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Ágrip 

 

Árið 1795 ritaði Immanuel Kant ritgerðina „Að eilífum friði“ [Zum ewigen Frieden] þar 

sem hann mótar skipulagt kerfi sem á að koma á eilífum friði í samfélagi manna. 

Hugmynd Kants var sú að samræma vilja allra manna, til þess að þeir gætu með 

skynsemi sinni sammælst um ákveðin grundvallarréttindi sem nauðsynlegt væri að 

tryggja að allir menn fengju notið. Til að tryggja að farið sé eftir þeim 

grundvallarréttindum sem menn sammælast um mótar Kant alþjóðastjórnskipulag sem 

er í hnotskurn samband frjálsra ríkja þar sem sérhvert ríki sambandsins er byggt á 

lýðveldislegri stjórnarskrá sem heldur utan um þau grunnlög sem vernda 

grundvallarréttindi allra manna.  

 Í þessari ritgerð er fjallað ítarlega um friðarkenningu Kants, 

hugmyndafræðilegar forsendur hennar og þýðingu fyrir samtímaumræðu um frið. 

Ritgerðinni er skipt í tvo megin hluta. Í fyrri hlutanum er fjallað nákvæmlega um 

kenningu Kants þar sem stjórnskipunarkerfinu er lýst og sýnt hvernig Kant rökstyður að 

kerfi sitt tryggi eilífan frið. Í seinni hlutanum er skoðað hvernig algild 

grundvallarréttindi geta tryggt frið með því að bera saman tvenns konar orsakir friðar, 

ótta við refsingar og virðingu fyrir réttindum, í ljósi deilu Axels Honneths og Hans 

Magnusar Enzensbergers um gildi algildra mannréttinda. Að lokum er greint frá hvernig 

kenning Kants eykur skilning á því hverju raunverulegur friður byggist á, svo hægt sé 

að vinna að friðsamari og réttlátari heimi. 
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Inngangur 
 

Frekar skaltu deyja frjáls en vera í ánauð friðar 

– Einkunnarorð Asoreyja 

 

Þessi einkunnarorð lýsa þeirri togstreitu sem menn telja að ríki á milli friðar og frelsis. 

Talið er að friður sé nauðsynlegt ástand fyrir réttlátt samfélag, án friðar ríkir sundrung 

og óeining sem er engum til góðs. Samfélagið þarf að tryggja friðinn á einhvern hátt og 

talið er að ógnandi vald samfélagsins, til að mynda hernaðar- og lögregluvald, þurfi að 

standa vörð um friðinn, t.d. heita lögreglusveitir Írlands, verðir friðarins. Menn þrá hins 

vegar einnig frelsi, þeir vilja hafa frelsi til að haga sér eftir sínum eigin vilja og vera 

ekki kúgaðir til hlýðni. Friður og frelsi virðast því samkvæmt þessari hugmyndafræði 

ekki eiga samleið. Kúgun yfirvaldsins er sögð ill nauðsyn til að tryggja friðinn en sumir 

telja, líkt og einkunnarorð Asoreyja lýsa, að friður sem byggist á kúgun sé ekki friðarins 

virði. 

 Fyrir rúmum tvöhundruð árum síðan ritaði heimspekingurinn Immanuel Kant 

ritgerð sem hann nefndi „Að eilífum friði“ [Zum ewigen Frieden] þar sem hann lýsti 

alþjóðlegu stjórnmálakerfi sem átti að tryggja eilífan frið í heiminum. Kenning Kants 

byggist ekki á yfirvaldi sem stendur vörð um friðinn heldur á samkomulagi allra manna 

um ákveðin grundvallarréttindi sem allir eiga að njóta. Þegar menn hafa sammælst um 

þessi réttindi myndast óþvingaður friður á milli manna þar sem hver og einn virðir 

réttindi annarra manna. Friður og frelsi eru því ekki ósamræmanleg fyrirbæri í kenningu 

Kants; friður ríkir vegna þess að menn ákveða að virða hvern annan en ekki af því að 

yfirvaldið þvingar þá til hlýðni.  

 Í þessari ritgerð lýsi ég kenningu Kants og útskýri hvernig áhersla hennar á 

grundvallarréttindi sem leið til friðar á ennþá við í nútíma umræðu. Ritgerðin skiptist í 

tvo megin hluta. Í fyrri hlutanum fjalla ég ítarlega um kenningu Kants og lýsi því 

hvernig Kant rökstyður að heimspekikerfið sem kenning hans myndar leiði til eilífs 

friðar. Í seinni hlutanum skoða ég hvernig hugmyndin um algild mannréttindi getur 

tryggt frið með því að skoða ólíkar hugmyndir fræðimannanna Axels Honneths og Hans 

Magnusar Enzensberger um gildi algildra mannréttinda fyrir alþjóðastjórnmál. Að 

lokum velti ég fyrir mér hvernig friðarkenning Kants hjálpar okkur að skilja hvað 

raunverulegur friður sé til þess að við getum unnið að friðsælli og réttlátari heimi. 
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1. hluti 
Friðarkenning Kants 

 

1.0. Inngangur að fyrsta hluta 

Kant setur fram skipulagt kerfi í kenningu sinni um eilífan frið. Kerfið er í grunninn 

stjórnskipunarfyrirkomulag fyrir mannlegt samfélag sem er myndað á rótum algildra 

lögmála. Verkefnið sem Kant tekur sér fyrir hendur er að lýsa því 

stjórnmálafyrirkomulagi sem muni stuðla að friði í heiminum og útskýra hvernig það er 

samtvinnað algildum lögmálum sem hafa eilífan frið að endanlegu markmiði. Í þessum 

hluta ritgerðarinnar mun ég gera grein fyrir þessu kerfi. Ég mun að mestu leyti styðjast 

við ritgerð Kants, „Að eilífum friði“ [Zum ewigen Frieden]. Kenningin er þó 

gegnumgangandi í flestum skrifum hans um stjórnmálaheimspeki svo ég mun einnig 

nýta mér aðra stjórnspekitexta Kants til þess skýra frá kenningunni. Einnig byggir 

kenningin á frumspekilegum og siðferðislegum forsendum og mun ég því jafnframt 

styðjast við skrif hans um þau efni.  

 Ritgerð Kants „Að eilífum friði“ skiptist í þrjá megin hluta. Fyrsti hlutinn fjallar 

um stjórnarfarslegu skilyrðin sem verða að liggja til grundvallar því að tryggja megi 

eilífan frið, annar hlutinn fjallar um hvernig náttúran tryggir að eilífur friður nái fram að 

ganga eftir algildum lögmálum verklegrar skynsemi og þriðji hlutinn fjallar um mismun 

og samþættingu stjórnmála og siðferðis. Saman mynda þessir hlutar heildarkerfi 

kenningarinnar.  

 Fyrsti hlutinn skiptist í tvennt, annars vegar sex skilyrði sem varða öll 

skynsamleg og hagnýt atriði sem Kant telur mikilvæg til þess að friður nái fram að 

ganga. Þau eru eftirfarandi: 

 
1. Enginn friðarsamningur skal taka gildi, ef í honum leynast skilmálar sem leitt gætu til 

stríðsátaka síðar meir. 

2. Ekkert sjálfstætt ríki, hvorki stórt né smátt, er hægt að erfa, skipta, kaupa eða gefa öðru ríki. 

3. Fastaher skal leggja af með tímanum. 

4. Í samskiptum við önnur ríki skal ekki efna til þjóðarskulda. 

5. Ekkert ríki skal skipta sér af stjórnarskrá og ríkisstjórn annars ríkis með ofbeldisfullum 

aðgerðum. 

6. Ekkert ríki sem á í stríði við annað ríki má leggja blessun sína yfir þá þætti árása sem 

myndu koma í veg fyrir möguleika á sameiginlegu öryggi í seinni tíma friðarástandi, t.d. 

með því að ráða launmorðingja, eða eiturbyrlara, svíkja uppgjöf, eða hvetja til og nota svik 

gegn óvinaríkinu.
1
 

 

Eins og sjá má snúa þessi skilyrði að utanríkismálum ríkja; þeim er ekki ætlað að skapa 

                                                 
1
 Kant: „Perpetual Peace“ bls. 1:107, 2:108, 3:110, 4:111, 5:112, 6:114. Allar beinar tilvitnanir, fyrir utan 

þær sem eru í íslenskar þýðingar á Kant, þýddi ég yfir á íslensku úr þeim textum sem ég vitna í. 
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frið innan ákveðinna ríkja heimsins heldur varða þau eingöngu hagnýt atriði sem 

sérhvert ríki verður að virða til þess að friður geti myndast á milli ríkja heimsins. Hins 

vegar er um að ræða þrjú skilyrði sem mynda meginuppbyggingu stjórnkerfisins og lýsa 

því hvernig heildarskipan mannlegs samfélags skal vera til þess að eilífur friður sé 

tryggður. Atriðin þrjú eru eftirfarandi: 

 

I. Borgaraleg stjórnarskrá hvers ríkis skal vera lýðveldisleg. 

II. Alþjóðleg lög skal grundvalla á sambandi frjálsra ríkja. 

III. Réttindi manna, sem borgara heimsins, skal takmarka við skilyrði alheimsgestrisni.
2
 

 

Til að skilja kerfi Kants er mikilvægt að ná utan um tilgang þessara skilyrða og skilja 

hvernig Kant telur þau vera samræmanleg við þau algildu lögmál heimsins sem leiða 

hann í átt til friðar. Ef við skoðum skilyrðin þrjú sem eina heild þá sjáum við það 

skipulag sem Kant telur vera samrýmanlegt eilífum friði. Það er heimssamfélag sem er 

byggt upp af mörgum ríkjum sem starfa saman í friði (II) og virða rétt einstaklinga 

annarra ríkja til að ferðast og flytjast milli ríkja (III). Hvert ríki í sambandinu er myndað 

af einstaklingum sem hafa sameiginlega menningu og geta sameinast undir 

lýðveldislegri stjórnarskrá (I). Áður en lengra er haldið hyggst ég taka fyrir þessi þrjú 

skilyrði og útskýra þýðingu hvers þeirra fyrir kerfi Kants. Að svo búnu mun ég sýna 

fram á hvernig þau samrýmast algildum lögmálum og að lokum mun ég fjalla nánar um 

þá heildarmynd sem Kant setur fram. Ég tel ekki þörf á að fjalla sérstaklega um skilyrði 

1–6 hér að ofan því þau eru aðeins hagnýtar útfærslur á því hvernig beri að haga 

utanríkismálum innan kerfisins og því er ekki jafn brýnt að öðlast skilning á þeim til 

þess að átta sig á kerfi Kants. 

 

1.1. Fyrsta skilyrði friðar 

Fyrsta skilyrðið sem varðar stjórnarskrána er algert grundvallaratriði í kerfi Kants. 

