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Sammanfattning 
 

Den liberala demokratin, till vilken västvärldens politiska system bekänner sig, bygger i 

grunden på tanken att alla människor har naturliga rättigheter till liv, frihet och egendom. På 

grund av otryggheten i ett anarkistiskt naturtillstånd, kommer människor att sluta sig samman 

i stater, där de går med på att inskränka en del av sin frihet och överlåta makt till staten, på 

villkor att staten garanterar sina medborgare skydd för de naturliga rättigheterna. Så länge 

staten klarar av dessa uppgifter förbinder sig medborgarna att lyda staten, vars grund således, 

enligt denna teori, vilar på ett fiktivt samhällskontrakt. Inom ramen för detta samhällskontrakt 

har medborgare rätt att protestera för att nå förändring, så länge protesterna inte hotar 

samhällets fortsatta existens. Exempel på sådana legitima former av protester är (lagliga) 

demonstrationer, namninsamlingar samt olika former av civil olydnad som har gemensamt att 

aktörerna som deltar vill påverka inom ramen för samhällssystemet och därför står för sina 

handlingar samt är beredda att, om så är nödvändigt, låta rättssystemet ha sin gång.  Det finns 

dock grupper i samhället som inte accepterar denna begränsning. Dessa aktörer erkänner av 

olika anledningar inte statens legitimitet, och anser sig därför ha rätt att protestera utanför 

ramarna för civil olydnad, det vill säga genom illegala protestaktioner. Skillnaden mellan 

legala och illegala protester är följaktligen att aktörerna som utför legala protester erkänner 

det rådande systemet och därför anser det vara viktigt att våga stå för sina handlingar, medan 

utförarna av illegala protester tvärtom anser sig stå utanför systemet, att de därför inte heller 

omfattas av detta samhälles lagar och regler och att de därför kan utföra anonyma direkta 

aktioner för att försöka undvika ett, i deras ögon, orättfärdigt straff. Den djupgröna rörelsen 

rörelsen Earth First! är ett exempel på en sådan grupp. Earth First! anser att nuvarande 

samhällssystem är illegitimt på grund av att ekologiska intressen ständigt får ge vika för 

ekonomiska, vilket i längden är ekologiskt ohållbart. Fram till den dag då samhället i sina 

beslut tar hänsyn till andra livsformer (såväl djur som natur), och sätter ekosystemets behov 

främst (ekocentrism) istället för människans (antropocentrism), anser sig Earth First! ha rätt 

att, som en sista utväg när ingenting annat fungerar, genom illegala direkta aktioner försvara 

miljön mot oansvariga regeringar.  

 

Denna uppsats utreder huruvida illegala protester på ekocentrisk grund kan rättfärdigas i 

liberala demokratier. Då den liberala demokratin i grunden bygger på samhällskontraktsteori 

är det ur detta perspektiv frågan måste belysas. De frågor som därför måste besvaras för att 
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kunna avgöra huruvida illegala protester kan rättfärdigas på ekocentrisk grund i en liberal 

demokrati, är:  

• under vilka omständigheter kan, enligt samhällskontraktsteorin, illegala protester 

rättfärdigas,  

• vem avgör när dessa omständigheter råder, och 

• är de ekocentriska kraven kompatibla med samhällskontraktsteorin på ett sådant sätt 

att illegala protester på dessa grunder kan rättfärdigas? 

 

För att besvara dessa frågor, inleds uppsatsen med en inblick i de samhällskontraktsteorier 

som förespråkas i John Rawls En teori om rättvisa (1971) och Robert Nozicks Anarchy, State, 

and Utopia (1974), samt till viss del John Lockes The second treatise of government (1690). 

Deras syn på samhällskontraktet och (eftersom ekocentrismen förespråkar att de naturliga 

rättigheterna även bör omfatta icke-mänskligt liv) omfattningen av de naturliga rättigheterna, 

samt på när protester kan rättfärdigas studeras därför i uppsatsens första del, kapitel II-IV. 

Uppsatsens andra del utgörs av en inblick i grön teori, här representerad av Arne Naess, vars 

Ekologi, samhälle och livsstil (1973), kom att få stort inflytande inom den gröna rörelsen. I 

kapitel V diskuteras hans syn på samhället samt naturrättens omfattning. Hans ekocentriska 

tankar ligger också till grund för argumentationen hos Earth First!, vars ståndpunkter här 

företräds av en av rörelsens grundare, Dave Foreman, som redogör för sina åsikter i 

Confessions of an eco-warrior (1991). Foreman är relevant för denna uppsats som ett exempel 

på ett resonemang som leder fram till slutsatsen att illegala protestaktioner är rättfärdigade i 

ett liberaldemokratiskt system. Denna uppsats huvudsyfte är att utreda huruvida ett sådant 

resonemang har stöd i de samhällskontraktsteorier som ligger till grund för dagens liberala 

demokratier. Därför syftar kapitel VI till att ge en inblick i Dave Foremans argumentation. 

Uppsatsen avslutas med en analys, där uppsatsens frågeställningar diskuteras och besvaras.  

 

Följande definition konstateras gälla för när protester kan rättfärdigas i liberala demokratier: 

 

• i de fall där sociala beslut och enskilda lagar, i en demokratisk stat, påtagligt strider 

mot de principer som ligger till grund för staten* är den kollektiva viljan underordnad 

dessa principer och kan således motarbetas. 
*Hos Rawls: rättviseprinciperna; hos Locke (och Nozick): skyddet av de naturliga rättigheterna. 
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• i de fall där det rådande systemet under lång tid ignorerat rättmätiga krav från en 

minoritet som försökt påverka genom lagliga medel och civil olydnad, kan systemets 

rättvisa grund ifrågasättas. Under sådana omständigheter kan en upptrappning av 

protesternas art vara berättigad. 

 

• rätten att avgöra när dessa villkor är uppfyllda ligger hos varje enskild medborgare.  

 

I uppsatsen konstateras att om vi ska uppfylla de krav som ingår i samhällskontraktsteorin, 

såväl hos Rawls som hos Nozick och Locke, nämligen att ta hänsyn till framtida generationers 

behov, inte i onödan plåga djur, samt uppfylla Lockes förbehåll (till vilket även Nozick sluter 

sig) om att lämna lika mycket och lika bra till andra, är det nödvändigt att ta hänsyn till det 

helhetsperspektiv som förespråkas av ekocentriker. Även i ett antropocentriskt perspektiv, 

bryter därför ett samhälle som ständigt låter kortsiktiga mänskliga intressen gå före 

långsiktiga ekologiska och således inte tar hänsyn till framtida mänskliga generationer, mot 

samhällskontraktsteorin. Även om skälen till varför ekologisk hänsyn är nödvändig skiljer sig 

åt mellan antropocentriska och ekocentriska teorier, är målet således detsamma, nämligen att 

skapa ett ekologiskt hållbart samhällssystem. Detta innebär enligt de villkor som ställts upp i 

denna uppsats för när protester kan rättfärdigas att om majoriteten i en demokratisk stat röstat 

fram en regering som inte tar ekologiska hänsyn, strider denna regerings handlande mot de 

principer som ligger till grund för den liberaldemokratiska staten (eftersom hänsyn till 

framtida generationer ingår i dessa principer enligt samhällskontraktsteorin) och får således 

motarbetas. Foreman menar att välplanerade, väl motiverade, icke våldsamma, anonyma, 

illegala direkta aktioner (ekotage) är berättigade som en sista utväg när ingenting annat 

hjälper för att rädda ett specifikt område från miljöförstöring. Håller Foremans argumentation 

gentemot de krav som i denna uppsats konstaterats gälla för när illegala protestaktioner är 

rättfärdigade i liberala demokratier? Rent teoretiskt måste det konstateras att så är fallet. De 

ekocentriska kraven är kompatibla med antropocentrisk samhällskontraktsteori; hänsyn måste 

tas till framtida generationer, således måste samhället vara ekologiskt hållbart, och 

medborgare som har uppenbara skäl att anse att samhället bryter mot denna princip har rätt att 

protestera. Om lagliga protester inte leder någonvart, kan civil olydnad berättigas. Om civil 

olydnad inte heller leder till någon förändring, kan således illegala protestaktioner vara 

berättigade, på ekocentrisk grund, även i liberala demokratier.  
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I. Kan illegala protester på ekocentrisk grund rättfärdigas i liberala 
demokratier? 

 

Den liberala demokratin, till vilken västvärldens politiska system bekänner sig, bygger i 

grunden på tanken att alla människor har naturliga rättigheter till liv, frihet och egendom. På 

grund av otryggheten i ett anarkistiskt naturtillstånd kommer människorna, enligt den 

liberaldemokratiska kontraktsteorin, att sluta sig samman i stater, där de går med på att 

inskränka en del av sin frihet och överlåta makt till staten, på villkor att staten garanterar sina 

medborgare skydd för de naturliga rättigheterna. Dessa stater kan se ut på olika sätt, alltifrån 

Thomas Hobbes enväldiga diktator, Leviathan, till John Lockes rättsstat, Robert Nozicks 

minimala stat och John Rawls samhälle byggt på rättvisa, men gemensamt för dessa stater är 

att de legitimeras genom att garantera sina medborgare skydd för de naturliga rättigheterna. 

Så länge staten klarar av dessa uppgifter förbinder sig medborgarna att lyda staten, vars grund 

således, enligt dessa teorier, vilar på ett fiktivt samhällskontrakt (Malnes & Midgaard 1993: 

109-111, 127-128). Inom ramen för detta samhällskontrakt har medborgare rätt att protestera 

för att nå förändring, så länge protesterna inte hotar samhällets fortsatta existens. Exempel på 

sådana legitima former av protester är (lagliga) demonstrationer, namninsamlingar samt olika 

former av civil olydnad som har gemensamt att aktörerna som deltar vill påverka inom ramen 

för samhällssystemet och därför står för sina handlingar samt är beredda att, om så är 

nödvändigt, låta rättssystemet ha sin gång.   

 

Det finns dock grupper i samhället som inte accepterar denna begränsning. Dessa aktörer 

erkänner av olika anledningar inte statens legitimitet, och anser sig därför ha rätt att protestera 

utanför ramarna för civil olydnad, det vill säga genom illegala protestaktioner. Skillnaden 

mellan legala och illegala protester är följaktligen att aktörerna som utför legala protester 

erkänner det rådande systemet och därför anser det vara viktigt att våga stå för sina 

handlingar, medan utförarna av illegala protester tvärtom anser sig stå utanför systemet, att de 

därför inte heller omfattas av detta samhälles lagar och regler och att de därför kan utföra 

anonyma direkta aktioner för att försöka undvika ett, i deras ögon, orättfärdigt straff: 

 
It is our view that resistance does not need to legitimise itself according to the terms of the system and 

it’s ideology. It is legitimate precisely because it resists these things. Genetix Snowball, in contrast to 

this, does not contextualise itself within capitalism or the resistance to it. It is therefore forced to justify 

itself by emphasising its ultra non-violence and accountability and the moderation and 
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“reasonable”ness of it’s demands. A case of fuck the disobedient lets get civil. Genetix Snowball is not 

resistance but souped up civil disobedience, spectacular lobbying, and therefore shoots itself in the foot 

(Internet 1).  

 

Citatet ovan är hämtat från Leeds Earth First!s hemsida, och är ett exempel på resonemanget 

kring illegala protesters rättfärdigande. Texten utgör en del av ett debattinlägg som syftar till 

att visa varför Earth First! inte kan ställa sig bakom en civil olydnadsaktion mot 

genmodifierade grödor. Huvudargumentet, som framgår ovan, är att Earth First! anser att det 

rådande systemet är illegitimt, och således har organisationen och dess medlemmar inga 

förpliktelser att arbeta inom detta systems ramar. En civil olydnadsaktion som kräver att 

deltagarna öppet visar sin identitet samt är beredda att låta sig straffas för sina handlingar, är 

omöjlig för Earth First! att delta i eftersom detta skulle innebära ett erkännande av det system 

organisationen motarbetar.  

 

De senaste åren har vi sett en upptrappning av antalet (legala såväl som illegala) 

protestaktioner i västvärlden, något som kan tyda på att allt fler människor och grupper i 

samhället ifrågasätter det rådande systemets legitimitet. Det har således blivit allt vanligare att 

människor visar sitt missnöje med samhället, inte genom att gå den traditionella vägen inom 

det politiska systemet, utan genom att utifrån försöka punktmarkera sitt missnöje genom att 

delta i nätverk och intresseorganisationer som genomför protester och direkta aktioner mot 

specifika delar av samhällssystemet. Olika former av protestaktioner utförs mot så skilda 

samhälleliga fenomen som EU-toppmöten, kärnkraftverk, älgjakt, minkfarmer och 

genmodifierade grödor, av olika intresseorganisationer eller lösa nätverk av 

intresseorganisationer, som på detta sätt försöker påverka samhällssystemet för att dels, i vissa 

fall, få en direkt effekt (minkarna släpps ut i frihet; de genmodifierade grödorna förstörs) och 

dels för att väcka debatt och få medieuppmärksamhet.  

 

Det kapitalistiska, industrialiserade, globaliserade samhällssystemet ifrågasätts av många 

människor idag, något som vi sett manifesteras i det löst sammansatta nätverk som brukar 

omnämnas som ”antiglobaliseringsrörelsen”. En rörelse som länge stått för dessa värderingar 

är den gröna rörelsen, som uppstod på 1970-talet, och som idag finns i många länder, såväl 

inom det politiska systemet (gröna partier) som utanför, i miljöorganisationer och 

aktivistgrupper (Goodin 1992:9-11). Den gröna ideologin brukar omnämnas som en utmaning 

för den liberala demokratin, eftersom den efterlyser ett nytt, helhetsbaserat, sätt att se på 
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samhället där ekosystemets behov sätts i centrum (ekocentrism) istället för att, som idag, 

främst ta hänsyn till mänskliga behov (antropocentrism). Människan bör således enligt 

ekocentrismen ses som en del av det ekologiska systemet istället för att betraktas som 

överlägsen och mer värd än andra livsformer. Ekocentriker menar följaktligen att samhället, 

för att nå en hållbar utveckling, måste utvidga de naturliga rättigheterna till att omfatta såväl 

människligt som icke-mänskligt liv. Ur denna ideologi har även aktivistgrupper uppstått, som 

menar att miljöaktivister, eftersom de är en del av ekosystemet, har rätt att i ”självförsvar” 

utföra illegala direkta aktioner i syfte att stoppa miljöförstörelse och upplysa allmänheten om 

den miljöförstöring som pågår. En sådan aktivistgrupp är Earth First!, vars resonemang vi fick 

en första inblick i ovan. 

