
Svar på alle spørsmålene. Det er naturlig at (a) tar mest tid og får størst plass.  

John Rawls mener at rettferdighet finnes hvis og bare hvis visse friheter er beskyttet, det er 

reell sjanselikhet, og fordelingen av sosiale primærgoder er mest mulig fordelaktig for de 

dårligst stilte. Han sier dette om teorien som ligger bak standpunktet: 

My aim is to present a conception of justice which generalizes and carries to a higher level of 

abstraction the familiar theory of the social contract as found, say, in Locke …  

[Mitt mål er å presentere en oppfatning om rettferdighet som generaliserer og 

videreutvikler den velkjente teorien om samfunnskontrakten, som vi finner hos for 

eksempel John Locke …] 

 

(a) Hvordan begrunner Rawls sitt standpunkt? 

(b) Hvordan avviker Rawls’ forståelse av den sosiale kontrakten fra John Lockes forståelse? 

(c) Hvordan avviker Rawls’ forståelse av kontrakten fra Michael Walzers forståelse? Ta 

utgangspunkt i disse utsagnene av Walzer: 

 

The ancient Athenians … provided public baths … but never … unemployment insurance or 

social security. … They made a choice about how to spend public funds, a choice shaped 

presumably by their understanding of what the common life required. It would be hard to 

argue that they made a mistake. 

… 

But culture, character, and common understanding are not givens; they don’t operate 

automatically; at any particular moment, the citizens must argue about the extent of mutual 

provision. 

[Oldtidens athenere … sørget for offentlige bad … men ikke … arbeidsledighetstrygd eller 

sosialtrygd. … De tok et valg når det gjelder bruken av offentlige midler, et valg som 

formodentlig bar preg av deres forståelse av hva det sosiale samlivet krevde. Det skal godt 

gjøres å hevde at de gjorde noe galt.] 

[Men kulturen, særpreget og den felles forståelsen er ikke gitte størrelser; det er ingen 

automatikk i måten de uttrykker seg på; borgerne må, til enhver tid, diskutere hva de i 

fellesskap skal sørge for.] 