Stjórnarskráin er stoð og stytta samfélagsins sem sameinar einstaklinga þess í 

skipulögðu ríki. Kant segir að án stjórnarskrárbundins ríkis geti friður ekki ríkt í 

samfélagi manna heldur ríki þá aðeins eilíft stríð við náttúrulegt ástand.
3
 Í þess konar 

                                                 
2
 Kant: „Perpetual Peace“, bls. I:102, II:128, III:137. 

3
 Náttúrulegt ástand er í augum Kants það ástand sem einkennir samfélag manna áður en þeim tekst að 

mynda skipulagt ríki. Kant segir að staðreyndin sé sú að maðurinn sé almennt grimm skepna sem 

þarfnist stjónunar til þess að hún tortími ekki eigin tegund en jafnvel þótt menn væru meinlausir þá væri 

engin trygging fyrir því að þeir beittu ekki frjálsum vilja sínum til að brjóta gegn öðrum mönnum án 

ríkis og laga. Kant: „The Metaphysics of Morals“, bls.137. 

 Þessi hugmynd Kants er hliðstæð hugmyndum 17.aldar heimspekingsins Thomas Hobbes, en hann 

fjallar t.d. um náttúrulegt ástand í sínu helsta stjórnspekiriti Leviathan. Hobbes: Leviathan, 13. kafli. 
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ástandi beita menn vilja sínum í sífellu fyrir eigin hagsmunum og lenda í eilífum 

hagsmunaárekstrum sem veldur stöðugri hættu á að stríð brjótist út. Þess vegna er 

nauðsynlegt að sameina menn undir stjórnarskrá og mynda ríki sem tryggir frið milli 

manna og hjálpar þeim að mynda sameiginlegan vilja sem beinist að sameiginlegum 

hagsmunum einstaklinga ríkisins.
4
  

 Til þess að stjórnarskráin byggi raunverulega á sameiginlegum vilja allra 

meðlima ríkisins þá þarf hún, samkvæmt Kant, að vera lýðveldisleg (þ. republikanisch) 

Lýðveldisleg stjórnarskrá hefur þrjá lykilkosti, hún er: 

 

[...] í fyrsta lagi grundvölluð í samræmi við frelsi allra einstaklinga samfélagsins 

sem manna. Í öðru lagi í samræmi við ósjálfræði allra einstaklinga undir 

sameiginlegri löggjöf og í þriðja lagi í samræmi við lög um jafnrétti borgaranna.
5
 

 

 Fyrsti kosturinn byggist á því að hver maður hafi frelsi til að sækjast eftir 

hamingju sinni svo lengi sem hann takmarkar ekki frelsi annarra til að gera slíkt hið 

sama. Annar kosturinn segir að allir einstaklingar séu jafnir fyrir lögunum, þannig nær 

frelsi hvers einstaklings ekki lengra en lögin og allir einstaklingar njóta jafnréttis 

gagnvart lögunum. Lögin halda utan um þær reglur sem ber að virða til að hver og einn 

geti notið frelsis síns og halda því til haga að frelsi eins einstaklings skerði ekki frelsi 

annarra. Þriðji kosturinn tryggir jafnrétti allra borgara. Í kerfi Kants eru borgararnir 

veraldlega sjálfráða menn í samfélagsins, en veraldlega sjálfráða telur hann einungis 

karlmenn sem eiga eignir. Borgararnir hafa einir vald til að kjósa um lög samfélagsins 

vegna þess að þeir hafa bein tengsl við heildarhagsmuni samfélagsins og því beinist vilji 

þeirra að almennum vilja allra meðlima ríkisins sem lög stjórnarskrárinnar eiga að 

endurspegla.
6
 Konur og eignalausir karlar eru, samkvæmt Kant, algjörlega háð 

hagsmunum húsbænda sinna, og því ekki veraldlega sjálfráða, þess vegna er ekki öruggt 

að þau lög sem þau myndu ákvarða byggðust á heildarhagsmunum allra. Því er ekki 

fýsilegt, að mati Kants, að konur og eignalausir hafi kosningarétt um lög ríkisins. Hins 

vegar ætti öllum einstaklingum samfélagsins að vera mögulegt að vinna sig upp í 

borgarastöðu.
 
Borgarnir eru fulltrúar hinna lægra settu og kjósa fyrir þeirra hönd um þau 

                                                 
4
 Kant: „Perpetual Peace“, bls. 117–119. 

5
 Kant: „Perpetual Peace“, bls. 121. Þessa þrjá kosti er einnig að finna í svipaðri mynd í grein Kants, 

„Theory and Practice“, bls. 74. Þar telur Kant þá vera grundvöll þeirra mannréttinda sem réttlátt ríki 

byggist á. Þar sem Kant telur lýðveldið vera eina réttláta ríkið og stjórnarskrána og þrjá kosti hennar 

sem hann fjallar um í „ Að eilífum friði“ vera þá kosti, sem lýsa réttmæti ríkisins og stjórnarskrárinnar, 

þá tel ég kostina í „Theory and Practice“ og „Að eilífum friði“ vera fullkomlega samræmanlega. Ég nýti 

mér því kostina úr „Theory and Practice“ til að túlka kosti stjórnarskrárinnar í „Að eilífum frið“ sem 

tryggingu fyrir grundvallarmannréttindum. 
6
 Kant: „The Metaphysics of Morals“, bls. 140. 
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grunnlög sem fest eru í stjórnarskrána. Allir borgarar eru jafnir að því leyti að þeir eru 

jafn sjálfráða og hafa jafnan kosningarétt. Þar með tryggir þessi kostur einnig sjálfræði 

borgaranna vegna þess að þeir geta myndað algild lög. Stjórnarskráin tryggir þannig 

þrjú grundvallarréttindi mannsins; frelsi, sjálfræði og jafnrétti.
7
  

 Í heimspeki Kants er ákveðinn grundvallarmunir á hugtökunum frelsi og 

sjálfræði sem rétt er að skýra í þessu samhengi. Frelsi er hér samkvæmt Kant það að 

vera frjáls til þess að haga sér að eigin vild til að sækjast eftir hamingju sinni svo lengi 

sem maður gengur ekki á frelsi annarra og þar með einnig að vera frjáls undan því að 

vilji annarra gangi á frelsi manns.
8
Þetta er einnig nefnt ytra frelsi.

9
 Til að þess konar 

frelsi sé mögulegt þá þarf maður hins vegar að fara eftir ákveðnum siðalögmálum sem 

sjá til þess að frelsi manna lendi ekki saman. Sjálfræði samkvæmt Kant er að geta 

ákvarðað sín eigin lög eða lífsreglur, samkvæmt þeim algildu siðalögmálum sem tryggja 

að menn virði hvern annan svo þeir geti notið frelsis síns án þess að lenda í árekstrum.
10

 

Þetta er líka nefnt innra frelsi
11

 eða siðferðislegt sjálfræði. Sjálfræðið er þannig nátengt 

frelsinu vegna þess að það gerir mönnun kleift að ákvarða þær lífsreglur sem 

nauðsynlegt er að fylgja til þess að hægt sé að njóta frelsisins og þannig er sjálfræðið 

eins konar forsenda frelsis.  

Hér að framan nefndi ég að Kant telji konur og eignarlausa vera ósjálfráð vegna 

þess að þau eru háð hagsmunum húsbænda sinna og eigi því ekki hafa kosningarétt. 

Þetta er þó einungis fyrirvari sem Kant setur um bindandi lög ríkisins en ekki 

siðferðilegar lífsreglur. Það er mjög mikilvægt í kerfi Kants að lög ríkisins endurspegli 

vilja allra meðlima þess og því telur hann of mikla hættu á því að þeir sem eru ekki 

sjálfs sín herrar í samfélaginu kjósi um lög í samræmi við eigin vilja sinn sem er 

bundinn hagsmunum húsbænda þeirra í stað þess að kjósa í samræmi við almennan vilja 

sem tekur mið af sameiginlegum hagsmunum samfélagsins.
12

 Allar skynsemisverur, þar 

með talið konur og eignalausir, búa hins vegar yfir möguleikanum á siðferðilegu 

sjálfræði og geta orðið siðferðilega sjálfráða ef þau virkja frjálsan vilja sinn og móta 

sínar eigin lífsreglur í samræmi við algild siðalögmál þrátt fyrir að vera ekki veraldlega 

sjálfráða.
13

 En jafnvel þótt menn séu hvorki siðferðilega né veraldlega sjálfráða þá geta 

                                                 
7
 Kant: „Theory and Practice“, bls. 74–78. 

8
 Kant: „Theory and Practice“, bls. 74. 

9
 Vilhjálmur Árnason: „Góðvild eða skylda? Hume og Kant.“, bls. 104. 

10
  Kant: „Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni“, bls. 170–171 

11
 Vilhjálmur Árnason: „Góðvild eða skylda? Hume og Kant.“, bls. 104. 

12
 Kant: „Theory and Practice“, bls. 77–78 

13
 Kant: „Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni“, bls. 189. 
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þeir notið ytra frelsis með því að fylgja lögum ríkisins sem borgarnir hafa ákveðið ef 

lögin byggja raunverulega á algildum siðalögmálum. Meðlimum ríkisins ber jafnframt 

einungis skylda til að fylgja slíkum lögum.
14

 Lög ríkisins og siðalögmálin eru því 

nátengd, en nánar verður rætt um siðalögmálin síðar í þessari ritgerð. 

 Eins og sjá má er það ríkisfyrirkomulag sem hin eina réttlætanlega stjórnarskrá 

myndar ramma utan um ekki lýðræði, þar sem framkvæmda- og löggjafarfarvaldið er í 

höndum allra fullorðinna meðlima samfélagsins, heldur fulltrúalýðveldi þar sem 

ákveðnir fulltrúar samfélagsins fara með framkvæmda- og löggjafarvaldið. Þar er ekki 

um að ræða lýðræðislega kjörna fulltrúa eins og tíðkast í flestum ríkjum nútímans 

heldur fulltrúa sem geta kosið um lögin vegna stöðu sinnar innan samfélagsins. Þetta 

kann að hljóma undarlega í nútímasamhengi en Kant taldi að lýðræðið væri engu skárra 

en einveldi. Lýðræðið sem leyfir öllum að kjósa og telur sig endurspegla vilja alls 

fólksins er blekking vegna þess að þar er eingöngu um að ræða vald meirihlutans, sem 

endurspeglar engan veginn vilja alls fólksins. Þar ræður meirihlutinn 

framkvæmdavaldinu og minni hlutinn er kúgaður af honum.
15

 

 Hins vegar endurspeglar fulltrúalýðveldi sjálfráðra manna algerlega vilja allra 

einstaklinga samfélagsins, að mati Kants, vegna þess að þeir sem eru sjálfráða hafa 

beina hagsmuni af heildarhagsmunum samfélagsins, eins og áður sagði. Þeir geta því 

hafið hugsun sína yfir eiginhagsmuni sína og séð hvernig lögin sem kosið er um til 

grundvallar ríkisins endurspegla þessa heildarhagsmuni. Þeim er ljóst að þeir geti viljað 

að slík lög verði að algildu lögmáli fyrir alla þar sem þau þjóna heildarhagsmunum 

samfélagsins. Framkvæmdavaldið er síðan myndað utan um þessi lög og framfylgir því 

eingöngu þeim lögum sem endurspegla heildarhagsmuni allra en ekki hagsmuni 

meirihlutans. Lögin eru því réttlætanleg því þau endurspegla sameiginlegan vilja allra 

að því leyti að allir einstaklingar samfélagsins geta viljað að þau verði að algildum 

lögum.
16

 

 Til þess að lög geti talist réttlátt, þurfa þau einnig, samkvæmt Kant, að standast 

kröfu um gagnsæi eða birtingu. Þau lög sem endurspegla réttlæti og rétt manna þarfnast 

opinberrar birtingar vegna þess að birting þeirra er prófsteinn á réttmæti þeirra. Ef þau 

falla um sjálft sig um leið og þau eru dregin upp á yfirborðið þá geta þau ekki talist 

réttlát. Öll lög og allar þær pólitísku lífsreglur sem lagðar eru til grundvallar 

                                                 
14

 Kant: „Perpetual Peace“, bls. 120. 
15

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 125. 
16

  Kant: „Theory and Practice“, bls. 79. 