 

Denna uppsats ämnar utreda huruvida illegala protester på ekocentrisk grund kan rättfärdigas i 

liberala demokratier. Då den liberala demokratin i grunden bygger på samhällskontraktsteori 

är det ur detta perspektiv frågan måste belysas. Earth First! anser att nuvarande 

samhällssystem är illegitimt på grund av att ekologiska intressen ständigt får ge vika för 

ekonomiska, vilket i längden är ekologiskt ohållbart. Fram till den dag då samhället i sina 

beslut tar hänsyn till andra livsformer (såväl djur som natur), och sätter jordens behov främst 

istället för människans, anser sig Earth First! ha rätt att fortsätta försvara miljön mot 

oansvariga regeringar. De frågor som därför måste besvaras för att kunna avgöra huruvida 

illegala protester kan rättfärdigas på ekocentrisk grund i en liberal demokrati, är:  

• under vilka omständigheter kan, enligt samhällskontraktsteorin, illegala protester 

rättfärdigas,  

• vem avgör när dessa omständigheter råder, och 

• är de ekocentriska kraven kompatibla med samhällskontraktsteorin på ett sådant sätt 

att illegala protester på dessa grunder kan rättfärdigas? 

 

För att besvara dessa frågor, inleds uppsatsen med en inblick i de samhällskontraktsteorier 

som förespråkas av John Rawls och Robert Nozick, samt till viss del John Locke. Deras syn 

på samhällskontraktet och omfattningen av de naturliga rättigheterna, samt på när protester 

kan rättfärdigas studeras i uppsatsens första del. Anledningarna till valet av dessa teoretiker är 

följande: Det ledande samhällskontraktsteoretiska verket idag är skrivet av John Rawls, som 

med En teori om rättvisa (1971) tillförde nya idéer till statsvetenskapen. John Rawls bygger 

sin argumentation på tidigare samhällskontraktsteorier och ligger i sitt sätt att argumentera 

nära den moderna välfärdsstaten, vilket gör hans teori relevant för denna uppsats. Rawls 
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främsta kritiker är Robert Nozick, som i Anarchy, State, and Utopia (1974) istället 

förespråkar en minimal stat som ger individen stor frihet i sitt val av livsföring, vilket är en 

kritik mot välfärdsstaten. Tillsammans utgör dessa två teoretiker en god grund för analys av 

den moderna liberala demokratin, då deras teorier är relativt moderna, och deras åsikter till 

stor del påminner om den spridning i synen på staten som återfinns i liberala demokratier, där 

förespråkare finns för såväl en extensiv stat för att garantera rättvisa, som för en mindre stat, 

som främst skall se till individens frihet. Båda dessa teoretiker hänvisar ofta till John Locke, 

vars teori om de naturliga rättigheterna i The second treatise of government (1690) har haft 

stort inflytande över de principer som ligger till grund för moderna demokratier, bland annat 

har Lockes tankar inspirerat den amerikanska konstitutionen. Därför berörs även Lockes 

synpunkter på ovanstående frågeställningar i uppsatsens kapitel III och IV.  

 

Uppsatsens andra del utgörs av en inblick i djupgrön teori, här representerad av Arne Naess, 

vars Ekologi, samhälle och livsstil (1973), kom att få stort inflytande inom den gröna rörelsen. 

I kapitel V diskuteras hans syn på samhället samt naturrättens omfattning. Hans ekocentriska 

tankar ligger också till grund för argumentationen hos Earth First!, vars ståndpunkter här 

företräds av en av rörelsens grundare, Dave Foreman, som redogör för sina åsikter i 

Confessions of an eco-warrior (1991). Foreman är relevant för denna uppsats som ett exempel 

på ett resonemang som leder fram till slutsatsen att illegala protestaktioner är rättfärdigade i 

ett liberaldemokratiskt system. Denna uppsats huvudsyfte är att utreda huruvida ett sådant 

resonemang har stöd i de samhällskontraktsteorier som ligger till grund för dagens liberala 

demokratier. Därför syftar kapitel VI till att ge en inblick i Dave Foremans argumentation. 

Uppsatsen avslutas med en analys, där uppsatsens frågeställningar diskuteras och besvaras.  

 

Det bör påpekas att avsikten med denna uppsats är att genomföra en teoretisk analys av 

huruvida illegala protestaktioner på ekocentrisk grund kan rättfärdigas i liberala demokratier. 

Avsikten är således inte att kartlägga Earth First!, eller den gröna rörelsen, inte heller att 

utreda protesters rättfärdigande i något specifikt land, utan endast att utreda huruvida en sådan 

argumentation som här exemplifieras av Arne Naess och Dave Foreman teoretiskt är 

kompatibel med den samhällskontraktsteori som ligger till grund för den liberala demokratin.  
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II. Om grunden för statens rättfärdigande 
 

Kontraktsteoretikerna kännetecknas av sin tilltro till ett virtuellt samhällskontrakt som grund 

för statens rättfärdigande. De olika samhällskontrakten lägger dock, såsom den moderna 

politiska skalan från vänster till höger, betoningen olika beroende på hur de anser att den 

eviga konflikten mellan rättvisa och frihet bör hanteras. I detta kapitel diskuteras basen för 

samhällskontraktet, med utgångspunkt i Rawls teori om rättvisa vilken i stort påminner om 

och ger stöd för den moderna välfärdsstaten. Sedan diskuteras Nozicks teori som sätter 

mänsklig frihet i främsta rummet, och därmed kan betraktas som en kritik mot välfärdsstaten.  

 

II.1 JOHN RAWLS – RÄTTVISA  

John Rawls deklarerar i inledningen till En teori om rättvisa (1971) att hans avsikt är föra upp 

resonemanget om kontraktssituationen till en högre abstraktionsnivå. Rawls menar att rättvisa 

är fundamentalt för samspelet mellan människor, vilket i grunden är en kritik mot den 

utilitaristiska nyttomaximeringsprincipen1. Genom att diskutera hur människor skulle resonera 

i en tänkt kontraktssituation där parterna befinner sig bakom okunnighetens slöja (se nedan), 

visar han varför ett samhälle byggt på en gemensam rättviseuppfattning är det enda som 

skulle accepteras (Rawls 1999:25-26, 143).  

 

Okunnighetens slöja beskriver ett tillstånd där parterna förutsätts vara okunniga om sina egna 

intressen; de saknar kunskap om sin egen situation, de vet inte vilken samhällsklass de tillhör, 

vilka naturgivna förmågor de har, hur deras samhälle ser ut, vilken generation de tillhör eller 

vilka särintressen de företräder. De känner endast till generella fakta. Under dessa, jämlika, 

premisser förväntas parterna förhandla fram grundläggande riktlinjer för en gemensam 

rättviseuppfattning (Rawls 1999:143). Okunnighetens slöja garanterar att samhället blir så 

rättvist som möjligt, eftersom parterna i kontraktssituationen är rationella människor och 

därför kommer att agera enligt maximinprincipen för att försäkra sig om ett så bra sämsta 

möjliga utfall som möjligt (då parterna inte vet huruvida de själva tillhör de sämst ställda eller  

                                                
1 Enligt nyttomaximeringsprincipen är samhällets mål att uppnå största möjliga nytta. Denna princip rättfärdigar 
således att en människas välbefinnande offras om en högre sammanlagd nyttonivå därigenom uppnås i samhället 
(Kymlicka 1999:27). För en utförlig diskussion kring utilitarismen, se Kymlicka: Modern Politisk Filosofi, 
kapitel II. 
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inte). Rawls menar att denna kontraktssituation garanterar fullständig procedurrättvisa2. 

Sådan är svår att uppnå i realiteten, men icke desto mindre bör den tänkta kontraktssituationen 

bygga på fullständig procedurrättvisa för att garantera ett så rättvist utfall som möjligt. För att 

förtydliga det bakomliggande resonemanget beskriver Rawls en situation där en grupp 

människor skall dela på en tårta. Om den person som delar upp tårtan också kommer att få 

välja bit sist, kommer denne att dela upp tårtan i så lika stora bitar som möjligt för att försäkra 

sig om att den sista biten, i möjligaste mån, blir lika stor som den första (Rawls 1999:97-99, 

158). 

 

Efter överläggningar under dessa förutsättningar menar Rawls att kontraktsparterna kommer 

att komma fram till följande rättviseprinciper och prioritetsregler: 

 
Första principen 

Alla ska ha samma rätt till det mest omfattande system av grundläggande friheter som är förenligt med 

att alla har ett liknande frihetssystem. 

Andra principen 

Sociala och ekonomiska ojämlikheter ska ordnas så att de är både  

a) till största möjliga fördel för de minst gynnade, men förenligt med den rättvisa sparprincipen, och 

b) knutna till ämbeten och befattningar som står öppna för alla under förhållanden som ger alla skäligt 

jämngoda möjligheter. 

Första prioritetsregeln (Frihetens prioritet) 

Rättviseprinciperna ska rangordnas lexikaliskt och de grundläggande friheterna kan därför begränsas 

endast för frihetens skull. Det förekommer två fall: 

a) en mindre omfattande frihet måste stärka hela det frihetssystem som är gemensamt för alla 

b) en ojämlikt fördelad frihet måste vara acceptabel för dem som har den mindre friheten. 

Andra prioritetsregeln (Rättvisans företräde framför effektivitet och välfärd) 

Den andra rättviseprincipen går lexikaliskt före effektivitetsprincipen och principen att den sammanlagda 

nyttan ska maximeras, och skäliga möjligheter går före differensprincipen. Det finns två fall: 

a) en ojämlikhet i fråga om möjligheter måste förbättra möjligheterna för dem som har sämre 

möjligheter; 

b) en överdrivet hög grad av sparande måste sammantaget mildra bördan för dem som bär den (Rawls 

1999:291). 

 

                                                
2 I fullständig procedurrättvisa finns ett oberoende kriterium för vad som är skälig uppdelning och det går att 
finna en procedur som garanterat leder till rättvisa. Detta till skillnad från ofullständig procedurrättvisa, där 
ingen procedur säkert leder till rättvisa. Ett sådant exempel är, enligt Rawls, brottmålsrättegången (Rawls 
1999:98). 
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Dessa grundläggande principer, som Rawls kallar Rättvisa som skälighet, skall sedan ligga till 

grund för utformningen av samhällets institutioner. Detta skall ske enligt fyrstegssekvensen, 

vilken innebär att parterna, sedan de antagit rättviseprinciperna i ursprungspositionen, gradvis 

tilldelas mer kunskap om sitt samhälle. De går från kontraktssituationen bakom 

okunnighetens slöja till ett författningskonvent, en lagstiftningsfas och slutligen till 

tillämpningsfasen (Rawls 1999:195-200).  

 

Rawls visar att rationella människor i en tänkt ursprungsposition skulle komma fram till att ett 

samhälle baserat på rättviseprinciperna skulle vara det enda acceptabla. Dessa 

rättviseprinciper bildar således grunden för statens rättfärdigande i ett Rawlsianskt samhälle.  

 

II.2 ROBERT NOZICK – FRIHET  
The minimal state is the most extensive state that can be justified. Any state more extensive violates 

peoples rights (Nozick 2002:149). 

 

Den libertarianska teorin beskrivs ofta som extremliberalism, då denna tar begrepp som frihet 

och rättigheter till sin yttersta spets genom att hävda att staten under inga omständigheter får 

intervenera mer än absolut nödvändigt i människors liv. Libertariansk ideologi, som bygger 

på 1600-talsfilosofen John Lockes idéer om individens rättigheter till liv, frihet och egendom, 

förespråkar därför en nattväktarstat, som har som sin enda uppgift att skydda sina 

medborgare. Alla andra delar av samhället bör överlämnas till verkningarna av en fri 

marknadsekonomi och människors frivilliga utbyte av varor och tjänster. Det mest 

inflytelserika verket inom nutida libertarianism är Robert Nozicks Anarchy, State, and Utopia 

(1974), från vilket ovanstående citat är hämtat.  

 

Nozicks teori bygger på människors naturliga och okränkbara fri- och rättigheter. ”Individuals 

have rights”, skriver Nozick i förordet till Anarchy, State, and Utopia, ”and there are things no 

person or group may do to them (without violating these rights)” (Nozick 2002:ix). På detta 

sätt motiverar han varför staten inte kan vara större än den minimala staten, vilken begränsas 

till att tillhandahålla fysiskt beskydd för alla och beskydd för allas fri- och rättigheter. Någon 

form av stat är trots detta nödvändig och, vänd mot anarkisterna, visar Nozick hur ett 

ursprungligt naturtillstånd kommer att utvecklas till en minimal stat, via bildandet av flera 

oberoende medborgargarden som så småningom kommer att utvecklas till (ett, eller några få, 

dominerande) vaktbolag (Nozick 2002:kap. 1-6). Sedan detta visats vänder sig Nozick mot 
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den moderna välfärdsliberalismen för att förklara varför den minimala staten är den mest 

omfattande stat som kan rättfärdigas. Hans argument för detta är nära sammanlänkat med 

hans entitlement-teori, vilken, kortfattat, säger att alla har rätt till allt de har förvärvat på ett 

rättvist sätt (Nozick 2002:150-153). Eftersom varje stat som är större än den minimala staten 

kommer att kräva någon form av omfördelningssystem, kan inte en stat större än den 

minimala rättfärdigas på grund av de kränkningar av människors rättigheter ett 

omfördelningssystem leder till. ”Taxation of earnings from labour”, skriver Nozick, ”is on a 

par with forced labour” (Nozick 2002:169).  

 

Inom ramarna för den minimala statens skydd, är medborgare fria att, om de så önskar, bilda 

samhällen utifrån sina egna politiska prioriteringar. Dessa samhällen kan omfatta regler som, 

utifrån libertariansk synvinkel, är orättfärdiga, men, skriver Nozick, ”in a free society people 

may contract into various restrictions which the government may not legitimately impose on 

them” (Nozick 2002:320). Friheten är således statens grund i Nozicks libertarianska stat. Hur 

mycket denna frihet sedan får inskränkas i rättvisans namn är upp till individen själv att 

bestämma, det tillhör inte statens uppgifter. 

