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