10 

samfélaginu verða að eiga samhljóm með því samfélagi sem þær eiga að ná yfir. Ef 

reglunum er haldið leyndum og ekki látið á þær reyna með birtingu í samfélaginu þá 

geta þær ekki talist réttlátar.
17

 Þessi krafa um birtingu laga er mikilvæg til þess að þau 

lög og reglur sem við setjum geti talist endurspegla raunverulega vilja allra meðlima 

samfélagsins. Þannig geta lög talist raunverulega algild bæði vegna þess að þau eru sett 

í gagnsætt ferli þar sem látið er á þau reyna og vegna þess að þau eru mótuð út frá 

hagsmunum heildarinnar. 

 Af þessu sjáum við að stjórnarskráin er höfuðtrygging friðar í samfélagi manna 

vegna þess að hún mótar það stjórnskipulag sem gerir mönnum kleift að sameina vilja 

sinn undir lögum sem allir geta fallist á að endurspegli vilja þeirra því að þau eru 

mynduð utan um sameiginlega hagsmuni allra. Lögin halda samfélaginu saman því þau 

láta í ljós þær reglur sem eru nauðsynlegar til þess að frelsi allra sé virt. 

Stjórnarskrárbundið lýðveldisríki er því eina ríkið þar sem allir geta lifað í sátt og 

samlyndi því þar er frelsi allra virt og heildarhagsmunir eru hafnir yfir eiginhagsmuni. 

Kúgun meirihlutans þrífst því ekki í lýðveldinu heldur þjónar lýðveldið allri heildinni út 

frá þeim lögum sem allir geta sammælst um.  

 Kant nefnir að lýðveldið skapi einnig frið á milli ríkisins og annarra ríkja vegna 

þess að innan ríkjanna þurfa borgararnir að sammælast um hvort haldið skuli í stríð eða 

ekki. Til þess að geta sammælst um þetta verða menn að vega og meta kosti þess og 

galla að halda í stríð. Þar sem stríð valda oftar en ekki miklu tjóni á högum allra innan 

samfélagsins þá er vísast að menn muni aldrei samþykkja að heyja stríð. Þetta er ekki 

algild trygging fyrir friði milli ríkja en minnkar þó líkurnar á að stríð brjótist út.
18

 Til 

þess að tryggja enn betur frið milli ríkja verður að stofna samband frjálsra ríkja. 

 

1.2 Annað skilyrði friðar 

 Annað skilyrðið snýr að því á hverju alþjóðleg lög skulu byggjast, en það er, eins og 

skilyrðið kveður á um, samband frjálsra ríkja. Kant líkir samskiptum frjálsra ríkja við 

samskipti milli einstaklinga í náttúrulegu ástandi. Þar ríkir stöðug spenna vegna ólíkra 

hagsmuna mismunandi ríkja og stöðugur ótti við að átök brjótist út. Til þess að sporna 

við hættunni sem stafar af hagsmunarárekstrum þurfa ríkin líkt og einstaklingarnir sem 

mynda ríkin að sameinast. En hentugasta fyrirkomulagið til að sameina ríkin telur Kant 

vera samband frjálsra ríkja. Sameiningin er byggð á sambandi, en ekki sameiningu vilja 

                                                 
17

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 184–185. 
18

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 122–124. 
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allra, undir bindandi lögum og er því frábrugðin sameiningu borgara í ríki.
19

 Lög 

sambandsins eru ekki bindandi líkt og lög ríkja og innan sambandsins er ekkert vald 

sem hefur umboð til þess að framfylgja lögunum.
20

 

 Þar sem þau ríki sem ganga í þess konar bandalag hafa þegar myndað 

lýðveldislega stjórnarskrá fyrir sitt eigið ríki og lýðveldislegt ríkisvald sem fer með 

völdin í ríkinu með umboði laganna þá hafa slík ríki myndað ramma sem tekur mið af 

friðsamlegum grundvallarlögmálum hvers ríkis, en það er eins og áður sagði sameining 

vilja allra einstaklinga með sameiginlega hagsmuni að leiðarljósi. Eftir að hafa gengið í 

gegnum þetta ferli verður mönnum hvers ríkis ljóst að hægt er að yfirfæra þessa hugsun, 

um samþættingu vilja hvers einstaklings yfir á samþættingu vilja hvers ríkis. Menn sjá 

nú að friður milli þjóða er sameiginlegt hagsmunamál allra, líkt og friður tryggir 

hagsmuni allra innan hvers ríkis. Þannig geta þeir stofnað samband utan um þessa 

sameiginlegu hagsmuni. Það er því vitund þeirra, sem fara með stjórnvöld hvers ríkis, 

um mikilvægi þess fyrir hagmuni allra ríkja að friður ríki í heiminum sem veldur því að 

ríkin geta myndað samband með ákveðnum lögum sem vernda þessa hagsmuni.
21

 

 Það er þó erfitt fyrir ríki að átta sig á því að friður geti verið hagsmunamál í 

sjálfu sér. Þess vegna eru aðrir hagsmunir sem snúa beint að eiginhagsmunum hvers 

ríkis mikilvægir til þess að ríkin komi auga á frið sem sameiginlegt hagsmunamál. 

Mikilvægasta eiginhagsmunamál hvers ríkis eru fjármunir. Sérhvert ríki sækist eftir 

fjármunum til að efla ríki sitt og auka velferð þegna sinna. Viðskipti milli ríkja eykur 

fjárhagslegan hag hvers ríkis og eykur þar með velferð borgaranna. Ríki þurfa á 

viðskiptum að halda til þess að auka hag sinn og til þess að ríki geti stundað viðskipti 

sín á milli þarf að ríkja friður á milli þeirra. Viðskipti eiga því ekki samleið með stríði 

og þannig verður ríkjum ljóst að friður þjónar hagmunum allra til þess að tryggja 

nauðsynleg viðskipti sem þjóna eiginhagsmunum hvers ríkis.
22

 

  En hvers vegna telur Kant að samband frjálsra ríkja sé hentugasti kosturinn til að 

tryggja frið? Út frá rökum hans fyrir stjórnarskrárbundnu lýðveldi virðist 

alheimslýðveldi mun áreiðanlegri kostur. Þess konar stjórnskipulag gæti fest í sessi 

bindandi alþjóðalög í alþjóðastjórnarskrá og þar með stofnun nýs framkvæmdavalds 

sem gæti unnið í þágu þeirra laga til þess að tryggja eilífan frið og kostina þrjá sem Kant 

sagði að lýðveldið eitt tryggði. Þar með yrði allri ógn um að stríð brytist út endanlega 

                                                 
19

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 128–129. 
20

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 135. 
21

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 133–135. 
22

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 157. 
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eytt í krafti alheimslaganna. Hinsvegar virðist samband frjálsra ríkja einungis haldast 

saman vegna þess að ríkin eru háð viðskiptum hvert við annað og vegna þess að 

ríkisstjórnir hver ríkis sjá hag í því að halda frið í stað þess að ana út í stríð. Þannig 

virðist samband frjálsra ríkja vera mun veikara heimsstjórnskipulag en 

alheimslýðveldið. Kant segir raunar að alheimslýðveldið væri fræðilega séð 

fullkomnasta fyrirkomulag stjórnskipunar heimsins, en bætir því við að slíkt ríki sé í 

rauninni ómögulegt vegna margbreytileika manna.
23

 

  Þjóðir heimsins eru ólíkar frá náttúrunnar hendi og mynda þess vegna lög utan 

um sameiginlega hagsmuni sína til þess að efla ríkið byggt á þjóðlegum sérkennum 

sínum. Þjóðirnar upplifa sig kúgaðar gagnvart öðrum þjóðum undir bindandi 

alheimslögunum og upplifa þar ekki sjálfræði laga sinna sem er grundvöllur þeirra 

samfélags. Þannig myndast spenna á milli sjálfstæðra laga þjóða og alheimslaganna ef 

þjóðirnar hafa ekki sjálfar val um hvort þær gangist við þeim eða ekki. Þessi spenna 

veldur því að alheimslýðveldið stendur í raun á veikum grunni og mun leiða til þess að 

ríkin segi sig úr bandalaginu og grípi til vopna til að berjast gegn þeim lögum sem þær 

telja að brjóti í bága við þeirra landslög. Kant nefnir einnig að jafnvel þó að mismunur 

þjóða stæði ekki í vegi fyrir myndun alheimslýðveldis þá myndi slíkt lýðveldi ekki 

ganga upp vegna þess að lög þess konar ríkis myndu ná yfir alltof viðfermt svæði. Það 

væri ómögulegt að stjórna svo stóru ríki í krafti laga og lögin myndu ekki hafa þann 

mátt sem er nauðsynlegur til að halda ríki saman.
24

 

  Draumurinn um alheimslýðveldið er þess vegna ómögulegt markmið. Þjóðir 

geta ekki gengist við bindandi alþjóðalögum heldur aðeins lögum sem byggja á 

samkomulagi milli þjóða. Samkomulagsformið veldur því að alheimslögin verða ekki 

þvingandi afl sem virðast grafa undan sjálfræði þjóða heldur þvert á móti hagnýtt 

bandalag þar sem allar þjóðir græða á því að gangast við samningnum.
25

 Samningurinn 

hefur einnig verulegt gildi, jafnvel þótt lög hans séu ekki bindandi, að því leyti að lögin 

virka eins og um væri að ræða bindandi lög, þ.e. ríkin sem eru aðilar að sambandinu 

hegða sér eins og þau væru undir bindandi alþjóðalögum jafnvel þótt þau séu aðeins í 

bandalaginu á þeim forsendum að bandalagið verji þeirra eigin hagsmuni.
26

 Þannig er 

hegðun þeirra sem tekur mið af eigin forsendum í samræmi við forsendur alþjóðalaga 

sem byggjast á endanum á algildum lögmálum. Með þessum hætti hafa eigingjarnar 

                                                 
23

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 136. 
24

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 155–156. 
25

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 136. 
26

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 135. 
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forsendur sérhvers ríkis orðið til þess að samband frjálsra ríkja er skynsamlegasti 

kosturinn í augum þeirra ríkja sem byggja á lýðveldislegri stjórnarskrá sem tekur mið af 

kostunum þremur sem eru grunnurinn að frelsi, jafnrétti og sjálfræði mannsins. Með 

þessu kerfi hefur Kant því tekist að samræma frelsi, jafnrétti og sjálfræði mannsins við 

alþjóðalög án þess að mynda spennu á milli sjálfstæðis borgaranna innan síns ríkis og 

alþjóðalaga, sem byggja á algildum lögmálum, en þessi tengsl við algild lögmál verða 

rædd nánar hér á eftir. Fyrst skulum við skoða seinasta skilyrðið af þremur 

lykilskilyrðunum. 