 

II.3 AVSLUTNING 

Resonemangen hos Rawls och Nozick speglar spridningen av åsikter i dagens liberala 

demokratier angående hur långt staten bör gå in för att reglera rättvisan och inskränka 

friheten. Inom det politiska spektrat finns förespråkare för en omfattande stat som skall 

garantera rättvisa såväl som förespråkare för en mindre stat som sätter frihet och en tilltro till 

marknaden främst. Oavsett var på skalan i prioriteringen mellan rättvisa och frihet man 

befinner sig, ligger dock kontraktsteorin om de grundläggande rättigheter som skall skyddas 

av staten till grund för statens rättfärdigande i samtliga moderna liberala demokratier. Frågan 

är dock vilka som omfattas av dessa rättigheter? Under de senaste trettio åren har de naturliga 

rättigheterna utmanats av den djupgröna ekologiska rörelsen, som förespråkar utvidgade 

naturliga rättigheter som även bör omfatta icke-mänskligt liv. Det är till diskussionen om 

naturrättens omfattning vi vänder oss i nästa kapitel. 
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III. Om naturrättens omfattning 
 

I föregående kapitel konstaterades att kontraktsteorin om de grundläggande rättigheterna 

ligger till grund för den liberala demokratin, oavsett synen på prioriteringen mellan rättvisa 

och frihet. Dessa naturliga rättigheter har dock genom årens lopp utmanats och modifierats för 

att anpassas till rådande förhållanden. Från att till en början ha omfattat endast fria (vita) män, 

ser vi idag det som självklart att de naturliga fri- och rättigheterna bör gälla alla människor 

oavsett ras, kön och klasstillhörighet. I takt med att industrialiseringens miljöeffekter blivit 

alltmer kända har dock dagens syn på de naturliga rättigheterna ifrågasatts på ett helt nytt sätt 

av den ekologiska rörelsen, som argumenterar för att naturrätten bör utvidgas till att även 

omfatta icke-mänskligt liv. Därför ämnar detta kapitel att redogöra för hur Rawls, Nozick och 

till viss del Locke ser på naturrättens omfattning, i syfte att senare kunna undersöka huruvida 

den djupgröna rörelsens krav är kompatibla med den kontraktsteori som den moderna liberala 

demokratin bygger på. 

 

III.1 RAWLS OM DEN RÄTTVISA SPARPRINCIPEN OCH NATURRÄTTENS 

OMFATTNING 
Varken naturliga eller andra resurser finns i sådant överflöd att samarbetssystem kan undvaras (Rawls 

1999:135). 

 

Människor är inte helgon. Vi är egoistiska och vill maximera vår egen nytta, vilket leder till 

att vi kommer att ha olika uppfattningar om hur begränsade resurser, såväl sociala resurser 

som naturresurser, bör fördelas när vi bestämmer oss för att samarbeta i en stat. Dessa 

kännetecken för mänsklig samvaro kallar Rawls för rättvisans förutsättningar, eftersom det 

är dessa villkor som gör principer för en samhällelig rättviseuppfattning nödvändiga. Vid 

utarbetandet av en sådan rättviseuppfattning måste därför parterna vara okunniga om sina 

egna intressen för att garantera ett så rättvist utfall som möjligt, ett krav som tillgodoses 

genom att parterna i den tänkta kontraktssituationen kommer att befinna sig bakom 

okunnighetens slöja. Däremot känner de till att rättvisans förutsättningar råder i deras 

samhälle. Citatet ovan är hämtat ur resonemanget kring rättvisans förutsättningar, och 

kallas den måttliga knapphetens villkor. Rawls menar att eftersom resurserna är 

begränsade, är det nödvändigt att rättviseprinciperna även tar hänsyn till hur mycket kapital 

och naturresurser som bör bevaras för framtida generationer. Således, för att komma 

tillrätta med problemet med social rättvisa, såväl inom som mellan generationer, kommer 
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inte parterna i kontraktssituationen känna till vilken generation de tillhör (Rawls 1999:134-

137).  

 

Enligt differensprincipen skall alla sociala och ekonomiska ojämlikheter ordnas så att de 

sämst ställda får det så bra som möjligt. Rawls anser att denna är orimlig att tillämpa i 

frågan om rättvisa mellan generationer, eftersom det är omöjligt för nuvarande generation 

att förbättra villkoren för de sämst ställda i tidigare generationer. Istället, menar Rawls, 

kommer parterna i ursprungspositionen att anpassa rättviseprinciperna till att också gälla 

framtida generationer genom att komma överens om en rättvis sparprincip (Rawls 

1999:279).  

 

Varför menar Rawls att parterna kommer att komma fram till detta? Då de inte känner till 

vilken generation de tillhör, kommer parterna i kontraktssituationen heller inte känna till 

sitt eget samhälles utvecklingsnivå, således vet de inte huruvida det samhälle de lever i har 

utvecklats till ett industrisamhälle eller är agrikulturellt. Däremot vet de att de alla tillhör 

samma generation (parterna består således inte av representanter för alla generationer). För 

att ge parterna incitament till att spara förutsätter Rawls att de företräder familjelinjer och 

därför kommer att ha intresse av att bevaka åtminstone sina ättlingars intressen. Dessutom 

vet parterna att de principer de antar måste vara principer som de önskar att föregående 

generationer följt (Rawls 1999: 205, 280).  

 

Utifrån dessa premisser kommer parterna att enas om den rättvisa sparprincipen, som 

innebär att parterna i kontraktssituationen enas om en lämplig kvot de, vid olika 

samhälleliga utvecklingsnivåer, skulle vara beredda att skänka vidare till sina ättlingar samt 

kräva från sina föräldrar. Målet med den rättvisa sparprincipen är, enligt Rawls, ”ett 

samhällstillstånd med en materiell bas som räcker till för att inrätta effektiva rättvisa 

institutioner inom vilka alla de grundläggande friheterna kan förverkligas” (Rawls 

1999:281). Således gör Rawls klart att de förhållanden som råder bakom okunnighetens 

slöja kommer att leda till att parterna antar rättviseprinciper som även tar hänsyn till 

framtida generationers grundläggande friheter, vilket innebär att naturrätten, enligt Rawls, 

således även bör omfatta framtida generationer.  

 

Sträcker sig naturrätten hos Rawls längre än så? Omfattas även djur och växter av de 

naturliga rättigheterna? Enligt Rawls är svaret på denna fråga nej. Han menar att frågan om 
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djurs rättigheter inte omfattas av rättviseteorin, och vidare att han inte ser det som möjligt 

att utsträcka kontraktsteorin till att omfatta även djuren3. Dock ser han det som självklart att 

grymhet mot djur icke kan tillåtas, eftersom de kan känna lust och smärta. Han menar 

också att vi, för att kunna avgöra hur vi bör förhålla oss till djur och natur, först måste 

utarbeta en teori om ”naturens ordning och vår plats i den”, något som han anser att 

metafysiken bör åläggas att utforma (Rawls 1999:474). Rawls syn på omfattningen av 

naturrätten förtydligas av följande citat: 
 

…parterna vet att de är underkastade det mänskliga livets villkor. De befinner sig där rättvisans 

betingelser råder, och därmed i världen tillsammans med andra människor, som på samma sätt möter 

de gränser som sätts av måttlig knapphet och konkurrerande anspråk. Människans frihet ska regleras 

av principer som valts mot bakgrund av dessa naturliga restriktioner. Rättvisa som skälighet är 

således en teori om mänsklig rättvisa, och till teorins premisser hör elementära fakta om personer 

och deras plats i naturen (Rawls 1999:250, min kursivering). 

 

I den rättvisa sparprincipen ingår således bevarandet av naturresurser som en viktig del för 

bevarandet av grunden för rättvisa institutioner och framtida generationers utövande av sina 

naturliga friheter. Dock bevaras naturresurserna inte för att de anses ha ett egenvärde, utan 

för att de är nödvändiga för människans välfärd. Rawls teori är följaktligen i grunden en 

antropocentrisk teori. Slutligen konstaterar Rawls att djur inte omfattas av rättviseteorin, 

men tillägger att om en metafysisk världsåskådning som behandlar naturens ordning och 

människans plats i den kan utformas, kanske rättviseteorin måste revideras för att passa in i 

en sådan större teori, men att han ser det som en ”rimlig förhoppning” att den inte är 

”…helt fel när man tar dessa vidare relationer under övervägande” (Rawls 1999:474).  

 

III.2 DET LOCKEANSKA FÖRBEHÅLLET (THE LOCKEAN PROVISO) 

Även hos John Locke finns en princip som påminner om Rawls rättvisa sparprincip. Vad 

gäller äganderätten hävdar Locke dels att människor har rätt till det som de blandat sitt 

arbete med, ett resonemang som Nozick använder sig av för sin entitlement-teori, men 

Locke betonar också viktiga begränsningar av egendomsrätten. Enligt det Lockeanska 

förbehållet, vilket även Nozick ansluter sig till, ska ”tillräckligt och lika gott” lämnas kvar 

                                                
3 Rawls motiverar inte detta ställningstagande med mer än följande, eftersom han menar att detta ligger utanför 
rättviseteorins fält: ”Jag har inte hävdat att ett sinne för rättvisa är nödvändigt för att andra ska vara skyldiga att 
uppfylla rättviseplikterna mot oss, men det verkar i alla fall inte krävas att vi ger varelser utan denna kapacitet 
strikt rättvisa” (Rawls 1999:474).  
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åt andra vid förvärvande av tidigare inte ägd egendom. Egendomsförvärvande är således 

rättfärdigat så länge andras situation inte försämras (Nozick 2002:174-176). 

 

Enligt Nozick kommer verkningarna av en fri marknadsekonomi innebära att det 

Lockeanska förbehållet inte kommer att aktualiseras, förutom möjligen vid 

katastrofsituationer. På vilket sätt kommer då en fri marknad att se till att ”tillräckligt och 

lika gott” lämnas till andra? Nozick menar att fria människor på en fri marknad, kommer 

att förvärva den oägda marken så att all mark så småningom kommer att vara privatägd. 

Detta leder till att två saker uppstår: 1) en marknad för produktionsresurser, alltså mark, 

och 2) en marknad för arbetskraft. De människor som därmed inte äger produktionsresurser 

kommer således att anställas som arbetskraft och därigenom får även de ta del av vinsterna 

av sitt eget arbete på den ursprungligen oägda marken. De är därmed inte sämre ställda än 

de var tidigare, då marken var oägd, och så länge en fri marknadsekonomi verkar, uppfylls 

följaktligen det Lockeanska förbehållet (Nozick 2002:181-182, Kymlicka 1999:116-118). 

 

Denna tolkning av det Lockeanska förbehållet har kritiserats, bland annat av Sven Ove 

Hansson. Hansson uppmärksammar två andra villkor som Locke ställer upp för 

äganderätten, nämligen bevarandevillkoret och välgörenhetsvillkoret. Bevarandevillkoret 

innebär att ”Ingenting gavs av Gud till människorna för att förstöras eller göras odugligt”, 

och välgörenhetsvillkoret innebär att ägaren är skyldig att dela med sig av sitt överflöd till 

dem som behöver. Sålunda, menar Hansson, innebär ägande för Locke dels äganderätt, 

men även ägandeskyldighet. Bevarandevillkoret och välgörenhetsvillkoret för med sig att 

nödvändigheten av att bevara naturresurser och plikten att dela med sig till sämre ställda 

fick stöd redan på 1600-talet av John Locke (Tidskrift för politisk filosofi nr 3 1999).  

 
III.3 NOZICK: UTILITARISM FÖR DJUR, KANTIANISM FÖR MÄNNISKOR 

...all animals are equal but some are more equal than others (George Orwell, citerad i Nozick 

2002:39). 

 

Nozick vänder sig Immanuel Kant (1724-1804) vid diskussionen om de naturliga 

rättigheternas omfattning, närmare bestämt till den kantianska princip som säger att vi bör 

behandla individer, inte som medel, utan som mål i sig själva. ”Side constraints”, skriver 

Nozick, ”express the inviolability of other persons” (Nozick 2002:33). Således är det andra 

individers rättigheter till liv, frihet och egendom som begränsar vad du har rätt att göra, och 
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detta betecknar Nozick som negativa rättigheter (moral side constraints). Följaktligen 

innebär min rätt till egendom att jag har rätt till att äga min kniv (om den förvärvats på ett 

rättvist sätt), och min rätt till frihet att jag har rätt att placera min kniv var jag vill, men inte 

i en annan individs bröstkorg, eftersom en sådan handling, enligt de negativa rättigheterna, 

skulle kränka den andra individens rättigheter (Nozick 2002:171, 28-33). 

 

Vilka individer omfattas då av dessa naturliga rättigheter, enligt Nozick? Här utvecklar han 

principen utilitarism för djur, kantianism för människor. Denna princip kommer ur att 

Nozick anser att djur har ett värde, ett värde inte lika högt som människors värde, men 

dock ett värde. Enligt principen utilitarism för djur, kantianism för människor bör följande 

gälla: 1) maximera den totala lyckan hos alla levande varelser; 2) ställ upp stränga 

restriktioner för vad som är tillåtet att göra mot människor. Denna princip innebär att den 

kantianska principen att människor inte får offras till förmån för andra gäller för 

människor, medan djur får offras till förmån för andra människor eller djur endast om 

värdet av nyttan är större än värdet av förlusten som därmed åsamkas enligt utilitaristiska 

principer. Härigenom tillräknas djur ett lika stort värde som människor enligt utilitaristiska 

principer, men den kantianska principen begränsar möjligheterna till nyttomaximering på 

mänsklig bekostnad. Detta synsätt innebär att människor måste överväga om nyttan av att 

döda och äta djur väger upp det lidande som därigenom åsamkas djuren. Eftersom det i 

dagens samhälle inte är nödvändigt att äta kött för sin överlevnad, kommer den enda nytta 

som människor har av att äta kött att bestå av att det smakar gott. Är då den extra 

mänskliga nytta som vinns av att äta mat, inte för sin överlevnad utan för att det smakar 

gott, nog för att rättfärdiga det lidande som åsamkas djur, enligt Nozick? Svaret är nej 

(Nozick 2002:35-39).  

 

Den utilitaristiska nyttokalkylen bör också användas vid bedömningen av föroreningar. 

Nozick menar att en förorening bör tillåtas om nyttan av utsläppen överstiger kostnaderna 

för att kompensera dem som drabbas på ett negativt sätt av föroreningarna: ”…permit those 

polluting activities”, skriver Nozick, ”whose benefits are greater than their costs, including 

within their costs their polluting effects” (Nozick 2002:79, förf. kursivering). Vidare anser 

Nozick att problemet med bevarandet av naturresurser i första hand är en fråga om privat 

äganderätt, eller snarare bristen på sådan vad gäller allmänningar (public lands). Han menar 

att om det ligger i vårt eller framtida generationers intresse att ha möjlighet att vandra i 

oförstörd vildmark, och vi är beredda att betala för möjligheten att kunna göra detta, 
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kommer det att bli ekonomiskt lönsamt för privatpersoner, som är intresserade av de 

inkomstmöjligheter detta betingar, att bevara sådana områden (Nozick 2002:79-82, 177). 

 

Nozick anser således att de naturliga rättigheterna även bör omfatta djur, men att 

människors rättigheter har ett högre värde som skyddas av den kantianska principen. Djur 

får offras till förmån för människor, men endast om det kan berättigas utifrån en 

utilitaristisk nyttokalkyl. Den utilitaristiska nyttokalkylen använder han också för att 

bedöma om en förorening kan berättigas eller ej. I övrigt förlitar sig Nozick på 

marknadsekonomiska lösningar för att bevara naturresurser, enligt logiken att det 

människor är villiga att betala för kommer att bevaras. Följaktligen är även Nozicks teori 

antropocentrisk, eftersom mänsklig nytta sätts i centrum, men hänsyn tas även till djurs 

rättigheter.  

 

III.4 AVSLUTNING 

Naturrätten hos såväl Rawls som Nozick och Locke är antropocentrisk, och omfattar 

således i första hand människor. Samtliga teoretiker är dock överens om att vi är skyldiga 

att även ta hänsyn till framtida (mänskliga) generationer, Rawls genom den rättvisa 

sparprincipen, och Locke genom sitt förbehåll samt sin ägandeskyldighet. Även Nozick 

sluter sig till det Lockeanska förbehållet, men anser att marknadskrafter kan se till att det 

aldrig kommer att behöva tillämpas. Både Rawls och Nozick anser att djur inte får 

behandlas illa; Nozick går i detta fall längst i sin princip om utilitarism för djur, kantianism 

för människor som leder till slutsatsen att köttätande är orättfärdigt i ett modernt samhälle. 

Lockes uttalande om att ingenting har skapats av Gud för att förstöras av människorna ger 

stöd för ett bevarande av naturresurserna och för att bevara djurstammen, något som även 

stöds av Rawls sparprincip, medan Nozick i detta fall förlitar sig på marknadskrafter, men 

även till viss del på utilitaristiska principer om nyttokalkylering, till exempel vid 

föroreningar. Rawls öppnar även upp för en förhoppning om att hans rättviseteori skall 

kunna tillämpas på en framtida teori om människans plats i naturen (i förhållande till icke-

mänskligt liv). Kan den gröna teorin uppfattas som den teori Rawls efterlyste? Innebär det 

faktum att vi måste ta hänsyn till framtida generationer att den gröna rörelsens krav kan få 

stöd av dessa principer? Och om så är fallet, kan protester rättfärdigas? Huruvida kraven 

från den gröna rörelsen är kompatibla med ovanstående kontraktsteorier återkommer vi till 

i ett senare kapitel. Först skall vi gå vidare till att utreda när protester är berättigade i en 

liberal demokrati.  



 

 20

IV. Om statens och medborgarens plikter och rätten att protestera 
mot en orättfärdig samhällsstruktur 

 

Vi har slagit fast att människor, på grund av otryggheten i ett anarkistiskt naturtillstånd, 

kommer att vilja sluta sig samman i en stat för att få skydd för sina grundläggande rättigheter 

till liv, frihet och egendom. Synen på statens roll kan stanna där, som hos Nozick och Locke, 

eller utvecklas till att även omfatta en plikt att upprätthålla rättvisa institutioner, som hos 

Rawls. Oavsett vilken syn på statens uppgifter som ingår i samhällskontraktet, så finns det 

situationer när medborgarna har rätt att avsäga sig samhällskontraktet, på grund av att staten 

inte längre uppfyller de åtaganden som ligger till grund för statens rättfärdigande. Detta 

kapitel avser därför att studera när medborgare har rätt att protestera mot en regim, och vem 

som har rätt att avgöra när dessa villkor är uppfyllda.  

 

IV.1 RAWLS OM RÄTTVISEPLIKTEN 
Kontraktsdoktrinen är helt hypotetisk: om man skulle ha enats om en viss rättviseuppfattning i 

ursprungspositionen, är det principerna i denna uppfattning som ska tillämpas. Att man aldrig ingått eller 

aldrig kommer att ingå någon sådan överenskommelse är ingen invändning (Rawls 1999:170). 

 

Rättviseprinciperna är grunden för statens rättfärdigande i Rawls samhälle. Därför, menar 

Rawls, är det rätta sättet att framföra kritik mot brister i samhällssystemet att påpeka att 

systemet inte överensstämmer med dessa rättviseprinciper. Ett system som inte skulle ha 

godtagits i ursprungspositionen, är inte ett rättfärdigt system. Eftersom det politiska systemet 

skall utformas enligt fyrstegssekvensen, är det med hjälp av denna en medborgare kan 

resonera sig fram till huruvida ett system är rättvist eller inte. En rättvis författning är därför 

en författning som överensstämmer med rättviseprinciperna och som skulle ha godtagits vid 

författningskonventet. De lagar och den politik som skulle ha antagits i lagstiftningsfasen, är 

rättvisa, och de institutionella arrangemang som uppstått ur en rättvis författning, lagstiftning, 

och politik, är godtagbara (Rawls 1999:170, 195-200).  

 

Rawls menar dock att det bästa system som kan uppnås är ofullkomlig procedurrättvisa, 

eftersom det ideala, fullkomlig procedurrättvisa, är omöjlig att uppnå i realiteten. Därför finns 

det ingen politisk procedur som kan garantera att orättvisor aldrig kommer att uppstå. Och 

eftersom den politiska processen kommer att bygga på ofullkomlig procedurrättvisa, måste 

två frågor besvaras: 1) ”när [ska medborgaren] gå med på vad majoriteten upphöjer till lag 
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och när [kan han] anse att denna inte längre är bindande”?; 2) ”vilka [är] grunderna och 

gränserna för de politiska skyldigheterna och förpliktelserna” (Rawls 1999:195-196)?  

 

För att utreda vilka villkor som gäller för individerna i det rättvisa samhället skiljer Rawls 

mellan förpliktelser och naturliga plikter. En förpliktelse bygger alltid på en frivillig handling 

av något slag, innehållet är alltid reglerat av en institution eller praktik, och riktar sig mot de 

bestämda individer som arbetar för att bevara ett system. Naturliga plikter, däremot, är vi 

bundna av oavsett våra frivilliga handlingar och de regleras inte nödvändigtvis av institutioner 

(Rawls 1999:121-123).  

 

Den princip som reglerar individers förpliktelser är skälighetsprincipen. Enligt denna princip 

är en person förpliktigad att följa en institutions regler och fullgöra sin del av samarbetet när 

1) institutionen är rättvis (dvs. följer rättviseprinciperna), och 2) personen ”frivilligt [har] 

accepterat fördelarna med arrangemanget eller dragit nytta av de möjligheter att främja ens 

egna intressen det erbjuder” (Rawls 1999:120). Skälighetsprincipen slår därmed fast en tydlig 

gräns för medborgares förpliktelser att lyda staten, och ger vid handen att medborgare inte har 

någon förpliktelse att lyda ”självsvåldiga och godtyckliga styrelseformer” (Ibid.).  

 

De naturliga plikterna är däremot fler än de förpliktelser som regleras av skälighetsprincipen. 

Generellt har alla moraliska personer naturliga plikter gentemot andra personer såsom jämlika 

moraliska personer (alltså inte endast mot de personer som arbetar för att bevara ett system, 

såsom gäller för förpliktelser). Rawls nämner flera naturliga plikter, bland annat plikten att 

inte skada andra och att hjälpa nödställda, men går djupare in på en plikt som i allra högsta 

grad har betydelse för de frågeställningar om samhällskontraktets begränsningar som här ska 

beröras, nämligen rättviseplikten. Enligt denna plikt är vi, oavsett våra frivilliga handlingar, 

bundna att följa och främja rättvisa institutioner och arrangemang (Rawls 1999:122-124). I 

detta sammanhang är ordet främja ytterst signifikant eftersom detta således innebär att 

medborgare har en naturlig plikt att arbeta för att förändra orättvisa institutioner och 

grundstrukturer. Efter att ha slagit fast detta bör vi gå vidare in på frågan om Rawls syn på 

samhällskontraktets begränsningar, nämligen frågan om när det är berättigat att avsäga sig, 

eller åtminstone protestera mot, samhällskontraktet. 
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IV.2 RAWLS OM NÄR PROTESTER KAN RÄTTFÄRDIGAS 

Rawls samhällskontrakt är, som andra samhällskontrakt, virtuellt. Därför är det inte möjligt att 

avsäga sig samhällskontraktet genom att hävda att man aldrig ingått någon sådan 

överenskommelse. Själva rättviseprinciperna bygger på att detta är den rättviseuppfattning 

parterna skulle ha enats om i ursprungspositionen, och därför skall denna rättviseuppfattning 

följas. Således är det enda acceptabla argumentet för att inte acceptera den nuvarande 

samhällsordningen att visa varför en sådan ordning inte överensstämmer med 

rättviseprinciperna, och således skulle ha förkastats i ursprungspositionen. Om detta kan visas 

har människor rätt, ja till och med en plikt enligt rättviseplikten, att arbeta för att få den 

nuvarande samhällsordningen att överensstämma med rättviseprinciperna (Rawls 1999:170-

171). 

 

Enligt skälighetsprincipen har vi således en plikt att lyda ett system som är rättvist och som vi 

dragit nytta av. Detta betyder dock inte att en medborgare kan påstå sig stå utanför 

skälighetsprincipen genom att hävda att denne inte dragit nytta av systemet. Detta på grund av 

att medborgare genom den naturliga rättviseplikten är bundna att följa rättvisa system. Därför 

omfattar skälighetsprincipen politiker och statstjänstemän mer än medborgare i allmänhet, 

eftersom medborgare redan är bundna av den naturliga rättviseplikten (Rawls 1999:327-334).  

 

Betyder detta att vi således har rätt att göra uppror och vägra lyda lagar så fort vi anser att de 

är orättvisa? Svaret på denna fråga är nej.  Eftersom ofullkomlig procedurrättvisa är det bästa 

system som kan åstadkommas, finns en plikt att lyda inte bara ett rättvist, utan även ett nästan 

rättvist system4. Detta kallar Rawls för den naturliga medborgarplikten. Om ett system är 

nästan rättvist, har medborgare en plikt att stödja en rättvis författning genom att lyda 

orättvisa lagar och orättvis politik som tillkommit genom demokratiska (majoritets-) beslut, 

förutsatt att lagarna inte är orimligt orättvisa; till exempel inskränker det jämlika 

medborgarskapets friheter5. ”Medborgarplikten”, skriver Rawls, ”ålägger oss att 

vederbörligen acceptera institutioners defekter och visa en viss återhållsamhet när det gäller 

att dra fördel av [dessa defekter]” (Rawls 1999:334-338). För att avgöra om en lag är 

                                                
4 Ett nästan rättvist system innebär att författningen är en ”rättvis men ofullkomlig procedur”, samt att ”den 
politiska processen i hög grad förlita[r] sig på någon form av omröstning […] någon variant av majoritetsstyre 
[…] är en praktisk nödvändighet” (Rawls 1999:336-337). Samtliga liberala demokratier kan således sägas 
uppfylla kriterierna för ett nästan rättvist system. 
5 I det jämlika medborgarskapets friheter ingår ”…samvets- och tankefrihet, personlig frihet och för alla lika 
politiska rättigheter” (Rawls 1999:197). 
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tillräckligt rättvis gäller, som tidigare nämnts, att vår intuition säger oss att den skulle ha 

kunnat antas i lagstiftningsfasen, om fyrstegssekvensen följts.  

 

Vi har tidigare konstaterat att Rawls rättviseprinciper innebär att hänsyn skall tas till framtida 

generationer. Men, om vi följer ovanstående resonemang, vad händer då om majoriteten i ett 

demokratiskt samhälle röstar igenom ett beslut som leder till att den rättvisa sparprincipen inte 

kommer att kunna uppfyllas? Eftersom majoritetsprincipen gäller kan inte en regering vägra 

genomföra majoritetsviljan, eftersom den då inte längre skulle kunna betraktas som 

demokratisk. Den allmänna viljan är grunden för demokratin, men det är ett faktum, eftersom 

ofullkomlig procedurrättvisa är det bästa som kan åstadkommas, att majoriteten kan välja fel: 

 
Genom att […] vålla oåterkalleliga skador, kan de begå allvarliga och bestående förbrytelser mot andra 

generationer, förbrytelser som kanske kunde ha förhindrats med ett annat styrelseskick. Dessutom kan 

orättvisan, med hjälp av samma rättviseuppfattning som den demokratiska regimen själv vilar på, vara 

fullkomligt uppenbar och påvisbar […] I sådana fall finns det alltså inget som talar för att en demokrat 

ska låta bli att föra motstånd mot den allmänna viljan genom lämpliga former av olydnad (Rawls 

1999:286). 

 

Utifrån detta kan vi utarbeta en definition av när protester, enligt Rawls, kan rättfärdigas; i de 

fall där sociala beslut och enskilda lagar, i en demokratisk stat, påtagligt strider mot 

rättviseprinciperna är den kollektiva viljan underordnad rättviseprinciperna och kan således 

motarbetas. Han menar att olika former av olydnad är ett acceptabelt medel, så länge 

aktörerna inte har som mål att införa ett annat system än demokrati. I fallet med 

upprätthållandet av den rättvisa sparprincipen anser Rawls att olydnad för att justera ett 

demokratiskt, men orättvist, beslut är än mer berättigat eftersom de som drabbas orättvist av 

beslutet (framtida generationer) är oförmögna att föra sin egen talan (Rawls 1999:285-287, 

352). 