 

1.3 Þriðja skilyrði friðar 

Þriðja skilyrðið tekur á þeim þætti kerfisins sem varðar rétt fólks til að ferðast og flytjast 

á milli landa. Samkvæmt því sem sagt hefur verið hér að framan má sjá að Kant telur 

sjálfstæði ríkja mjög mikilvægt. Hver þjóð fyrir sig verður að stofna sitt eigið ríki í þeim 

tilgangi að verja sameiginlega hagsmuni þjóðarinnar og hefja hana upp úr náttúrulegu 

ástandi. En jafnvel þó að Kant hafi talað fyrir því að borgarar hverrar þjóðar stofnuðu 

sitt eigið ríki þar sem þeir gætu unað hag sínum þá er hann jafnframt hlynntur því að 

einstaklingar ríkja geti ferðast til annarra ríkja og jafnvel sest þar að. Hann segir að það 

sé bókstaflega réttur hvers manns að fá að ferðast frjáls um lönd heimsins og aðrar 

þjóðir megi ekki líta á hann sem óvin og hefta frelsi hans svo lengi sem hann hagar sér 

friðsamlega.
27

 Einnig segir Kant að einstaklingum eigi að vera frjálst að setjast að í 

öðrum löndum svo lengi sem þeir hafi samskipti við þá sem búa þar fyrir og samlagist 

þeim.
28

 Samskipti milli ólíkra þjóða eru mjög mikilvæg að mati Kants. Þegar 

einstaklingar einnar þjóðar samlagast einstaklingum annarra þjóða geta þjóðirnar smátt 

og smátt blandast og myndað friðsamleg tengsl undir sameiginlegum lögum, líkt og 

einstaklingar einnar þjóðar gera þegar þeir mynda sitt eigið ríki. Kant sér einnig í hendi 

sér að síaukin samskipti milli þjóða valdi því að brot á réttindum manna í einum 

heimshluta hafi áhrif á allan heiminn. Mönnum verða ljós þau sammannlegu réttindi 

sem hver manneskja á rétt á, sama hverrar þjóðar hún er þegar þjóðirnar tengjast 

saman.
29

   

Eins og áður sagði er alheimslýðveldið fræðilega fullkomnasta 

stjórnskipunarkerfið til þess að tryggja frið í heiminum en margbreytileiki manna við 

                                                 
27

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 137. 
28

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 139. 
29

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 142. 
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núverandi ástand heimsins gerir slíkt kerfi ómögulegt. Blöndun og aukin samskipti 

hinna mismunandi þjóða draga úr margbreytileikanum og þeim vandræðum sem stafa af 

honum og búa í haginn fyrir traustara bandalag þjóða sem getur haldist saman með 

sterkari böndum en kröftum viðskipta. Tenging þjóðanna færir menn nær algildum 

lögmálum sem hafa það að endanlegu markmiði að koma á eilífum friði.
30

 

 

1.4 Náttúran, réttindi og algild siðferðis lögmál 

Nú hef ég útlistað tilgang og þýðingu þeirra þriggja lykilskilyrða sem byggja upp 

stjórnskipulagskerfið sem Kant segir að stuðli að eilífum friði í samfélagi manna. 

Grunnurinn að þessu kerfi er óútskýrður, en það eru algild lögmál.  

 Þessi lögmál eru fyrirfram gefin af skynsemi mannsins. Þau eru óbreytanleg 

lögmál sem skuldbinda manninn til að hegða sér í samræmi við hugmyndina um eilífan 

frið.
31

 Til þess að útskýra hvernig maðurinn uppgötvar þessi lögmál með skynsemi sinni 

teflir Kant fram mætti náttúrunnar. Náttúran sundrar samfélagi manna, en menn eru, 

eins og fyrr sagði, ólíkir af náttúrunnar hendi. Þeir hafa ólík tungumál, ólík trúarbrögð 

og hafa náttúrulega tilhneigingu til að sækjast eftir eiginhagsmunum sínum án tillits til 

annarra manna. Þessi sundrung veldur eilífum árekstrum milli manna við náttúrulegt 

ástand, og vegna árekstranna er manninum nauðsynlegt að sameinast í ríki til þess að 

geta búið við öryggi. Þessi sameining manna í ríki kallar á að menn beiti skynsemi 

sinni. Þeir sjá með skynseminni nauðsyn þess að móta ríkið til að koma í veg fyrir böl 

sundrungarinnar.
32

 Hin verklega skynsemi mannsins, en það er sú skynsemi mannsins 

sem segir honum hvernig beri að beita vilja sínum til að ná markmiði skynseminnar,
33

 

krefst þess að maðurinn móti algild siðferðislögmál sem stuðla að friðsælu og réttlátu 

samfélagi til þess að hann geti frelsast undan oki náttúrunnar og öðlast frið. Það er ekki 

nægilegt til að tryggja frið að móta ríki eingöngu til að koma í veg fyrir hagsmuna- 

árekstra með bindandi löggjöf heldur þarf ríkið að vera réttlátt til þess hægt sé að tala 

um raunverulega friðsælt ríki þar sem allir geta notið réttar síns til frelsis, jafnréttis og 

sjálfræðis. Án algildu lögmálanna væri einungis um að ræða pólitíska hentistefnu þar 

sem ríkinu er stjórnað af pólitískum klókindum og réttindi manna eru ekki virt.
34

 

 Það má því segja að náttúran virki skynsemi mannsins með því að valda 

                                                 
30

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 142. 
31

  Kant: „Perpetual Peace“, bls.176. 
32

  Kant: „Perpetual Peace“, bls.155. 
33

  Guðmundur Heiðar Frímannson: „Inngangur“, bls. 66. 
34

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 176–178. 
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árekstrum og tryggi þannig að maðurinn beiti vilja sínum eftir hugmyndinni um eilífan 

frið vegna þess að sú hugmynd er í samræmi við lögmál verklegrar skynsemi sem 

manninum er nauðsynlegt að fylgja til að yfirstíga sundrungu náttúrunnar. Þennan mátt 

náttúrunnar til að virkja skynsemi mannsins segir Kant að kalla megi vilja hennar. 

Náttúran vill, samkvæmt Kant, að maðurinn virki skynsemi sína og lifi í friði. 

Árekstrarnir sem hún veldur eru þáttur í áformi hennar um að kalla fram skynsemi 

mannsins og eilífan frið.
35

 Um uppsprettu þessa vilja er ekkert hægt að segja samkvæmt 

Kant og tilvist viljans verður ekki vísindalega sönnuð eða afsönnuð, hann verður ekki 

staðfestur með reynslu. Hins vegar er nauðsynlegt að gera ráð fyrir honum sem 

hugmynd til þess að skilja gang sögunnar því reynsla okkar af sögunni segir okkur að 

sagan hagar sér eins og vilji náttúrunnar sé að verki. Að gera ráð fyrir tilvist vilja 

náttúrunnar er því nauðsynlegt til að gera skynsemi okkar ljóst hvers vegna reynsla 

okkar af sögunni er eins og raun ber vitni.
36

 

 Algild lögmál verklegrar skynsemi eru ekki nægileg ein og sér til að koma á 

eilífum friði heldur er ríkið nauðsynlegt til að tryggja að lögmálin séu virt með bindandi 

löggjöf. Raunar segir Kant að stofnun réttláts ríkis hafi í för með sér upphafningu 

siðferðis og réttlætis. Réttláta ríkið þróar með mönnum sterkari siðferðiskennd og 

hjálpar þeim að gangast við skyldu algildu lögmálanna.
37

 En hver eru þessi lögmál og 

hvernig tryggja þau eílífan frið? 

  Höfuðlögmálið sem allt kerfið er dregið af er lögmál algildrar réttvísi: 

 

Sérhver breytni sem vegna sjálfs síns eða lífsreglu sinnar gerir frjálsum 

vilja hvers einstaklings kleift að lifa með frelsi allra annarra í samræmi við 

algilt lögmál er rétt.38  

 

Til að skilja hvað Kant á hér við með „í samræmi við algilt lögmál” þarf að líta til 

siðfræðikenninga hans. Þær útskýra hvað felst í því að vera í samræmi við algilt lögmál 

og greina frá því hvernig það er mögulegt. Til að skapa þennan möguleika mótar Kant 

skilyrðislausa skylduboðið: 

 

Breyttu einungis eftir þeirri lífsreglu sem þú getur á sama tíma viljað að 

verði að algildu lögmáli.
39

 

 

Þetta grunnlögmál siðfræðikenningar Kants merkir að sérhverja athöfn sem krefst 

                                                 
35

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 155. 
36

  Reiss „Introduction“, bls. 36. 
37

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 178. 
38

  Kant: „The Metaphysics of Morals“, bls. 133. 
39

  Kant: „Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni“, bls. 140. 
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siðferðilegrar skoðunar verður hugsa með tilliti til þess hvort lífsreglan sem sú athöfn 

byggir á geti orðið að algildu siðferðislögmáli. Þegar við breytum ber okkur að leiða 

hugann að því hvernig heimurinn myndi verða ef allir gerðu slíkt hið sama. Með þessari 

hugsun getum við losað gjörð okkar undan eigingjörnum ástæðum breytninnar og 

hugsað hana sem skilyrðislausa gjörð. Ef við fylgjum reglunni verður vilji breytninnar 

ekki bundinn eigingjörnum ástæðum heldur beinist viljinn í farveg fortakslaus góðs 

vilja, vilja sem er óháður eiginhagsmunum. Þegar við höfum þroskað vilja okkar til 

góðs vilja verður siðferðið mögulegt. Við finnum fyrir skyldunni sem við berum 

gagnvart heiminum. Þessi meðvitund um skylduna og sá hæfileiki að miða breytni sína 

samkvæmt góðum vilja skapar sjálfræði einstaklingsins vegna þess að nú getur 

einstaklingurinn fylgt þeim reglum sem hann setur sjálfur í samræmi við algilt lögmál 

en ekki þeim reglum sem eru fastbundnar við tilfallandi eiginhagsmuni.
40

 Þegar við 

höfum þróað hugsun okkar á þennan hátt höfum við því mótað breytni okkar í samræmi 

við algild lögmál.  

 Sé nú litið aftur til lögmáls algildrar réttvísi þá sjáum við að frelsi 

einstaklingsins innan ríkisins þarf bæði að vera ákvarðað af þeim lífsreglum sem hann 

getur viljað að verði að algildu lögmáli, eins og skilyrðislausa skylduboðið kveður á um, 

og einnig að geta lifað með frelsi annarra einstaklinga sem hafa myndað sér lífsreglur 

sem þeir vilja að verði að algildu lögmáli. Lögmál algildrar réttvísi beinist því bæði að 

innra frelsi eða sjálfræði einstaklingsins, sem er frelsi hans til að mynda sér lífsreglur út 

frá skilyrðislausa skylduboðinu, líkt og útskýrt var hér að framan og ytra frelsi 

einstaklingsins, takmörkun frelsis hans miðað við frelsi annarra einstaklinga.
41

 

 Skilyrðin þrjú, sem ég fjallaði um hér að framan, grundvallast öll á þessum 

lögmálum. Fyrsta skilyrðið vegna þess að lögmálin gera mönnum kleift að samræma 

vilja sinn í stjórnarskrá með því beita þeirri hugsun sem skilyrðislausa skylduboðið 

kveður á um. Annað skilyrðið vegna þess að samband frjálsra ríkja starfar í samræmi 

við algild lögmál, þó að í raun starfi ríki sambandsins samkvæmt sínum eigin 

hagsmunum er hegðun þeirra í samræmi við algildu lögmálin. Þau virða réttinn um 

samlífi frelsis ríkja líkt og lögmál algildrar réttvísi kveður á um einstaklinga. Og loks 

þriðja skilyrðið vegna þess að blöndun og samskipti þjóða stuðla að samhæfingu vilja 

þjóðanna þannig að sambandið geti starfað meira í ljósi heildarhagsmuna samkvæmt 

algildu lögmálunum en ekki aðeins í samræmi við þau samkvæmt eiginhagmunum 

                                                 
40

  Kant „Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni“, bls. 168–171. 
41

  Vilhjálmur Árnason: „Góðvild eða skylda? Hume og Kant.“, bls. 104. 
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sínum. Einnig eru skilyrðin forsenda grundvallarmannréttinda mannsins; frelsis, 

jafnréttis og sjálfræðis. Eins og fyrr sagði fjalla lögmálin beint um frelsi mannsins og 

tryggja það með því að gera honum kleift að mynda reglur sem sjá til þess að menn 

skerði ekki ytra frelsi hvers annars. Þetta tryggir sjálfræði mannsins því hann er aðeins 

sjálfráður ef hann er fær um að setja sér algildar lífsreglur. Jafnrétti er svo tryggt með 

algildum lögmálum á þann hátt að þær reglur sem lögmálin móta ganga jafnt yfir alla. 

Skilyrðislausa skylduboðið og lögmál algildrar réttvísi eru því þau lögmál sem 

stjórnskipunarkerfi Kants byggir á.  

 Lögmál algildrar réttvísi og skilyrðislausa skylduboðið stuðla að friði vegna 

þess að þau miða að því að hver og einn einstaklingur taki ávallt tillit til allra annarra 

manna þegar hann beitir sínum eigin vilja. Út frá þessum algildu lögmálum er því 

ómögulegt að réttlæta nokkurs konar ofbeldi, það er ómögulegt að hugsa sér að einhver 

geti viljað að ofbeldi verði að algildu lögmáli og ofbeldi eins manns gagnvart öðrum 

getur ekki byggt á því að frelsi þeirra geti lifað saman. Aðrar lífsreglur en þær sem 

fylgja þessum lögmálum lenda ávallt í andstöðu við sjálfa sig og eyða því sjálfum sér og 

skapa þar með pláss fyrir upphafningu þessara lögmála. Til dæmis, ef menn heimsins 

hefðu stríð fyrir reglu til að fá sínu framgengt þá myndu þeir eyða sjálfum sér vegna 

eilífra átaka og þar með myndi regla stríðs eyða sjálfri sér; þar með myndi skapast rými 

fyrir hinar raunverulegu algildu reglur sem hafa eilíft gildi vegna þess að þær geta aldrei 

valdið mótsögn heldur skapa þær eilífa sátt á milli allra. Friður mun því ávallt ná fram 

að ganga því hann er eina mögulega stöðuga ástand heimsins sem eyðir ekki sjálfu sér 

með átökum.
42

 

 

1.5. Samantekt á friðarkenningu Kants 

Hér í lok fyrsta hluta þessarar ritgerðar er vert að draga saman þá þætti sem hefur verið 

fjallað um hér að framan til að lýsa þeirri heildarmynd sem kerfi Kants myndar.  

Friður er endanlegt markmið algildra lögmála verklegrar skynsemi sem máttur 

náttúrunnar kallar fram með árekstrum. Myndun ríkis undir lýðveldislegri stjórnarskrá 

er nauðsynleg til að tryggja framgöngu lögmálanna. Í hinni lýðveldislegu stjórnarskrá 

eru fastsett bindandi lög sem mynduð eru út frá samhæfðum vilja allra einstaklinga 

ríkisins. Hinn samhæfði vilji er myndaður út frá heildarhagsmunum allra innan ríkisins 

og lög ríkisins eru þær reglur sem allir meðlimir þess geta viljað að gildi í samfélagi 

                                                 
42

  Kant: „Perpetual Peace“, bls. 180–181. 



18 

sínu, þótt aðeins hópur manna, borgararnir, ákvarði þessi lög. Menn heimsins geta ekki 

myndað eitt allsherjar ríki vegna fjölbreytileika síns og vegna mikillar útbreiðslu sinnar. 

Þess vegna myndar hver þjóð sitt eigið ríki út frá sínum eigin lögum en þar sem lög 

hvers ríkis eru mynduð út frá ramma lýðveldisins um hinn samhæfða vilja þá geta ríkin 

komið saman í sambandi. Sambandið er yfirfærsla á lögum hverrar þjóðar yfir á 

alþjóðleg lög. Alþjóðleg lög geta hins vegar aldrei verið bindandi því bindandi 

alþjóðalög missa mátt sinn vegna þess að þau brjóta gegn grundvelli hvers ríkis sem er 

fullveldi í nafni sinna eigin landslaga, einnig ná slík lög yfir of vítt umdæmi til þess að 

geta haft bindandi gildi. Hins vegar hafa þau gildi vegna þess að þau verka eins og 

bindandi lög því hver þjóð kýs að fylgja þeim sem slíkum vegna eigin hagsmuna sinna. 

Samband frjálsra ríkja tryggir þannig frið því hvert ríki er myndað út frá algildum 

lögmálum verklegrar skynsemi sem hafa það að endanlegu markmiði að koma á eílífum 

friði.  

 Einnig er ljóst að hvort sem við föllumst á mátt náttúrunnar og tilvist algildra 

lögmála verklegrar skynsemi eða ekki þá er samband frjálsra ríkja það stjórnskipulag 

heimsins sem samræmir frelsi, jafnrétti og sjálfræði manna og eilífan frið. En þessi þrjú 

gildi eru grundvallarréttindi mannsins. Eins og ég hef lýst er frelsi, jafnrétti og sjálfræði 

ómögulegt án friðar og einnig er friður milli manna ómögulegur án stjórnskipulags sem 

byggir á frelsi, jafnrétti og sjálfræði, í skilningi Kants. Kerfi Kants er einfaldlega 

stjórnskipunarkerfi sem byggir á grunnreglum sem eru nauðsynlegar til þess að allir 

menn geti lifað í sátt og samlyndi án þess að nauðsynlegt sé að kúga þá til samlífis gegn 

vilja sínum. 
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2. hluti  
Friður og mannréttindi 

 

2.0. Inngangur að öðrum hluta 

Friðarkenning Kants er ríflega tvöhundruð ára gömul og enn er langt í að það alþjóðlega 

stjórnmálakerfi sem hún boðar nái fram að ganga til þess að tryggja frið í heiminum. Frá 

dögum Kants hafa fjölmörg hryllileg stríð verið háð. Heimssagan er svo blóðug að stríð 

og önnur ofbeldisfull átök virðast vera órjúfanlegur þáttur mannlegrar tilveru og friður 

því ómögulegt takmark. Þessi dökka mynd sögunnar eykur á svartsýni manna og grefur 

undan voninni um frið. Með hliðsjón af mannkynssögunni virðist kenning því einungis 

ómöguleg draumsýn og hugarburður einræns manns sem er í engum tengslum við 

raunveruleikann. Einnig eru atriði í kenningu Kants sem stinga í stúf við réttlætiskennd 

nútímamanna, svo sem ummæli hans um konur og eignarlausa innan kerfisins og yfirráð 

borgaranna. Við getum því spurt okkur hvaða erindi, tvöhundruð ára gömul kenning, 

sem hefur aldrei verið staðfest með reynslu sögunnar og inniheldur niðrandi 

staðhæfingar um konur og eignarlausa einstaklinga, á í nútíma samhengi. Er kenningin 

aðeins draumsýn sem er gegnsýrð af úreltri hugmyndafræði eða á hún eitthvert erindi 

við raunveruleika nútímans?  

 Í þessum seinni hluta ritgerðarinnar mun ég leitast við að sýna fram á mikilvægi 

kenningar Kants um eilífan frið í nútímasamhengi með því að leggja áherslu á þann 

hluta hennar sem snýr að grundvallarréttindum. Ég mun bera saman tvenns konar 

orsakir friðar, ótta við refsingar og virðingu fyrir réttindum, til að útskýra í hverju 

raunverulegur friður felst. Til þess að útskýra merkingu virðingar fyrir mannréttindum 

mun ég fjalla um hugmyndafræðilega deilu Axels Honneths og Hans Magnusar 

Enzensbergers um mannréttindahugtakið. Að lokum mun ég leitast við að svara því 

hvað raunverulegur friður sé og greina frá því hvernig kenning Kants er mikilvæg til 

þess að við áttum okkur betur á því svo að við getum unnið að friðsamari heimi. 

  

2.1. Orsakir friðar 

Kerfi Kants eins og því var lýst í I. hluta þessarar ritgerðar hafði þá meginsýn að tryggja 

frið með því að grundvalla samfélagið á ákveðnum réttindum sem eru frelsi, sjálfræði 

og jafnrétti. Í kenningunni felst að án þessara réttinda sé raunverulegur friður 

ómögulegur og án friðar séu réttindin ómöguleg. Þessi réttindi taldi Kant vera algild 

fyrir alla menn heimsins. Hugmynd Kants um tengsl þessara réttinda og friðar hefur 
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staðist tímans tönn og má nefna sem dæmi að Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 

þjóðanna frá 1948, sem enn er í gildi, hefst á þessum orðum: 

 

[...] viðurkenning þess að allir séu jafnbornir til virðingar og óafsalanlegra réttinda er 

undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum.
43 

 

Þessa fullyrðingu hafa allar fullvalda þjóðir heimsins undirritað utan Vatíkansins og því 

má segja að þessi hugmynd um tengsl friðar og grundvallarréttinda sé gífurlega 

áhrifamikil.
44

 En þótt hugmyndin sé viðurkennd og áhrifamikil er raunin sú að hvar sem 

er í heiminum má finna dæmi um brot á mannréttindum og ófrið. Hins vegar má segja 

að í þeim ríkjum þar sem mannréttindi eru almennt virt ríki meiri friður en í ríkjum þar 

sem þau eru ítrekað brotin. Þrátt fyrir að þetta sé tilfellið segir þetta okkur ekkert um 

hverjar eru ástæður friðar, jafnvel gæti einfaldlega verið um skilgreiningaratriði að 

ræða.. Ef við skilgreinum hugtakið frið sem virðingu fyrir mannréttindum og skoðum 

síðan þau ríki þar sem mannréttindi eru virt og segjum að þar ríki friður þá er ekki hægt 

að tala um virðingu fyrir mannréttindum sem orsök heldur lýsa fyrirbærin friður og 

virðing fyrir mannréttindum einungis sama fyrirbærinu. Þessu má líkja við það að við 

segjum ekki að velmegun leiði til hagsældar því velmegun og hagsæld eru sama 

fyrirbærið.  