 

Vilka former av olydnad är då acceptabla enligt Rawls? Den form som avhandlas på ett 

uttömmande sätt i En teori om rättvisa är civil olydnad6, vilket är en metod för att få till stånd 

justeringar inom ramarna för ett politiskt system genom att rikta sig till majoritetens sinne för 

rättvisa. Han menar att civil olydnad är ett stabilt inslag i ett konstitutionellt, nästan rättvist, 

system som regleras av ett sinne för rättvisa. Det som kännetecknar civil olydnad är att 

                                                
6 Civil olydnad: ”en offentlig, fredlig, samvetsgrundad men ändå politisk handling som strider mot lagen, 
vanligtvis utförd i syfte att åstadkomma en förändring av lagen eller regeringens politik” (Rawls 1999:346). 
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aktörerna vägleds av rättviseprinciper och sålunda accepterar det demokratiska systemet och 

därför är beredda att ta sitt straff för de lagöverträdelser som öppet begås, att våld undviks för 

att inte inkräkta på andras medborgerliga friheter, samt att aktörerna inte agerar enbart utifrån 

särintressen, utan riktar sig till den allmänna rättviseuppfattningen. Vidare är Rawls noga med 

att påpeka att civil olydnad är en sista utväg när andra, lagliga, medel visat sig vara 

ineffektiva, samt att överväganden alltid måste göras angående huruvida den civila olydnaden 

är det lämpligaste sättet att vädja till majoritetens rättviseuppfattning, även om den är 

berättigad. Om samtliga krav för att berättiga civil olydnad uppfyllts, och berättigade krav 

uttryckta genom civil olydnad ändå inte uppnår sitt syfte kan det ibland vara berättigat att göra 

våldsamt motstånd, vilket leder oss in på vad Rawls säger om militanta aktörer (Rawls 

1999:344-349, 352-357, 362).  

 

Militanta aktörer, till skillnad från civil olydnadsaktörer, motsätter sig nuvarande system på 

ett djupare plan. De anser att systemet ”…antingen avviker stort från föregivna principer eller 

vägleds av helt felaktig rättviseuppfattning” (Rawls 1999:348). Dessa aktörer, som således 

anser sig ha rätt att ställa sig utanför samhällskontraktet kan, till skillnad från de aktivister 

som tillämpar civil olydnad, handla utanför lagens råmärken men försöka slippa undan straff, 

eftersom att ta ett straff skulle betyda att erkänna den författning vars legitimitet militanta 

aktivister ifrågasätter. Militanta aktörer vänder sig inte till majoritetens rättviseuppfattning, 

eftersom denna är felaktig. Istället försöker dessa via ”välplanerade militanta störnings- och 

motståndsaktioner och dylikt angripa den rådande synen på rättvisa eller tvinga fram en 

rörelse i den önskade riktningen” (Rawls 1999:348-349). Målet är en radikal eller revolutionär 

förändring av den rådande ordningen. Rawls tillägger att det kan finnas omständigheter där 

militanta aktioner är berättigade, men ger inte någon närmare definition över sådana villkor, 

dock bör en rimlig slutsats vara att i de fall där det rådande systemet under lång tid ignorerar 

rättmätiga krav från en minoritet som försökt påverka genom lagliga medel och civil olydnad, 

kan systemets rättvisa grund ifrågasättas. Under sådana omständigheter är nästa steg för att nå 

rättvisa militanta aktioner, något som förstärks av Rawls uttalade stöd för våldsamt motstånd 

då civil olydnad inte leder någonvart.  

 

Dock är det slutligen viktigt att beröra den sista frågan, nämligen: vem skall avgöra när lagar 

och regler strider mot rättviseprinciperna på ett sådant sätt att motstånd av olika slag kan vara 

berättigat? Rawls anser att detta är något som varje enskild medborgare måste tillåtas avgöra, 
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eftersom en statlig definition av när protester kan rättfärdigas skulle bromsa möjligheterna för 

staten att utvecklas: 

 
I ett demokratiskt samhälle är det således vedertaget att varje medborgare ansvarar för sin tolkning av 

rättviseprinciperna och för hur han mot bakgrund av denna beter sig. Det kan inte finnas någon juridisk 

eller socialt godkänd tolkning av principerna som vi alltid är moraliskt nödgade att acceptera […] Den 

yttersta appelationsdomstolen är varken den dömande, den verkställande eller den lagstiftande instansen, 

utan väljarkåren i sin helhet. Den civilt ohörsamma vädjar på ett speciellt sätt till denna församling 

(Rawls 1999:368). 

 

Således kan vi konstatera att protester, enligt Rawls teori om rättvisa, kan rättfärdigas under 

följande omständigheter:  

 

• i de fall där sociala beslut och enskilda lagar, i en demokratisk stat, påtagligt strider 

mot rättviseprinciperna är den kollektiva viljan underordnad rättviseprinciperna och 

kan således motarbetas. 

 

• i de fall där det rådande systemet under lång tid ignorerat rättmätiga krav från en 

minoritet som försökt påverka genom lagliga medel och civil olydnad, kan systemets 

rättvisa grund ifrågasättas. Under sådana omständigheter kan en upptrappning av 

protesternas art vara berättigad.  

 

• rätten att avgöra när dessa villkor är uppfyllda ligger hos varje enskild medborgare. 

 

Detta gäller för Rawls uppfattning om det sociala kontraktet. Innan vi går vidare för att 

utarbeta en slutlig definition för när protester kan rättfärdigas vänder vi oss till Nozick för att 

utröna hans syn på när samhällskontraktet kan ses som förbrukat. 

 

IV.3 NOZICK OM OBEROENDE INDIVIDER 

Hur ser Nozick på individer som ställer sig utanför samhällskontraktet? Nozick vänder sig till 

Locke i sitt resonemang kring hur staten bör behandla individer som vägrar ansluta sig till 

något vaktbolag, och menar att detta är problematiskt, eftersom Locke hävdar att ingen kan 

tvingas till att ansluta sig till det civila samhället, utan alla har rätt att välja att bli kvar i 

naturtillståndet om de så önskar. Hur bör då vaktbolaget agera om deras skyddsling hotas av 

en oberoende individ (Nozick 2002:54-56)? Problemet, menar Nozick, är att oberoende 
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individer per automatik kommer att hota andras säkerhet om de hävdar sin rätt att skydda sina 

egna rättigheter såsom de bäst behagar. Detta innebär att de oberoende individerna 

godtyckligt när som helst kan gripa vem som helst på gatan och hävda att personen kränkt 

deras rättigheter. Därför, menar Nozick, har vaktbolaget rätt att, om det bedömer den 

oberoendes sätt att skydda sina rättigheter som otillräckligt pålitligt eller rättvist, förbjuda den 

oberoende att vidta sådana åtgärder, vilket naturligtvis gör det ofördelaktigt att stå utanför 

vaktbolagets skydd. Som kompensation för denna ofördelaktighet bör därför vaktbolaget 

erbjuda den oberoende sitt skydd. Således kommer de flesta medborgare per automatik att 

ansluta sig till den minimala staten, eftersom fördelarna med att vara med kommer att locka 

dem till sig (Nozick 2002:108-112). När den minimala staten väl är etablerad, kan 

medborgare sluta sig samman i samhällen efter sina önskemål, men skillnaden mellan 

Nozicks sammanslutningar och dagens välfärdssamhällen är signifikant, eftersom Nozick 

förutsätter att individer är fria att när som helst lämna sin sammanslutning. En sådan 

möjlighet finns inte i dagens liberala demokratier (naturligtvis kan människor flytta till en 

annan stat, men idag existerar ytterst få liberala demokratier som inte inkomstbeskattar sina 

medborgare).  

 

Således är Nozick svår att begagna sig av vad gäller uppgiften att utreda när medborgare har 

rätt att protestera mot felaktigheter i liberala demokratier, eftersom två tolkningar kan göras 

utifrån hans teori. Antingen är hans resonemang totalt irrelevant när det gäller att utreda de 

möjligheter individer bör ha att protestera mot förhållanden de upplever som orättfärdiga i 

moderna liberala demokratier. Eller så kan hans teori användas för att förklara samtliga 

liberala demokratier för orättfärdiga, eftersom de alla tar in skatt och således kränker 

individers rättigheter. Dock bygger såväl Nozick som Rawls mycket av sina teorier på John 

Lockes tes om de naturliga rättigheterna, något som möjligen kan förklaras av att de båda 

kommer från USA, vars konstitution på många sätt påminner om Lockes resonemang. För 

denna uppsats är det därför relevant att gå tillbaka till Lockes syn på samhällskontraktets 

begränsningar, och på när individer har rätt att protestera mot staten, för att få en inblick i hur 

en mer frihetsbetonande samhällskontraktsteori ser på dessa frågor. 

 

IV.4 LOCKES SYN PÅ NÄR PROTESTER KAN RÄTTFÄRDIGAS 

John Lockes resonemang överensstämmer i stort sett med Rawls uppfattning om när protester 

kan rättfärdigas. Locke anser att en härskare/stat som överträder de befogenheter som anges i 

det ursprungliga samhällskontraktet, som inte klarar av att skydda de naturliga rättigheterna, 
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eller som kränker de naturliga rättigheterna genom sitt agerande, har medborgarna rätt att 

protestera mot och avsätta. Detta påminner om Rawls resonemang, där medborgare har rätt att 

protestera om något uppenbart bryter mot rättviseprinciperna, som ligger till grund för statens 

rättfärdigande. Locke sätter också, som Rawls, upp begränsningar för rätten att göra uppror; 

medborgare kan inte tillåtas göra uppror vid minsta lilla missnöje, men då orättfärdigheten når 

en viss gräns är protester, och möjligen revolution, berättigade. I första hand bör 

medborgarna, enligt Locke, försöka bekämpa orättvisor genom att överklaga på laglig väg, 

men om detta inte går, eller inte ger resultat, har medborgarna rätt att betrakta sig i ett 

krigstillstånd med staten. Också detta resonemang stämmer överens med Rawls rätt till 

upptrappning om lagliga protester inte leder någonvart. Även vad gäller vem som skall avgöra 

när gränsen för orättfärdigheten är nådd är Rawls och Locke överens. Detta avgörande ligger, 

och måste ligga, hos medborgarna själva (Locke 2002:96-112).  

 

IV.5 AVSLUTNING 

Människor sluter sig samman i en stat för att få skydd för grundläggande rättigheter till liv, 

frihet och egendom. Idag har de liberaldemokratiska staterna på många sätt även anslutit sig 

till Rawls resonemang om att staten även bör ta hand om de sämst ställda, något som också 

får stöd i Lockes teori om ägandeskyldighet, som tidigare nämnts. Även Rawls teori om den 

rättvisa sparprincipen får stöd av denna Lockeanska ägandeskyldighet. När staten inte längre, 

i medborgarnas ögon, klarar av att uppfylla kriterierna för det ursprungliga samhällskontraktet 

har medborgarna rätt att protestera. 

 

Av ovanstående kan vi slutligen konstatera att eftersom dagens liberala demokratier styrs av 

allmänviljan, och eftersom resonemangen hos Rawls och Locke på ett påtagligt sätt stämmer 

överens, kan följande anses gälla för när protester kan rättfärdigas i liberala demokratier: 

 

• i de fall där sociala beslut och enskilda lagar, i en demokratisk stat, påtagligt strider 

mot de principer som ligger till grund för staten* är den kollektiva viljan underordnad 

dessa principer och kan således motarbetas. 
* Hos Rawls: rättviseprinciperna; hos Locke (och Nozick): skyddet av de naturliga rättigheterna 
 

• i de fall där det rådande systemet under lång tid ignorerat rättmätiga krav från en 

minoritet som försökt påverka genom lagliga medel och civil olydnad, kan systemets 
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rättvisa grund ifrågasättas. Under sådana omständigheter kan en upptrappning av 

protesternas art vara berättigad 

 

• rätten att avgöra när dessa villkor är uppfyllda ligger hos varje enskild medborgare. 

 

Vi har konstaterat att de liberala demokratierna bygger på samhällskontraktsteori, oavsett hur 

prioriteringen mellan frihet och rättvisa ser ut. Vi har undersökt hur de olika 

samhällskontraktsteoretikerna Rawls, Nozick och Locke ser på naturrättens omfattning samt 

på vilka grunder de anser att protester kan rättfärdigas. Härnäst ska vi gå vidare till att 

undersöka den djupgröna rörelsen, som under de senaste decennierna har ifrågasatt 

industrisamhället och vill utvidga naturrätten till att gälla även icke-mänskligt liv. Denna 

rörelse består av alltifrån akademiker som Arne Naess vars djupgröna teori fått stort 

genomslag inom miljörörelsen, till militanta aktivister som hävdar att de agerar i 

”självförsvar” då de utför illegala direkta aktioner mot, i deras ögon, miljöförstörande 

aktiviteter och industrier. Frågan är dock huruvida sådana illegala protestaktioner kan 

rättfärdigas utifrån den samhällskontraktsteori som ligger till grund för dagens liberala 

demokratier. För att utreda detta skall de två härpå följande kapitlen ge en inblick i 

resonemangen hos Arne Naess och Earth First! för att vi senare skall kunna utreda huruvida 

den gröna ideologin är kompatibel med samhällskontraktsteorin, samt huruvida illegala 

protestaktioner på dessa grunder kan vara berättigade i liberala demokratier. 
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V. Om ekocentrisk teori 
En kultur som i sina huvuddrag är likartad teknisk-industriellt, griper in i alla jordens miljöer och 

bestämmer framtida generationers livsvillkor. Vi – som upprätthåller och är medansvariga för denna 

kultur – har knappast på allvar ställt oss frågan om vi godtar den roll vi har (Naess 1981:17). 

 

Med ovanstående ord inleder Arne Naess det första kapitlet i boken Ekologi, samhälle och 

livsstil, som utkom 1973 i Norge och skulle komma att få ett enormt genomslag inom den 

gröna idébildningen. Arne Naess företräder den djupgröna ekologiska rörelsen, som menar att 

ett nytt sätt att se på världen är det enda som kan rädda den från undergång och därför 

förespråkar en ”mer egalitär inställning inför liv och livs utveckling inom biosfären” (Naess 

1981: 117). Detta kapitel avser att ge en inblick i den gröna teorin, för att läsaren senare skall 

kunna tillgodogöra sig resonemanget hos Earth First!, som bygger sina protesters 

rättfärdigande på ekocentriska resonemang, samt för att möjliggöra en analys av huruvida den 

ekocentriska teorin är kompatibel med samhällskontraktsteorin. 