Hins vegar hefur hugtakið virðing í þessu samhengi ákveðna sérstöðu. Virðing 

fyrir mannréttindum þýðir ekki það sama og að mannréttindi séu ekki brotin. Það má 

hugsa sér samfélag þar sem enginn ber nokkra virðingu fyrir mannréttindum annarra 

manna en samt brýtur enginn á mannréttindum annarra. Þar gæti ástæða þess að 

mannréttindi séu ekki brotin verið sú að fólkið er hrætt við refsingu yfirvalda ef það 

brýtur á réttindum annarra. Gætum við fallist á að í þess konar samfélagi ríkti friður? 

Eflaust ef við hugsum um frið sem það ástand þar sem ekkert beint ofbeldi á sér stað. 

Þar með gætum við sett samasemmerki á milli friðar og ástands þar sem mannréttindi 

eru ekki brotin en ekki samasemmerki á milli friðar og virðingar fyrir mannréttindum. 

En hver er þá ástæða friðarins? Við getum bæði hugsað sem svo að sú virðing sem fólk 

ber fyrir mannréttindum gæti verið orsök þess að mannréttindi eru ekki brotin og þar 

með friðar en einnig gætum við einfaldlega hugsað okkur að óttinn við refsingar 

yfirvalda sé orsökin. Ef við föllumst á að ótti við refsingar yfirvalda sé réttmæt orsök, er 

þá hægt að fallast á að hún stuðli að raunverulegum friði? Er friður sem sprettur af 

                                                 
43

  Mannréttindastofa Íslands: „Mannréttinda yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna“. 
44

  United Nations: „Members of the United Nations“. 
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virðingu raunverulegri friður en friður af völdum ótta?  

 Samkvæmt kenningu Kants er eilífur friður einungis mögulegur ef hann 

grundvallast á virðingu fyrir réttindum manna. Þau algildu siðalögmál sem hann byggir 

kenningu sína á lýsa mikilvægi virðingarinnar. Krafa þeirra um að hugleiða hvort við 

getum viljað að sérhver gjörð verði að algildu lögmáli og að við verðum að breyta 

þannig að gjörðir okkar gangi ekki á frelsi annarra sýna fram á skuldbindingu okkar til 

að virða réttindi allra manna. Þrátt fyrir þau efnislegu skilyrði sem Kant taldi 

nauðsynleg til að tryggja frið, svo sem fjárhagslega hagsmuni þjóða af friðsamlegum 

viðskiptum, þá eru algildu siðalögmálin grunnurinn að kerfi Kants. Án þeirra geta menn 

ekki samræmt vilja sinn í réttmætri stjórnarskrá og bundið þannig enda á náttúrulegt 

ástand. Valdbeiting ríkisins gegnir einungis því hlutverki að vernda réttindi manna, þ.e. 

að sjá til þess að algildu lögmálunum sé framfylgt, að fólk virði frelsi og réttindi hvers 

annars.
45

 

 Kant gerir einnig grein fyrir því hvernig valdbeiting ríkisins eigi að vera í 

samræmi við skynsemi fólks en ekki örvæntingarfull valdbeiting til að knýja fólk til 

hlýðni við lög ríkisins. Fólkið þarf að geta skilið með skynsemi sinni að það vald sem 

yfirvaldið beitir sé í samræmi við hugmyndina um réttlæti. Ef valdhafinn beitir afli til 

þess að þvinga fólk til hlýðni án þess að höfða til þátta sem varða skynsemi þess, svo 

sem grundvallarréttinda, þá telur Kant að þegnarnir muni snúast gegn valdinu með 

valdi. Harðstjórinn getur því ekki myndað friðsamt og réttlátt samfélag og því getur 

friður af völdum ótta ekki talist raunverulegur friður.
46

 

 En ef við viljum halda því fram að friður vegna virðingar fyrir mannréttindum sé 

raunverulegri en friður af völdum ótta þá þurfum við að sýna fram á að algild 

mannréttindi séu yfirhöfuð til. Án algildra mannréttinda er ekki hægt að tala um 

virðingu fyrir mannréttindum sem ákjósanlegri orsök friðar en ótta. Ein leið til að 

útskýra tilvist þeirra er að sýna fram á að þau hafi eitthvert vægi fyrir manneskjur 

almennt og að hugmyndin geti haft hagnýtt gildi. Hugmyndin öðlast þannig tilgang og 

þar með tilvist í raunveruleikanum í stað þess að vera tómur hugarburður. 

 

2.2. Deila Honneths og Enzensbergers um gildi algildra mannréttinda 

Að sýna fram á tilvist algildra mannréttinda er ekki einfalt. Í grein sinni „Is 

Universalism a Moral Trap? The Presuppositions and Limits of Politics of Human 
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Rights“ ræðir Axel Honneth tengsl hugmyndarinnar um algild mannréttindi við 

alþjóðastjórnmál. Hann skoðar hugmyndina með tilliti til sögulegs ástands heimsins á 

10. áratug seinustu aldar, en þá höfðu Sovétríkin nýlega fallið og stríð geisuðu í fyrrum 

Júgóslavíu. Þetta sögulega ástand telur Honneth vera túlkað á tvo vegu, annars vegar 

sem afturhvarf til náttúrulegs ástands í anda Hobbes þar sem ríkið, valdastofnunin sem 

heldur þegnunum í skefjum, hefur liðast í sundur og náttúrulega ástandið skollið á. Hins 

vegar megi túlka ástandið sem framþróun vegna lýðræðisvakningar mannkynsins. 

Honneth telur að líkt og Kant lýsi því hvernig náttúran knýr áfram framþróun í átt að 

friðsælli og lýðræðislegri heimi með því að valda árekstrum svo þeir virki skynsemi 

sína og sameinist um grundvallarréttindi til að binda endi á áreskrana, megi túlka 

upplausn Sovétríkjanna sem örlög ríkis sem ekki hefur myndað þau nauðsynlegu 

siðferðilegu og lýðræðislegu grundvallarréttindi, sem kenning Kants kveður á um, til að 

koma í veg fyrir innbyrðis árekstra og mynda raunverulega friðsælt og réttlátt ríki. 

Friður Sovétríkjanna byggðist aðeins á ólýðræðislegri þvingun og harðstjórn. Vegna 

þessa skorts á grundvallarréttindum olli lýðræðisvakning þegna Sovétríkjanna og krafa 

þeirra um aukin réttindi árekstrum og sundrungu ríkisins. Þar sem ríkið hefur liðast í 

sundur þá liggur leiðin fram á við og neyðir menn til að byggja upp réttlátt 

stjórnarfyrirkomulag sem byggir á virðingu fyrir mannréttindum, líkt og kenningar 

Kants segja til um.
47

 

 Hobbesísku túlkunina um afturhvarf til náttúrulegs ástands tengir Honneth við 

hugleiðingar Hans Magnusar Enzensbergers í bók hans Civil Wars: From L.A. to Bosnia 

frá árinu 1994. Í þeirri bók dregur Enzensberger upp dökka mynd af ástandi heimsins 

þar sem hann veltir fyrir sér ástæðu alls þess hryllilega ofbeldis sem á sér stað í 

heiminum. Enzensberger tekur undir kenningar Hobbes um að ef ríkið geti ekki varið 

þegnana hvern fyrir öðrum þá grípi þeir til vopna til þess að verja sjálfa sig sem leiði til 

borgarastyrjalda og þar með endurkomu náttúrlega ástandsins þar sem stríð allra gegn 

öllum geisar.
48

 Enzensberger telur að fall Sovétríkjanna og stríðsátökin í fyrrum 

Júgóslavíu séu fyrstu dæmin um þessa þróun en ofbeldisaldan muni fljótlega ná til 

vestrænna landa ef ekkert verður að gert og borgarastríð brjótist út í þýskum borgum 

innan skamms.
49

 Hins vegar telur Enzensberger ekki að tilhneiging fólks til að verja 

sjálft sig sé meginorsök ofbeldisins vegna þess að þeir öfgahópar sem standa að 
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ofbeldinu hafa oft engan vilja til þess að lifa af átökin heldur ani út í óútskýranlegt stríð 

án nokkurrar ástæðu. Ofbeldi af þessu tagi telur Enzensberger ekki hægt að skýra á 

annan hátt en sem óbeislaða sjálfseyðingarhvöt manneskjunnar.
50

  

 Enzensberger telur ekki að hugmyndin um algild mannréttindi geti leyst 

ofbeldisvandann heldur álítur hann að algild mannréttindi séu siðferðileg gildra. Í stað 

þess að vera uppbyggileg gildi sem mynda grundvöll að réttlátum og friðsælum heimi, 

eins og Kant taldi, þá eru algild mannréttindi sligandi byrði, samkvæmt Enzensberger. 

Hann telur að þau leggi óendanlega skyldu á einstaklinga til þess að bera ábyrgð á 

réttindum allra, vegna þess að hugmyndin geri ráð fyrir því að allir eigi skilið 

grundvallarmannréttindi og því sé skylda manna að sjá til þess að allir menn fái notið 

þessara réttinda. Menn hafa hins vegar takmarkaða getu til þess að framfylgja 

skyldunni. Þessi takmörkun mannsins til að framfylgja óendanlegri skyldu sinni skapar 

stórt bil á milli hugmyndarinnar og raunveruleikans. Heimurinn er fullur af hryllingi og 

ofbeldi, daglega berast okkur fréttir af mannréttindabrotum víðsvegar í heiminum en við 

getum ekki komið í veg fyrir þau. Þessi staðreynd hefur það í för með sér að ef við 

tökum algild mannréttindi alvarlega og skylduna sem þau kveða á um, þá veki 

hugmyndin einungis vonleysi í hugum fólks. Fólk gefst upp í stað þess að reyna að bæta 

heiminn og það gerist einungis áhorfendur í siðlausum heimi. Hin sligandi byrði algildra 

mannréttinda hneppir þannig fólk í siðferðilega gildru sem dregur úr siðferðisvitund 

þess í stað þess að efla hana. Þar með verða algild mannréttindi einungis að tómri 

hugmynd sem enginn getur raunverulega uppfyllt, að mati Enzensbergers.
51

 

 Enzensberger bendir einnig á að við getum heldur ekki treyst á að 

alþjóðasamfélagið aðhafist með beinum aðgerðum í innanríkismálum ríkja sem brjóta á 

mannréttindum borgara sinna. Aðgerðir stórveldanna til þess að leysa vandamál 

harðstjórnarríkja hafa ekki skilað góðum árangri, þau hafa tekið á sig ábyrgð á 

fjarlægum löndum og beitt umdeildu hernaðarvaldi.
52

 

 Til að leysa vandamál heimsins og draga úr ofbeldi telur Enzensberger að við 

eigum að hætta að tala um algild mannréttindi og í staðinn einbeita okkur að því að 

leysa þau vandamál sem steðja að okkar næsta nágrenni. Samkvæmt honum eru 

vandamál Þýskalands (hans næsta nágrenni) æði mörg og því þarf að finna lausnir á 

þeim áður en við teljum okkur trú um að við höfum skyldur að gegna gagnvart algildum 
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mannréttindum alstaðar í heiminum.
53

 

 Honneth telur að túlkun Enzensbergers á ástandi heimsins sé byggð á fölskum 

forsendum og að rök hans gegn algildum mannréttindum standist ekki. Honneth túlkar 

ástand heimsins eftir kantísku aðferðinni, sem var lýst hér að framan, sem upplausn af 

völdum lýðræðisvakningar. Til þess að rökstyðja kantísku túlkunina vitnar Honneth í 

rannsóknir Ernst-Otto Czempiel á samtímasögunni í kjölfar lok Austur-Vestur deilunnar. 

Honneth bendir á að Czempiel færi rök fyrir því að árið 1990 þegar Sovétríkin byrjuðu 

að falla og ríki Austur-Evrópu hlutu aukið lýðræðislegt sjálfstæði og efndu til 

ríkisstjórnarkosninga, hafi myndast ótryggt ástand í þessum heimshluta. Þessi hraða 

lýðræðisþróun olli því að upp komu ýmsir hagsmunaárekstrar sem leiddu til átaka. 

Honneth telur eðlilegt að árekstrar komi upp á milli manna í ferlinu í átt að auknu 

lýðræði. Þess vegna geta átök verið sá kostnaður sem lýðræðisframfarir þurfa að 

gjalda. Árekstrarnir eru fyrsta leiðin í átt að auknu lýðræði.
54

 Með þessari túlkun á 

tilgangi árekstra má sjá hliðstæðu við kenningar Kants um áhrif náttúrunnar á 

lýðræðisþróun. En eins og ég lýsti í fyrsta hluta þessarar ritgerðar leit Kant á árekstrana 

sem aðferð náttúrunnar til að vekja skynsemi manna til þess að móta réttlátt samfélag.
55

  

 Til að útskýra hvað leiddi til aukinnar lýðræðisvitundar Austur-Evrópuþjóða 

vitnar Honneth einnig í Czempiel. Honneth nefnir tvennt sem Czempiel taldi 

meginástæður lýðræðisvakningarinnar. Annars vegar alþjóðavæðingu samskipta í 

gegnum ljósvakamiðla og hins vegar aukningu menntunar í heiminum. Einnig telur 

Honneth að sú mikla aukning sem hefur orðið í ferðamennsku hafi haft jákvæð áhrif.
56

 

Aukin samskipti milli manna eru sem sagt lykilatriði í lýðræðisvakningu mannkyns 

samkvæmt Honneth. Alþjóðleg samskipti vekja þjóðir til meðvitundar um réttindi sín og 

menntun þjóðanna gefur þeim tækifæri á að miðla réttindum sínum og krefjast þeirra. 

Samkvæmt Honneth lítur Enzensberger algjörlega framhjá þessum staðreyndum sem 

rannsóknir Czempiel hafa leitt í ljós og því byggi túlkun Enzensbergers á illa 

ígrunduðum forsendum um óbeislað ofbeldi.
57

 

 Kantísk söguskoðun Honneths er eins og sjá má gjörólík Hobbesískri túlkun 

Enzensbergers. Kantíska túlkunin er langtum jákvæðari en hún krefst þess að gerð sé 

grein fyrir því á hverju lýðræðisvakning byggist og hvers vegna hún er réttnefnd jákvæð 
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lýðræðisleg vakning en ekki neikvætt afturhvarf til óbeislaðs ofbeldis náttúrulegs 

ástands eins og Enzensberger taldi. Sýna þarf fram á að það aukna sjálfræði sem fall 

valdsins hefur í för með sér stafi af baráttu fyrir auknu lýðræði og algildum réttindum en 

ekki merkingarlausu ofbeldi sem menn beita þegar valdið hefur ekki hemil á þeim. 

Tilvist og nytsemd algildra mannréttinda er því lykilatriðið í því að rökstyðja kantísku 

söguskoðunina, en Enzensberger útilokaði algild mannréttindi algjörlega eins og lýst var 

hér að framan á þeim forsendum að þau væru einungis sligandi byrði sem hnepptu menn 

í siðferðilega gildru. Honneth telur þessi rök Enzensbergers vera byggð á misskilningi. 

Algild mannréttindi skylda ekki alla menn til að sjá öllum mönnum fyrir 

grundvallarmannréttindum. Öllum réttindum fylgja skyldur, ef einhver á að hafa 

raunveruleg réttindi þá þarf einhver að gegna þeirri skyldu að tryggja þau. En það er 

ekki þar með sagt að hver og einn einstaklingur verði að geta beitt takmörkuðum mætti 

sínum til að tryggja öllum mönnum heimsins algild mannréttindi upp á sitt einsdæmi, 

samkvæmt Honneth.
58

 

 Ríkisstjórnir eru valdamestu stofnanir nútíma stjórnarfyrirkomulags heimsins og 

þær hafa því þann mátt sem þarf til að gegna þeirri skyldu að sjá öllum mönnum fyrir 

grundvallarmannréttindum. Einstaklingurinn er takmarkaður en hann getur farið fram á 

það við ríkisstjórnir heimsins að þær nýti mátt sinn og gegni skyldum sínum sem 

verndarar grundvallarmannréttinda. Þegar okkur berast fréttir af mannréttindabrotum 

víðsvegar um heim þá misskiljum við þá skyldu sem algild mannréttindi setja okkur ef 

við horfum upp á hryllinginn og fyllumst vonleysi vegna þess að máttur okkar sem 

einstaklingar getur engan veginn bundið enda á óréttlætið. Við eigum frekar að standa 

saman þegar okkur er misboðið og þrýsta á ríkisstjórnir heims að bregðast við 

óréttlætinu. Algild mannréttindi geta því krafið einstaklinginn um að gera það sem í 

hans valdi stendur til að vinna gegn óréttlæti heimsins með því að láta óánægju sína í 

ljósi og beita þá aðila þrýstingi sem hafa vald til að binda enda á óréttlætið, að mati 

Honneths.
59

 

 Tilvist algildra mannréttinda veltur samkvæmt Honneth fyrst og fremst á 

alþjóðlegu siðferðissamfélagi sem verður sífellt áhrifameira vegna aukinna samskipta 

milli þjóða. Mannkynið er að verða meira og meira sameinað í einu alheimssamfélagi. 

Sú þróun hefur valdið því að fólk finnur æ meir fyrir hinum sammannlegu réttindum 

sem allir menn heimsins eiga skilið að njóta. Brot á réttindum manna á einum stað í 
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heiminum hafa áhrif á allt mannkynið eins og Kant sá fyrir sér.
60

 Fólk sættir sig ekki við 

óréttlæti heimsins lengur og hinir ýmsu hópar fólks berjast fyrir auknum mannréttindum 

hvarvetna í heiminum, samkvæmt Honneth.
61

 

  Honneth er hins vegar sammála Enzensberger um að vandamál fylgi oft því 

hvernig alþjóðasamfélagið eigi að bregðast við þegar alvarleg mannréttindabrot eru 

framin í heiminum og ekki verður séð fram á að nokkuð annað en alþjóðlegar aðgerðir 

geti bundið enda á ástandið. Hernaðaraðgerðir stórveldanna hafa oft ekki skilað góðum 

árangri, eins og Enzensberger bendir réttilega á. Hins vegar segir Honneth að það sé 

ekki lausn vandamálsins að afneita algildum mannréttindum og þeim skyldum sem 

alþjóðasamfélagið ber gagnvart þeim. Vöxtur alþjóðlegs siðferðissamfélags er staðreynd 

og því þarf að mæta með lausnum sem styðja við það samfélag í stað þess að afneita 

því.
62

 Lausn Honneths felst í því að fremur en að beita hernaðarlegu valdi eða 

efnahagslegum höftum á þau samfélög sem gerast sek um mannréttindabrot sé 

skynsamlegra að styðja við þá hópa innan samfélaganna sem berjast fyrir 

mannréttindum. Stórveldin sem reyna að laga ástand samfélaganna með beinum 

aðgerðum hafa oftast ekki nægilega þekkingu á innviðum þeirra til þess að geta breytt 

ástandinu til batnaðar. Samtök innan samfélaganna sjálfra hafa hins vegar betri 

þekkingu á samfélaginu. Þess vegna telur Honneth að mikilvægt sé að hleypa þess 

konar samtökum inn í alþjóðasamfélagið í stað þess að treysta aðeins á mátt 

ríkisstjórna.
63

 

 Mun á sjónarmiðum þeirra Honneths og Enzensbergers má í megindráttum draga 

saman þannig að Enzensberger telur að aukið ofbeldi sem sjá má í kjölfar falls 

Sovétríkjanna verði aðeins útskýrt sem afleiðing af minni ítökum ríkisvaldsins. Fólk 

grípur til vopna til að verja sig og einnig brýst út óútskýranleg sjálfseyðingarhvöt þegar 

ríkið heldur fólki ekki á mottunni. Algild mannréttindi geta á engan hátt hjálpað til að 

leysa þann vanda sem stafar af þessari ofbeldisöldu, samkvæmt Enzensberger, heldur 

verður hver þjóð fyrir sig að reyna sitt besta til að leysa úr vandamálum sínum. 

Hugmyndin um algild mannréttindi er einungis sligandi byrði sem eykur á vonleysi 

fólks að hans mati. Honneth telur hins vegar að hugmyndin um algild mannréttindi sé 

drifkraftur þróunar heimsins í átt að lýðræðislegri og betri heimi. Sögulegt ástand 

heimsins í kjölfar falls Sovétríkjanna er samkvæmt honum eins konar millibilsástand 
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þar sem ýmsir hópar sem hafa ekki notið lýðræðis berjast fyrir réttindum sínum. 

Sovétríkin féllu vegna þess að aukin samskipti þjóða leiddu til lýðræðisvakningar þar 

sem þjóðir fóru að krefjast grundvallarmannréttinda sinna. Vitund þjóða um 

grundvallarmannréttindi sín spratt því af lýðræðisvakningunni sem átti sér stað vegna 

aukinna samskipta þjóða. Algild grundvallarmannréttindi eru því samkvæmt Honneth 

sprottin af auknum samskiptum sem skapa alþjóðlegt siðferðissamfélag. Til þess að 

heimssamfélagið þróist í réttlátari, friðsælli og lýðræðislegri átt þurfum við að styðja við 

alþjóðlega siðferðissamfélagið sem er í stöðugri framþróun.  

 Eins og sjá má eru samskipti lykilatriði í kenningu Honneths fyrir tilvist algildra 

mannréttinda og varðveislu friðar. Honneth gagnrýnir Kant fyrir að einblína um of á 

efnislega hagsmuni sem höfuðástæðu þess að menn heyi ekki stríð. Í öðru skilyrði til 

friðar, sem Kant setti fram, taldi hann ólíklegt að lýðræðisleg samfélög háðu stríð vegna 

þess að einstaklingar þeirra myndu líklega ekki fallast á að hefja stríð þar sem þeir vilja 

ekki leggja efnislega hagmuni sína að veði.
64

 Honneth telur hins vegar að sögulegar 

staðreyndir, svo sem nýlendustefna vestrænna lýðræðisríkja, sýni fram á að efnislegir 

hagsmunir geta ekki tryggt frið. Til að tryggja frið skiptir gagnsæi lýðræðislegrar 

ákvarðanatöku höfuðmáli. Samkvæmt Honneth veldur slík ákvarðanataka ákveðnum 

þrýstingi sem gerir það að verkum að ofbeldisfullar ákvarðanir verða óhugsandi.
65

 Þó að 

Honneth gagnrýni Kant fyrir að treysta of mikið á efnislega hagsmuni er í kenningu 

Kants líkt og hjá Honneth að finna hugmyndina um gagnsæi. Kant segir að öll þau lög 

sem sett eru þurfi að standast kröfu um gagnsæi eða birtingu eins og ég fjallaði um í 

fyrri hluta ritgerðarinnar. Þessi hugmynd Kants á þó eingöngu við um þær reglur sem 

við setjum okkur en ekki um beina ákvarðanatöku. Hins vegar á ákvarðanataka 

yfirvalda að taka mið af þeim lögum sem lögð hafa verið til grundvallar ríkinu og því 

má segja að þrýstingur vegna gagnsæis verki óbeint á þær ákvarðanir sem teknar eru af 

hálfu yfirvalda.  