 

V.1 EKOCENTRISM OCH UNIVERSALISERBARHET  

Naess förespråkar helhetstänkande, och ett nyckelord som ger en god bild av hans idé om vad 

samhällen bör bygga på är universaliserbarhet. Med detta menas att vi, för att kunna avgöra 

om vår livsstil är riktig, eller om en ny teknologisk uppfinning bör införas, måste fråga oss om 

det är möjligt för alla att leva på detta sätt, eller använda denna teknik. Vi måste förstå att 

våra privata handlingar får konsekvenser globalt7. I helhetssynens namn, måste även det 

individuella sättet att se på välfärd förändras. Istället för att eftersträva pareto-optimala 

förändringar på det individuella planet (det vill säga att en människas välfärd ökas utan att 

någon annans välfärd minskar), bör vi sträva efter paretiska välfärdsförändringar mellan 

samhällen8 så att ett samhälles välfärd ökar utan att något annat samhälles välfärd minskar. I 

detta ingår att minska ”framtidsimperialismen”; att ta hänsyn till framtida generationers behov 

av resurser (Naess 1981:22-27). 

 

 

                                                
7 Detta resonemang har stora likheter med det feministiska slagordet ”det privata är politiskt”, något som inte är 
helt långsökt, då den gröna rörelsen har sina rötter i 1960-talets amerikanska medborgarrättsrörelse, vars 
aktivister senare gick vidare inom såväl kvinnorättsrörelsen som miljörörelsen (se t.ex Crossley 2002:115-118, 
Tarrow 1999:162). 
8 Med samhällen avses inte endast mänskliga samhällen, utan även djursamhällen och växtsamhällen. Den 
djupekologiska utvidgade synen på naturrätten är fundamental för förståelsen av teoribildningen, och kräver en 
utförlig diskussion. Därför ägnas resonemanget kring de naturliga rättigheternas omfattning ett eget avsnitt (se 
V. 2). 
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Den ideologi som företräds av Naess och den gröna rörelsen är ekocentrisk, vilket innebär att 

det är ekosystemet som bör sättas i centrum för politiken, inte människorna. Detta synsätt 

medför att ekocentrikerna förespråkar en livsstil som på många sätt radikalt skiljer sig från det 

sätt att leva som idag är norm i västvärlden. Centrala problem i dagens samhällssystem är, 

enligt ekocentrikerna, den rådande synen på tillväxt, en alltför stor mänsklig befolkning och 

en alltför urbaniserad och centraliserad livsstil. Lösningarna på miljöproblemen måste därför 

gå hand i hand med ett nytt, ekocentriskt och helhetsbaserat, synsätt. Detta innebär att 

produktionsstrukturen måste ställas om för att komma till rätta med industrialiseringens 

effekter, som föroreningar. Vi måste tänka om när det gäller att fördela och hushålla med 

resurser, och i detta även ta hänsyn till u-länder och framtida generationer. Den mänskliga 

befolkningen måste minskas på sikt, eftersom dagens stora mänskliga befolkning använder för 

mycket naturresurser, och dessutom med sitt urbana bosättningsmönster inkräktar på andra 

livsformers livsrum (ett sätt att göra detta, menar Naess, är genom skattelättnader för 

barnlösa, samt att upplösa kärnfamiljen till förmån för storfamiljen så att fler än föräldrarna 

kan få glädje av barnen). Klassamhället måste motarbetas, både på nationell och internationell 

nivå, eftersom det motarbetar alla individers rätt till självförverkligande, och 

självbestämmandet måste öka, eftersom: 

 
Vi befinner oss i en ond cirkel. Välfärdssamhället passiviserar samtidigt som kraven på den enskilde 

ökar. Resultatet blir tröghet, handlingsförlamning. För att bryta cirkeln måste vi utvidga både 

självbestämmanderätten och självbevarelseplikten (dvs. kravet på den enskilde att ta hand om sig själv). 

Dessutom måste vi i något större utsträckning låta familjen och lokalsamhället ta hand om dem som inte 

kan arbeta eller på annat sätt är en belastning för samhällets ekonomi (Naess 1981:223-224). 

 

Således utgör den ekocentriska ideologin en kritik mot den moderna, industrialiserade, 

välfärdsstaten, med icke ekologiskt hållbar tillväxt som bas, som inte tar hänsyn till andra 

livsformer än (den nutida) människan. Istället förespråkas helhetssyn (privat, regionalt och 

globalt), färre beslutssteg, decentralisering och små, självförsörjande enheter (lokalsamhällen) 

i samklang med naturen (Naess 1981:218-229). 

 

V.2 EN VIDGAD NATURRÄTT: LIVETS ENHET – EKOSOFI T  
Människans identitet – ’att jag är något’ – utvecklas under en växelverkan mellan miljö och organism. 

Något fysiskt isolerbart jag eller själv finns inte. När man tar avstånd från naturen och det naturliga tar 

man samtidigt avstånd från det som jaget är uppbyggt av. […]Ett avståndstagande från naturen i ’det 
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andligas’, ’kulturens’ eller ’samhällets’ namn är självdestruktion, en lemlästning steg för steg (Naess 

1981:283). 

 

Naess är inte en kontraktsteoretiker i traditionell mening, då han inte härleder statens 

legitimitet till något fiktivt samhällskontrakt såsom Rawls, Nozick och Locke. Dock vänder 

han sig till teorin om de naturliga rättigheterna för att underbygga det ekocentriska synsättet 

att dessa rättigheter även bör omfatta djur och natur. Allt levande hör samman, är essensen i 

Naess teori om livets enhet, som han kallar ekosofi T. Naess menar att enligt ekosofi T har allt 

levande rätt till självförverkligande och utveckling, inte bara människor utan även djur och 

växter, något han kallar likarättsprincipen, vilken vi, så långt det är möjligt, bör följa i 

förhållande till andra levande varelser. Sålunda innebär hans teori om livets enhet att vi måste 

likställa olika livsformer med varandra, och utgå ifrån att allt levande har ett egenvärde. Han 

kritiserar hårt den syn på djur som vi sett förespråkas av såväl Nozick som Rawls, det vill 

säga att djur har ett värde, men ett mindre värde än människor. Han vänder sig här bland annat 

till den utilitaristiske Jeremy Bentham, som menade att principen om största möjliga lycka till 

största möjliga antal innebar att djuren inte kunde uteslutas9. Vidare menar Naess att vi, då vi 

inte tar hänsyn till djurs möjlighet att förnimma känslor och respekterar deras egenvärde, gör 

oss skyldiga till intet mindre än artrasism, med samma konsekvenser som den mer kända 

rasismen människor emellan. Plågsamma djurförsök i syfte att ”tillfredsställa marknadens 

efterfrågan på onödiga varor och tjänster” är därför ytterligare ett argument mot den 

ekonomisk-tekniska syn på tillväxt som är rådande i det (av Naess kritiserade) moderna 

konsumtionssamhället: ”Misshandel och tortyr av levande varelser ökar proportionellt med 

bruttonationalprodukten” (Naess 1981:283-289). En viktig norm, menar Naess, är därför att 

inte åsamka andra levande väsen onödigt lidande. Detta innebär att vi alltid måste ange vårt 

syfte då vi tillfogar andra livsformer skada, och överväga om vi inte kan uppnå samma mål på 

ett mer skonsamt sätt. Det enda lidande som kan rättfärdigas är det lidande som är nödvändigt 

för att täcka grundläggande behov. Således kan tillåtelse för urgamla jägarsamhällen i Afrika 

att fortsätta jakt på utrotningshotade djur i liten skala beviljas (eftersom de dödar för sin 

överlevnad, samt eftersom bevarandet av en kulturell mångfald är centralt inom 

ekocentrismen), medan djurtester för kosmetikaframställning inte går att rättfärdiga (Naess 

1981:296). 

 
                                                
9 Denna åsikt landar, som vi tidigare sett, även Nozick i, men han tillhör dem som Naess skulle kritisera för att 
försöka ’stympa maximen’ i syfte att utesluta djuren, då han tillskriver människan ett högre värde genom sitt 
tillägg om ’kantianism för människor’. 
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Vad beror det då på att majoriteten av människor idag stödjer en syn på människan som 

överordnad djur och natur? Det faktum att människor i allt större utsträckning bor och arbetar 

i städer leder, enligt Naess, till att vi alieneras från vår naturliga samhörighet med naturen. Vi 

förlorar insikten att människor är en del av biosfären, vi identifierar oss inte längre med djur 

och natur, och detta är en av anledningarna till att den förstörelse av ekosystemet som pågår 

har kunnat fortlöpa. För att komma till rätta med detta problem, som skapats av en felaktig 

livsstil, måste människan åter börja identifiera sig som en del av det ekologiska systemet. När 

människan gör detta, och lever efter maximen leva och låta leva, kommer hon att kunna 

känna solidaritet över artsgränserna, vilket är ett steg på vägen mot: ”ett klasslöst samhälle i 

hela biosfären – en demokrati där vi kan tala om rättvisa inte bara mot människor utan också 

mot djur, växter och kanske mineral [samt där vi inser att]’vi’ är fragment – inte isolerbara 

delar” (Naess 1981:297-300). 

 

Istället för att betrakta människan som en särart, bör vi således betrakta oss som 

sammanlänkade med naturen. Människor, till skillnad från andra arter, har förmågan att 

reflektera och sätta sig in i biosfärens sammansättning, vilket innebär att människan har 

möjlighet att inse att hon inte intar någon särställning i denna helhet, och också att hon har ett 

ansvar att uppträda enligt denna insikt gentemot andra levande varelser som själva inte har 

möjlighet att nå denna kunskap (Naess 1981:283-285, 292-294). Följaktligen bör människan i 

sitt förhållande till naturen handla enligt principen om likarätt så långt det är möjligt. Naturen 

har ett inneboende värde, ett värde som är oberoende av mänsklig nytta. Därför, menar Naess, 

bör den kantianska principen vidgas till följande lydelse: ”du ska aldrig använda något 

levande väsen enbart som medel” (Naess 1981:300-301, min kursivering). Vi måste alltid 

överväga om vårt handlande överensstämmer med dessa principer. Som exempel nämner 

Naess att äganderätten över en skog inte ger oss rätt att förstöra förutsättningarna för liv i den 

skogen, något som starkt påminner om Lockes ägaransvar. Dock medger Naess att det kan 

finnas situationer där våld inte kan undvikas; det är tillåtet att döda djur om det är nödvändigt 

för att överleva, men dödandet ska betraktas som ett brott mot gällande normer. Han menar 

vidare att ett ekologiskt tänkande även innebär ett ansvar för att ibland begränsa djur- och 

växtbestånden, det är inte ett mål i sig att bevara hur stora mängder som helst, men menar att 

om våld kan väljas bort i dessa situationer bör det också ske. Därför förespråkar han 

alternativa sätt att begränsa djurstammen; istället för att jaga älg, kanske en inplantering av 

varg kan ge samma resultat på mer naturlig väg (Naess 1981:302-305, 348). 
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V.3 AVSLUTNING 

De naturliga rättigheterna ska således enligt Naess omfatta allt levande. Anledningen till att så 

inte är fallet idag är att människan har utvecklat en felaktig livsstil som leder till att vi inte 

längre identifierar oss med naturen, trots att vi är beroende av den för vår överlevnad. Han 

påpekar vidare att i många tidigare samhällen, där människan levde som en del av naturen 

(indianer, samer), var en egalitär inställning till allt liv den rådande normen. Vi avslutar det 

ekocentriska resonemanget om utvidgad naturrätt med ett talande citat: 

 
[D]et är fullt filosofiskt legitimt att tillskriva djur, växter, landskap och vildmarksområden ett värde som 

är oberoende av mänsklig nytta eller fördel. När man relaterar alla värden till människan gör man sig 

skyldig till en form av antropocentrism som är filosofiskt ohållbar (Naess 1981:305). 

 

Hur menar då Arne Naess att ett ekologiskt hållbart samhälle skall uppnås? Naess är en stark 

förespråkare för icke-våld och vänder sig till Gandhi för att visa att enhetsfilosofi och icke-

våld har ett samband. Han menar att för att de ekologiska idéerna ska få genomslag, bör den 

politiska kommunikationen bygga på principen rakt på sak, inte rakt på person. Detta 

resonemang kan också härledas till den amerikanska medborgarrättsrörelsen, som med hjälp 

av protester byggda på icke-våld nådde genomslag för sina krav genom att framstå som 

fredliga och rättfärdiga, och samtidigt få polisen att framstå som våldsamma förtryckare 

(Tarrow 1999:118). För att nå fram i en globaliserad värld, menar Naess, måste ekocentriker 

försöka påverka politiken den traditionella vägen, men också använda sig av direkta aktioner 

som metod. De direkta aktionerna måste dock, för att uppfylla sitt syfte, vara väl genomtänkta 

och underbyggda med fakta, samt utföras med vägledning av ovanstående princip (Naess 

1981:333-336). Således förespråkar Naess punktmarkeringar mot felaktigheter som ett 

komplement till traditionella metoder i syfte att upplysa allmänheten om de ekocentriska 

idéerna .  

 

Den djupgröna rörelsen Earth First! (EF!) bygger sitt resonemang på den gröna teori som 

förespråkas av, bland annat, Arne Naess. En av dess grundare, Dave Foreman, förespråkar 

illegala direkta aktioner som medel för att komma närmare ett ekologiskt hållbart samhälle 

och menar att Earth First!s aktivister agerar i självförsvar då de utför aktioner för att, bland 

annat, förhindra skogsskövling, eftersom vi alla är en del av naturen. Det är till hans 

argumentation vi vänder oss i nästa kapitel. 
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VI Earth First!, en ekokrigares förklaring 
Not only is this blitzkrieg against the natural world destroying ecosystems and their associated species, 

but our activities are now beginning to have fundamental, systemic effects upon the entire life-support 

apparatus of the planet […]Clearly, in such a time of crisis, the conservation battle is not one of merely 

protecting outdoor recreation opportunities […]or ”wise management and use” of natural resources. It is 

a battle for life itself, for the continued flow of evolution. We – this generation of humans – are at our 

most important juncture since we came out of the trees six million years ago. It is our decision, ours 

today, whether Earth continues to be a marveously living, diverse oasis in the blackness of space, or 

whether the “charismatic megafauna” of the future will consist of Norway Rats and cockroaches 

(Foreman 1991:1-2). 

 

Detta skriver Dave Foreman, en av grundarna av organisationen Earth First! (EF!) i början av 

boken Confessions of an eco-warrior (1991), i vilken han beskriver sitt engagemang i 

rörelsen, samt uppmanar till ekologisk gerillakrigföring för att försvara jorden i det ”tredje 

världskriget” – det mellan den industriella mänskligheten och jorden. Earth First! startades av 

Foreman tillsammans med andra miljöförkämpar i mitten av 1980-talet, eftersom de ansåg att 

den amerikanska gröna rörelsen alltför mycket hade anpassat sig till det system den 

bekämpade och således höll på att förlora sin radikalism: ” We were no longer content with 

subsistence wages, and the figures on our paychecks came to mark our status in the 

movement. Perrier and Brie replaced Bud and beans at gatherings” (Foreman 1991:15). 

Organisationen menar att vildmarkens bevarande är en av hörnstenarna för en fortsatt 

evolution, och att jordens behov därför alltid bör sättas främst, före mänskliga intressen om så 

är nödvändigt. Medlemmarna ser människan som en del av ekosystemet, som djur, och anser 

därför att de, när de utför sabotage mot skogsmaskiner eller slår i spikar i avverkningshotad 

skog, agerar i självförsvar (Foreman 1991:26-27, 34, 50).  

 

Detta kapitel syftar till att förklara Dave Foremans (och därmed Earth First!s) ståndpunkter, 

prioriteringar och resonemanget bakom åsikten att ekotage är nödvändigt och rättfärdigat i en 

liberal demokrati för att rädda jordens framtid.  

 

VI.1 NATUREN I CENTRUM – INTE MÄNNISKAN 

Det resonemang som förs av Dave Foreman ligger nära det vi ovan sett hos Arne Naess, men 

dras här till sin spets. Earth First! grundar sig på den ekocentriska teorin, och tillhör vad som 

brukar omnämnas som den djupgröna rörelsen, det vill säga den rörelse som sätter jorden 

främst, och således inte ser människan som överordnad någon annan livsform på något sätt. 
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Innan vi går vidare till att se hur Foreman legitimerar illegala direkta aktioner, ska några av de 

principer som Earth First! ställer sig bakom kort omnämnas.  

 

Den viktigaste principen är att jordens bästa alltid ska placeras främst i alla beslut, om det är 

nödvändigt ska jordens bästa även gå före mänsklig välfärd. Om vi inte börjar resonera på det 

sättet, och går från att försöka anpassa jorden till oss till att anpassa oss till jorden, kommer vi 

på sikt att utarma jordens resurser, grunden till allt liv, och i slutändan, grunden för mänsklig 

överlevnad. Det är således inte förrän vi tagit hänsyn till jordens behov som vi kan ta hänsyn 

till mänsklig välfärd. Foreman betonar, som Naess, vikten av att begränsa antalet människor 

på jorden, och vänder sig emot den antropocentriska norm som värderar andra väsen utifrån 

mänsklig nytta. Earth First! vägrar av den anledningen inordna sig i någon traditionell höger-

vänsterskala, eftersom de menar att samtliga traditionella ideologier, oavsett om det är 

kommunism, kapitalism eller islam, är antropocentriska, medan Earth First! baseras på 

ekologi. Detta resonemang innebär, som vi tidigare sett hos Naess, men här dras till sin 

yttersta spets, att alla livsformer har lika rätt till utveckling; en grisslybjörns liv har ett lika 

stort värde som ett människoliv, och även om svältkatastrofer i Afrika är fruktansvärda, anser 

Foreman att den utrotning av andra livsformer som sker på den afrikanska kontinenten är 

minst lika, om inte mer, upprörande (Foreman 1991:25-29). Foreman vänder sig också emot 

den industrialiserade produktionen av animala livsmedel som förekommer i västvärlden idag, 

eftersom boskapsuppfödning inkräktar på vildmarkens livsrum, förstör miljön, sprider 

sjukdomar till vilda djur och dessutom ofta är olönsam men subventionerad för politiska 

syften: ”I’d rather get my steaks from an Elk [sic!] back in the wilderness than wrapped in 

plastic at Safeway, any day of the week” (Foreman 1991:99-100). Vad gäller mänsklighetens 

storlek menar Foreman att vi bör motarbeta den snedfördelning av jordens rikedomar som 

sker idag, men att vi på sikt måste inse att oavsett hur mycket vi än fördelar, är inte den 

mänskliga befolkningsutvecklingen hållbar (Foreman 1991:28). Foreman menar att det 

moderna samhället kommer att nå sin slutpunkt – ”gå in i väggen” – så småningom. På andra 

sidan den väggen ligger det samhälle som eftersträvas av Earth First!, det ekocentriska 

bioregionala samhället, som harmonierar med Naess framtidsvision om decentraliserade 

lokalsamhällen: 
• We are reaching for a new definition of ’community’, of belonging. 

• We reject the sacredness of progress and technology; instead we turn to craft, and to being. 

• We recognize that we are part of the natural ecosystem in which we dwell. 
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• We are seeking new (old) ways of organizing ourselves, tuning away from hierarchy to 

tribalism. 

• We dance, instead of marching. 

• We are subverting the dominant paradigm, not reforming it; and we subvert it by creating our 

own world, by avoiding a head-on confrontation – by using the might of the machine against 

itself in a political application of Eastern martial arts (Foreman 1991:44-45). 

 

Dessa principer utgör huvuddragen i den filosofi som Foreman företräder, och som grundar 

sig på den ekocentriska teoribildningen. Vidare menar han att eftersom de människor som 

idag styr det mänskliga samhället inte är legitima i Earth First!s ögon, behöver EF! inte heller 

försöka nå legitimitet hos dem: ”They are madmen destroying the pure and beautiful. Why 

should we ’reason’ with them?” (Foreman 1991:29).  Denna tankegång ger en försmak om det 

sätt på vilket Foreman anser att EF!-aktivister har rätt att arbeta. Härnäst ska vi fördjupa oss i 

det resonemang som han använder för att legitimera illegala protestaktioner, som även 

kommer att ge oss en djupare förståelse av de principer som ligger till grund för Earth First! 

och den djupgröna rörelsen. 

 

VI.2 EKOTAGE, EKOFÖRSVAR, EKOKRIGARE 
Human beings are primates, mammals, vertebrates. EF!ers recognize their animalness[...]We believe that 

we must return to being animal, to glorying in our sweat, hormones, tears, and blood.We struggle against 

the modern compulsion to become dull, passionless androids. We do not live sanitary, logical lives; we 

smell, taste, see, hear, and feel Earth; we live with gusto. We are Animal. [...]Earth First! is a warrior 

society [...]we are characterized by our willingness to defend Earth’s abundance and diversity of life, 

even if that defense requires sacrifices of comfort, freedom, safety, or, ultimately, our lives. A warrior 

recognizes that her life is not the most important thing in her life. A warrior recognizes that there is a 

greater reality outside her life that must be defended. For us in Earth First!, that reality is Earth, the 

evolutionary process, the millions of other species with which we share this bright sphere in the void of 

space (Foreman 1991:34). 

 

Människan är ett djur, en del av ekosystemet. När hon försvarar jordens mångfald mot 

förstörelse, agerar hon således i självförsvar. Detta resonemang är grunden för försvaret av 

illegala direkta aktioner som medel för att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle. Foreman 

menar att vi, precis som Oneidaindianerna en gång i tiden, vid varje beslut måste fråga oss: 

”who speaks for wolf?”, vem talar för andra livsformer (Foreman 1991:48-49)? De 

medborgerliga rättigheterna måste utsträckas till att gälla även dessa, på samma sätt som 

tidigare skett för svarta och kvinnor. Dagens system, däremot, innebär att staten och dess 
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delar främst använder sitt våldsmonopol till att försvara det ekonomiska systemet, mot de 

medborgare som försvarar miljön och, i förlängningen, rätten till liv. Således sitter 

miljöaktivister fängslade, medan oljebolagsdirektörer vars företag orsakat oljekatastrofer går 

fria. Företag är juridiska personer, medan icke-mänskligt liv inte är det. Därför skyddar staten 

främst den ekonomiska eliten, vilket innebär att de rättslösa, vilda djur och orörd natur, 

riskerar att försvinna. På sikt hotas hela ekosystemet och således även mänskligheten om 

ekonomiska hänsyn tillåts fortsätta gå före ekologiska (Foreman 1991:139-147). Foreman 

menar att i ett politiskt system som främst tar hänsyn till ekonomiska intressen, är det oerhört 

svårt att nå fram den traditionella vägen, inom systemet. Dessutom förloras ofta den radikala 

inriktningen om en organisation blir delaktig i systemet; radikalism blir lätt till reformism. En 

reformering av det nuvarande ekonomiska systemet är dock, enligt Foreman, inte tillräckligt 

för att rädda den framtida biologiska mångfalden. Det krävs grundläggande förändringar av 

människans syn på sig själv och sin plats i världen, och därför är ekologiskt självförsvar 

nödvändigt ända till dess att samhället insett nödvändigheten av dessa förändringar (Foreman 

1991:144, 185). Foreman menar att människan, genom sitt nuvarande agerande, blivit en 

sjukdom för jorden, humanpox, som långsamt förstör ekosystemet. Aktivister, som slåss för 

att förändra det mänskliga beteende som förstör jorden, liknas vid antikroppar: ”Antibodies 

need no justification. Their job is merely to fight and destroy that which would destroy the 

greater body of which they are a part, for which they form the warrior society” (Foreman 

1991: 57-58).  

 

För att försvara jorden, mot en regering som inte lyssnar, menar Foreman således att ekotage 

är nödvändigt. Vad menas då med ekotage? Ekotage, ekoförsvar, eller monkeywrenching, är 

en form av sabotage som innebär att maskiner eller egendom som används för att skada 

naturen förstörs. Målet är att stoppa miljöfarliga projekt, se till att kostnaderna för sådana 

projekt ökar så mycket att de blir ekonomiskt olönsamma samt se till att allmänheten blir 

medveten om hur mycket skattepengar som används till att subventionera miljöfarliga 

aktiviteter som hotar jordens biologiska mångfald (Foreman 1991:118). För att ekotage ska 

vara effektivt krävs det att aktivisterna kan komma tillbaka gång på gång. Därför, menar 

Foreman, är det nödvändigt att ekotage utförs i små, anonyma grupper istället för öppet 

eftersom öppna aktioner skulle göra det lätt för polis att kartlägga, infiltrera och stoppa 

aktivistgrupperna. En decentraliserad ekotagerörelse utan centralorganisation med flera olika 

aktivister, individuellt eller i grupp, som väljer sitt eget favoritområde att beskydda, är därför 

den mest effektiva. Vidare är det viktigt att det ekotage som genomförs är noga övervägt, är 



 

 38

så enkelt och säkert som möjligt, samt riktas mot rätt mål. Planlös vandalisering av 

motorsågar är inte ett effektivt ekoförsvar. Däremot är det effektivt att stoppa kalhuggning av 

ett specifikt skogsområde genom att slå i långa spikar i träden (tree-spiking) och upplysa 

skogsföretaget om detta, vilket omöjliggör avverkning eftersom redskapen går sönder om de 

träffar en spik. En annan viktig poäng, menar Foreman, är att ekotage inte är våldsamt. Det är 

maskiner som skadas, inte människor. Dessutom bör ekotage inte genomföras i samband med 

känsliga förhandlingar, eller aktioner av civil olydnadskaraktär, eftersom då fel personer 

skulle kunna få skulden för ekotaget. Valet av rätt tidpunkt är därför av yttersta vikt för att 

ekotage ska få önskad effekt. Slutligen är det viktigt att påpeka att den typ av illegal direkt 

aktion som förespråkas av Foreman inte har ett revolutionärt syfte: ”It does not aim to 

overthrow any social, political, or economic system. It is merely nonviolent self-defence of 

the wild. It is aimed at keeping industrial ‘civilization’ out of natural areas and causing its 

retreat from areas that should be wild” (Foreman 1991:113-116, 131). Skillnaden mellan civil 

olydnad och ekotage är att civil olydnad syftar till att reformera samhället, eller en orättvis del 

av samhället, medan ekotage syftar till att stoppa förstörelsen av ett specifikt område. En 

annan skillnad är, som tidigare nämnts, att civil olydnad utförs öppet medan ekotage, eller 

illegala direkta aktioner, utförs anonymt i syfte att undvika straff. 

 

Är det då inte fel att skada egendom, och därigenom skada de människor som äger 

egendomen? Foreman menar att en sådan fråga i själva verket gäller huruvida ekosystemet 

eller egendom är mest värdefullt, och vid ett sådant val menar han att även om 

egendomsrätten är värd att bevara, är livet viktigare. Vidare kommenterar Foreman 

medborgarens rätt att bryta lagen, och menar att om ett samhälles lagar bryter mot högre 

moraliska principer, ska medborgaren bryta lagen. Det får dock inte ske lättvindigt, utan 

måste vara väl avvägt. Mot dem som hävdar att det aldrig är rätt att bryta lagen, svarar 

Foreman med att påpeka att om ett sådant påstående dras till sin spets bör studenterna som 

demonstrerade vid Himmelska Fridens Torg, Solidaritet i Polen, anti-naziströrelserna under 

andra världskriget, och Nelson Mandela fördömas (Foreman 1991:120-123).  

 

VI.3 AVSLUTNING 

Foreman och Earth First! förespråkar ett välplanerat, väl avvägt, icke våldsamt användande av 

illegala direkta aktioner som en sista utväg när ingenting annat hjälper för att stoppa 

miljöförstörande aktivitet. Målet är inte att revolutionärt förändra samhället, utan att stoppa 

förstörelsen av naturen samt upplysa allmänheten så att samhället på sikt når en sådan insikt 
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om människans plats i ekosystemet att ekotage inte längre är nödvändigt. Foreman menar att 

det faktum att företagen har så stor makt i USA gör systemet odemokratiskt, vilket innebär att 

ekotage blir nödvändigt: ”Ecodefense arms the people with tools to thwart injustice 

committed by the state and corporations against wild nature” (Foreman 1991:122-124, 129). 

Således är ekotage, enligt Foreman, ett sätt att stoppa verkningarna av en oansvarig politik, 

utförd av en regering som låter kortsiktiga ekonomiska intressen gå före långsiktiga 

ekologiska. Överensstämmer då den ekologiska rörelsens resonemang om en utvidgad 

naturrätt och en helhetssyn på världen med den samhällskontraktsteori som ligger till grund 

för den liberala demokratin? Kan illegala protestaktioner på dessa grunder rättfärdigas i en 

liberal demokrati? Innan vi övergår till att besvara dessa frågor får Dave Foreman själv 

avsluta det här kapitlet: 

 
My original companions in Earth First! and I are radicals because the times demand it [...]we are called to 

act because of a great injustice [...W]e pledge our lives, our fortunes, and our sacred honour because we 

are in the midst of crisis [...] Like the Reverend Martin Luther King, Jr., we brake the law because the 

law serves oppression. We do this with reluctance, and with sorrow [...]We do not engage in radical 

action because we are primarily motivated by opposition to authority, because we are antinomians, but 

because we are for something – the beauty, wisdom, and abundance of this living planet (Foreman 

1991:214). 
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VII.  Om huruvida illegala protester på ekocentrisk grund kan 
rättfärdigas i liberala demokratier 

 

I det första kapitlet fastslogs tre frågor som skulle besvaras, i syfte att uppfylla uppsatsens 

huvudsyfte, nämligen att utreda huruvida illegala protester på ekocentrisk grund kan 

rättfärdigas i en liberal demokrati. De första två frågeställningarna, besvarades i uppsatsens 

kapitel IV, där de villkor som gäller för när illegala protester kan rättfärdigas samt vem som 

avgör när dessa omständigheter råder, fastslogs. I detta avslutande kapitel diskuteras därför 

huruvida de ekocentriska kraven är kompatibla med samhällskontraktsteorin på ett sådant sätt 

att illegala protester på dessa grunder kan rättfärdigas. 

 

VII.1 HAR EKOCENTRISMEN STÖD I SAMHÄLLSKONTRAKTSTEORIN? 

I kapitlet om grunden för statens rättfärdigande fastslogs att samhällskontraktsteorin, om 

grundläggande medborgerliga rättigheter till liv, frihet och egendom som skall skyddas av 

staten, ligger till grund för statens rättfärdigande i samtliga liberala demokratier. Inom de 

olika demokratierna finns såväl försvarare av en extensiv stat som ligger nära Rawls synsätt, 

för att garantera rättvisa, som de som ligger närmare Nozick och förespråkar en mindre stat 

till förmån för frihet och marknadsekonomiska lösningar. Oavsett dessa 

meningsskiljaktigheter, är dock samtliga överens om att staten har en skyldighet att skydda 

sina medborgares rätt till liv och frihet. Den gröna rörelsens krav brukar sägas vara en 

utmaning för den liberala demokratin, med sin betoning av vikten av en övergång från ett 

antropocentriskt till ett ekocentriskt synsätt, men ligger de olika teorierna egentligen så långt 

ifrån varandra? Om staten har en skyldighet att skydda sina medborgares rätt till liv och frihet, 

bör det då inte rimligtvis ingå i statens uppgifter att se till att dess medborgare har tillgång till 

frisk luft, rent vatten och möjlighet att uppleva frihet i en orörd natur?  

 

Dagens industrialiserade samhällen är generellt sett inte ekologiskt hållbara, detta faktum är 

allmänt känt. Naturresurserna är begränsade: det industrialiserade fisket tömmer världshaven; 

flera djurarter är utrotningshotade; regnskogen skövlas; ”skogsklippare” ödelägger stora 

skogsområden i Sverige; ozonlagret tunnas ut; föroreningar av olika slag hotar den ekologiska 

balansen och mångfalden; vi genmodifierar växter för att göra odling av dem mer effektiv 

utan att känna till konsekvenserna om dessa växter sprids i naturen; jordbruken i västvärlden 

drivs av allt högre krav på effektivitet vilket medför ökad användning av miljöfarliga 
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bekämpningsmedel… listan kan göras hur lång som helst. Den gröna rörelsen, i denna uppsats 

representerad av Arne Naess och Dave Foreman, menar att det är nödvändigt att börja se till 

helheten om vi ska kunna rädda jorden från miljöförstöring. De förespråkar en ny syn på 

förhållandet människa-natur, där människan är en del av ekosystemet istället för att stå 

”ovanför”. Frågan är om detta synsätt är möjligt att kombinera med traditionell 

samhällskontraktsteori?  

 

I kapitlet om naturrättens omfattning hos Rawls, Nozick och Locke, kunde det konstateras att 

samtliga anser att vi har en skyldighet att ta hänsyn till framtida generationer. Såväl Rawls 

rättvisa sparprincip som Lockes förbehåll, vilket även Nozick ansluter sig till, har denna 

innebörd. Vad gäller djurens rättigheter anser Rawls att hans teori om rättvisa inte omfattar 

djuren, men att vi ändå har en skyldighet att inte behandla djur illa. Han menar också att han 

hoppas att teorin om rättvisa i framtiden ska vara kompatibel med en metafysisk teori om 

naturen och människans plats i den. Nozick utvecklar principen utilitarism för djur, 

kantianism för människor, vilken leder honom till slutsatsen att människor i västvärlden inte 

har rätt att äta kött, samt att vi alltid måste göra en utilitaristisk nyttokalkyl innan vi skadar 

djur eller tillåter föroreningar. Lockes bevarandevillkor ger ytterligare stöd åt att hänsyn till 

djur och natur ingår i samhällskontraktsteorin, då han konstaterar att ingenting skapats av gud 

i syfte att förstöras av människan. Således menar samtliga att vi har en skyldighet att ta 

hänsyn till djur, samt att vi måste ta hänsyn till framtida generationer, vilket i sin tur innebär 

att vi måste ta hänsyn till naturen. Om dagens industrialiserade samhällen fortsätter samma 

ekologiskt ohållbara utveckling, och ovan nämnda naturproblem inte åtgärdas, tar vi då 

hänsyn till framtida mänskliga generationers rätt till liv och frihet?  

 

Naess och Foreman menar att vi bör utvidga naturrätten till att även omfatta djur och natur, 

inte för att de har ett värde för människan, utan för att de har ett värde i sig själva, att alla 

levande väsen har rätt att utvecklas. Målet är ett ekologiskt hållbart samhällssystem, där 

människan ses som en del av ett ekologiskt kretslopp, och där likarättsprincipen bör gälla för 

relationer mellan alla levande väsen. Naess utopi innefattar ett klasslöst samhälle i hela 

biosfären, där rättvisa råder mellan allt levande, och nämner också kamp mot 

”framtidsimperialismen”, som ett mål för den djupgröna rörelsen. Foreman menar att 

människan måste anpassa sig till jorden istället för att försöka anpassa jorden till människan, 

samt att vi måste börja fråga oss hur våra beslut påverkar andra livsformer.  Dessa har således 

utarbetat en teori om naturen och människans plats i den, något som Rawls efterlyste. Är då 
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ett sådant synsätt förenligt med Rawls rättvisa sparprincip och Lockes förbehåll? Om vi ska 

uppfylla de krav som ingår i traditionell samhällskontraktsteori, nämligen att ta hänsyn till 

framtida generationers behov, inte i onödan plåga djur, samt uppfylla Lockes förbehåll om att 

lämna lika mycket och lika bra till andra, är det nödvändigt att ta hänsyn till 

helhetsperspektivet. I ett antropocentriskt perspektiv, bryter därför ett samhälle som ständigt 

låter kortsiktiga mänskliga intressen gå före långsiktiga ekologiska och således inte tar hänsyn 

till framtida mänskliga generationer, mot samhällskontraktsteorin. Även om skälen till varför 

ekologisk hänsyn är nödvändig skiljer sig åt mellan antropocentriska och ekocentriska teorier, 

är målet således detsamma, nämligen att skapa ett ekologiskt hållbart samhällssystem. Om 

dagens samhällen inte uppfyller den rättvisa sparprincipen eller Lockes förbehåll, har 

ekocentrikerna då inte en rätt att protestera mot detta system utifrån högre moraliska 

principer?  

 

VII.2 KAN ILLEGALA PROTESTAKTIONER PÅ EKOCENTRISK GRUND 

RÄTTFÄRDIGAS I LIBERALA DEMOKRATIER? 

Samtliga moderna liberala demokratier uppfyller Rawls krav på ett nästan rättvist system, 

med en författning som är en rättvis men ofullkomlig procedur, allmänna val och 

majoritetsstyre. Enligt Rawls är det dock fullt möjligt att majoriteten i ett nästan rättvist 

system kan göra felaktiga val, och att medborgare i sådana fall där felaktigheterna uppenbart 

strider mot rättviseprinciperna har rätt att motarbeta majoritetsbeslutet. Enligt rättviseplikten 

har medborgare, enligt Rawls, till och med en plikt att arbeta för att förändra orättvisor. I 

kapitlet om när protester är rättfärdiga i liberala demokratier, kunde det fastslås att synen på 

detta i stort sett överensstämmer mellan Rawls och Locke. Medborgarna själva har rätt att 

avgöra när majoritetsbeslut är så orättvisa att de kan motarbetas, och om lagliga medel inte 

räcker för att nå fram, har den protesterande minoriteten rätt att trappa upp sina protester. Vi 

kom fram till följande definition för när protester kan rättfärdigas i liberala demokratier: 

 

• i de fall där sociala beslut och enskilda lagar, i en demokratisk stat, påtagligt strider 

mot de principer som ligger till grund för staten är den kollektiva viljan underordnad 

dessa principer och kan således motarbetas. 

 

Föregående avsnitt konstaterade att de ekocentriska kraven, trots skillnader i motivering, inte 

står i strid med utan snarare överensstämmer med de antropocentriska 

samhällskontraktsteorier som ligger till grund för den moderna liberala demokratin samt 
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motsvarar den ideologiska spridningen inom dessa. Vi fastslog att även ett antropocentriskt 

perspektiv kräver ekologisk konsideration eftersom det i det antropocentriska synsättet ingår 

att ta hänsyn till framtida mänskliga generationer, vilket fordrar en ekologiskt hållbar 

utveckling. Således innebär detta att om majoriteten i en demokratisk stat röstat fram en 

regering som inte tar ekologiska hänsyn, strider denna regerings handlande mot de principer 

som ligger till grund för den liberaldemokratiska staten och får således motarbetas.  

 

Rättfärdigar då detta illegala protestaktioner? Såväl Rawls som Locke menar att lagliga medel 

i första hand skall användas för att protestera mot och förändra en orättvisa, men i de fall där 

dessa sätt att protestera inte ger resultat har medborgare rätt att använda andra metoder. Vi 

kom i kapitel IV fram till följande definition av när illegala protestaktioner kan rättfärdigas: 

 

• i de fall där det rådande systemet under lång tid ignorerat rättmätiga krav från en 

minoritet som försökt påverka genom lagliga medel och civil olydnad, kan systemets 

rättvisa grund ifrågasättas. Under sådana omständigheter kan en upptrappning av 

protesternas art vara berättigad. 

 

Foreman menar att välplanerade, väl motiverade, icke våldsamma, anonyma, illegala direkta 

aktioner (ekotage) är berättigade som en sista utväg när ingenting annat hjälper för att rädda 

ett specifikt område från miljöförstöring. Målet är inte att revolutionärt förändra samhället, 

utan att stoppa förstörelsen av naturen och upplysa allmänheten så att samhället på sikt når 

den punkt där ekotage inte längre är nödvändigt. Således uppfyller den typ av protester som 

förespråkas av Foreman de krav som Rawls ställer upp för militanta aktörer: Earth First! anser 

att samhället idag styrs av en felaktig rättviseuppfattning som endast tillvaratar nuvarande 

mänskliga intressen och inte tar ekologisk hänsyn, de försöker via välplanerade 

störningsaktioner få samhället att röra sig mot deras ekocentriska syn på rättvisa, och målet är 

en radikal förändring av den rådande ordningen (se IV.2). Den gröna rörelsen uppstod på 

1970-talet. När Dave Foreman och hans likasinnade startade Earth First! i början av 1980-

talet hade de under lång tid försökt påverka politiken den lagliga vägen, genom 

lobbyverksamhet. Dock, menar Foreman, innebär det amerikanska systemet att ekonomiska 

intressen har företräde inom politiken, medan ekologiska ständigt får ge vika. Den lagliga 

vägen att nå fram inom det amerikanska systemet hade visat sig vara ineffektiv, och därför 

startades Earth First! i syfte att trappa upp protesterna, och påverka systemet utifrån.  
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Håller Foremans argumentation gentemot de krav som i denna uppsats konstaterats gälla för 

när illegala protestaktioner är rättfärdigade i liberala demokratier? Rent teoretiskt måste det 

konstateras att så är fallet. De ekocentriska kraven överensstämmer med antropocentrisk 

samhällskontraktsteori; hänsyn måste tas till framtida generationer, således måste samhället 

vara ekologiskt hållbart, och medborgare som har uppenbara skäl att anse att samhället bryter 

mot denna princip har rätt att protestera. Om lagliga protester inte leder någonvart, kan civil 

olydnad berättigas. Om civil olydnad inte heller leder till någon förändring, kan illegala 

protestaktioner vara berättigade, även i liberala demokratier. Foreman ansluter sig till 

principen om stegvis upptrappning av protesternas art när han menar att ekotage är en sista 

utväg då ingenting annat visat sig vara effektivt. Rent generellt är det industriella samhället 

inte ekologiskt hållbart. För att definitivt kunna avgöra huruvida illegala protester är 

berättigade på ekologiska grunder i specifika länder måste dock enskilda länders miljöpolitik i 

teori och praktik, samt möjligheten för medborgare att påverka politiken, studeras. Det är 

möjligt att protester är mer berättigade i ett tvåpartisystem, som USA, än i ett flerpartisystem, 

som i Sverige eller Tyskland, där det finns möjlighet att rösta på ett grönt parti. Detta finns det 

inte utrymme för att studera i denna uppsats, men skulle vara ett intressant ämne att studera i 

en framtida D-uppsats.  

 

VII. 3 AVSLUTNING 

I denna uppsats har det konstaterats att den gröna rörelsens krav i allra högsta grad är 

kompatibla med samhällskontraktsteorin, samt att illegala protestaktioner således rent 

teoretiskt kan vara berättigade i liberala demokratier på dessa grunder. För att definitivt kunna 

bedöma huruvida illegala protester är rättfärdiga i specifika fall, måste respektive land 

studeras i syfte att kunna bedöma huruvida landets politik uppfyller kravet att ta hänsyn till 

framtida generationer samt för att kunna bedöma i vilken utsträckning dess medborgare har 

möjlighet att påverka och förändra politiken den lagliga vägen. Men det står klart att oavsett 

om vi anser att staten ska vara minimal eller mer extensiv har vi enligt 

samhällskontraktsteorin en skyldighet att ta hänsyn till framtida generationer, och således kan 

ekocentriska synpunkter inte ignoreras. 
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