  Kant lagði einnig áherslu á samskipti og samþættingu allra manna eins og sést 

af þriðja skilyrði hans fyrir eilífum friði, þar sem hann telur að aukin samskipti manna 

brjóti múr margbreytileika þeirra og hjálpi þeim að skerpa á sammannlegum gildum 

sem stuðla að friði.
66

 Jafnframt getum við séð út frá þeim algild lögmál verklegrar 

skynsemi, lögmál algildrar réttvísi og skilyrðislausa skylduboðið, sem Kant leggur til 
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grundvallar kenningar sinnar, áherslu hans á samhug manna. Hverjum manni ber 

siðferðileg skylda til að leiða hugann að því hvernig heimurinn myndi verða ef allir 

gerðu hið sama. Samskipti ólíkra þjóða gera slíka hugsun eðlilega öflugri því um leið og 

menn hafa nánari samskipti við umheiminn eiga þeir auðveldara með að setja sig í spor 

annarra líkt og lögmál Kants kveða á um. Samskipti er því lykilatriði í kenningum Kants 

þótt hann leggi einnig mikið upp úr efnislegum skilyrðum í stjórnmálakerfi sínu.  

 Gjörólíkar kenningar þeirra Honneths og Enzensbergers um tilvist og þýðingu 

algildra mannréttinda fyrir samfélag manna endurspegla þau öndverðu viðhorf sem 

einkenna þá hugmyndafræðilegu deilu sem er um mannréttindahugtakið. Í 

hversdagslegum skilningi virðist hugmyndin um algild mannréttindi vera óraunveruleg 

draumsýn líkt og Enzensberger heldur fram. Íbúar heimsins eru gífurlega 

margbreytilegir og siðferðileg viðmið og gildi gjörólík í mismunandi heimshlutum. 

Daglega berast fréttir af átökum á milli þjóða eða innan þjóða þar sem þau gildi sem 

lögð eru til grundvallar í hinum ýmsu mannréttindasáttmálum eru margbrotin og jafnvel 

lesum við um siði og hefðir samfélaga – t.d. umskurð kvenna í Afríku, kúgun kvenna í 

Arabíu og barnaþrælkun í Kína – sem við getum ekki séð að séu annað en hrein 

mannréttindabrot. Einnig má benda á að hvergi í heiminum er virðing fyrir 

mannréttindum nægilegt skilyrði til að tryggja friðinn. Öll ríki heimsins eru byggð á 

kerfi laga og reglna þar sem hægt er að refsa mönnum fyrir að brjóta reglurnar. Alls 

staðar í heiminum eiga sér stað ýmiss konar glæpir og í sumum samfélögum heimsins 

telja menn réttast að taka þá af lífi sem brjóta af sér. Þessi dökka staðreynd veruleikans 

virðist því sanna mál Enzensbergers um það hversu fjarlæg hugmyndin um algild 

mannréttindi er veruleikanum. Hins vegar er ekkert sem segir að heimurinn ætti að vera 

jafn grimmur og skeytingarlaus um grundvallarréttindi manna og raun ber vitni. Það 

sem er er ekki það sama og það sem ætti að vera.
67

 Honneth sýnir fram á að baráttan 

fyrir grundvallarmannréttindum allra manna er gífurlega mikilvæg og að stigvaxandi 

alþjóðlegt siðferðissamfélag er staðreynd. Baráttunni fyrir algildum mannréttindum allra 

manna er langt frá því að vera lokið en það er samt ekki hægt að neita því að hún hefur 

skilað árangri. Þjóðir heimsins vilja byggja upp alþjóðasamfélag sem byggt er á 

virðingu fyrir mannréttindum, áhrif hugmyndarinnar um algild mannréttindi sannar það. 

Einnig er sívaxandi þrýstingur á alþjóðasamfélagið um að bregðast við þegar fyrir liggja 

augljós mannréttindabrot; sem dæmi má nefna þrýsting á Sameinuðu þjóðirnar að 
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bregðast við grimmd harðstjórnarríkja Arabíu gegn mótmælendum. Þótt hægt sé að efast 

um að raunverulegar ástæður ívilnanana alþjóðasamfélagsins í innanríkismálum 

harðstjórnarríkja séu algild mannréttindi, þá sýnir það sig að slíkar ástæður hljóta ávallt 

mestan stuðning meðal almennings. Við getum séð að þjóðir heimsins gera sífellt meiri 

kröfu á grundvallarmannréttindi, líkt og Honneth bendir á.
68

 Ég tel því að Honneth veiti 

mikilvæga sýn á hvernig hægt sé að breyta heiminum til batnaðar, með áherslu á algild 

mannréttindi, þótt raunverulegt ástand nútímans geti fyllt okkur svartsýni í anda 

Enzensbergers. 

 

2.3. Raunverulegur friður 

Ef við leiðum nú hugann aftur að spurningunni sem ég setti fram í upphafi þessa kafla –  

Er friður sem sprettur af virðingu raunverulegri friður en friður af völdum ótta? – þá tel 

ég að útlistun Honneths á alþjóðlega siðferðissamfélaginu sýni fram á að mannréttindi 

hafa ákveðið gildi fyrir manneskjur almennt. Jafnvel þótt skeytingarleysi um 

mannréttindi sé áberandi í samfélögum manna þá fyrirfinnst einnig sterk barátta fyrir 

sams konar almennum mannréttindum hvarvetna í heiminum. Þar sem algild 

mannréttindi hafa ákveðið gildi fyrir menn almennt þá er hægt að gera ráð fyrir að 

virðing fyrir mannréttindum geti verið ástæða friðar. Mannréttindi mynda þá grunngildi 

alheimssamfélagsins sem fólk virðir. Ekki er hægt að tryggja frið með ótta við 

valdbeitingu valdhafanna eins og greining Honneths á falli Sovétríkjanna sýnir fram á. 

Um leið og lýðræðisleg vakning fór af stað vegna aukinna samskipta þjóða beittu þjóðir 

Austur-Evrópu sér gegn óréttlátri valdbeitingu. Sovétríkin skorti þann réttindagrunn sem 

þarf til að mynda friðsæl samfélög.
69

 

 Byltingin í Túnis 2010–2011 er einnig áhugaverð í þessu samhengi. Atburðina 

sem áttu sér stað þar má greina með hliðstæðum hætti og Honneth túlkar fall 

Sovétríkjanna. Í heimildarmynd sjónvarpstöðvarinnar Al-jazeera The Death of Fear frá 

árinu 2011 er atburðarás byltingarinnar rakin og greint frá ástæðum þess að fólk fékk sig 

fullsatt á harðstjórn Ben Alis, einræðisherra Túnis til tuttugu og fjögurra ára, og krafðist 

afsagnar ríkisstjórnar hans. Ríkisstjórn Ben Alis hafði haft algjört vald á 

upplýsingaflæði í ríkinu og fylgdist grannt með þegnum sínum. Fjölmiðlar birtu 

glansmynd af „glæstum“ leiðtoga sínum og þeir sem andmæltu ríkisstjórninni voru 
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hnepptir í fangelsi og pyntaðir.
70

 Þannig hélt harðstjórnin völdum sínum og tryggði að 

ekki kæmi til uppþota og ófriðar í ríkinu, með ritskoðun og hörðum aðgerðum gegn 

gagnrýnendum sínum. Smám saman missti hins vegar einræðisstjórnin vald á 

upplýsingaflæðinu vegna tilkomu þess gífurlega magns upplýsinga sem flæddi hratt um 

internetið og fólk varð upplýstara um illsku harðstjórnarinnar. Þetta upplýsingastreymi, 

auk slæms efnahagsástands og mikils atvinnuleysis, olli því að fólk reis upp gegn 

harðstjórninni og efndi til mótmæla. Ríkisstjórn Bens Alis beitti mótmælendur þá 

mikilli hörku og sendi vopnaðar lögreglusveitir gegn þeim til þess að hræða þegnana til 

hlýðni og koma á friði. Upplýsingar um þessar harkalegu aðgerðir dreifðust fljótt um 

landið og fólk reiddist enn frekar og mótmælti enn þá meira.
71

 Ben Ali biðlaði þá til 

hersins að brjóta á bak aftur mótmælin en herinn neitaði að skjóta niður saklausa 

borgara. Ríkisstjórn Ben Alis hélt þá áfram að beita þegnana lögregluvaldi en mótmælin 

efldust enn frekar og að lokum neyddist ríkisstjórn Ben Alis að játa sig sigraða og sagði 

af sér.
72

 

 Þessi atburðarás, líkt og greining Honneths á falli Sovétríkjanna, sýnir hvernig 

harkaleg valdbeiting yfirvalda getur ekki tryggt frið. Um leið og ríkið grípur til 

örvæntingarfullra ofbeldisaðgerða gegn þegnum sýnum eflist kraftur þeirra og þeir 

spyrna gegn valdinu. Einnig má sjá að líkt og Honneth greinir frá í tengslum við 

lýðræðisvakningu í Sovétríkjunum vegna aukinna samskipta er einnig hægt að rekja 

ástæður lýðræðisvakningar Túnisbúa til aukinna samskipta og upplýsinga. 

 Valdbeiting ríkisins í þeim tilgangi að skapa ótta til þess að tryggja friðinn leysir 

því engan vanda. Valdbeiting ríkisins verður að vera í samræmi við virðingu fyrir 

grundvallarréttindum allra manna. Þannig verður samfélagið stofnun sem byggir á 

virðingu en ekki ótta. Þegar fólk er beitt ógnvænlegri valdbeitingu í stað þess að höfðað 

sé til skynsemi þess og virðingu hefur það tilhneigingu til að brjótast undan valdinu, 

eins og Kant taldi.
73

 Til þess að skapa raunverulegan frið þarf fólk að upplifa að frelsi 

þess sé virt og að þau lög sem það lýtur séu í samræmi við þau grundvallarréttindi sem 

fólk getur viljað að séu virt í samfélaginu.  

 
2.4 Lærdómur friðarkenningar Kants: niðurstaða 

Ritgerð Kants „Að eilífum friði“ mótar kenningu sem lýsir því hvernig friður er 
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tryggðurmeð því að höfða til skynsemi manna og samræma vilja þeirra með því að 

byggja á grundvallarréttindum. Kant lýsir því hvernig við komumst að eilífum friði, 

ekki með valdbeitingu ofan frá heldur með sameiginlegum vilja allra manna til að bera 

virðingu fyrir réttindum hvers annars. Þetta tel ég vera mikilvægasta inntak kenningar 

Kants. Hún á fullt erindi við nútíma hugmyndir um hvernig megi tryggja raunverulegan 

frið í samfélögum manna vegna þess að sagan hefur sýnt að samfélög sem reyna að 

halda friðinn með kúgandi valdboðum yfirvalda brotna á endanum upp með átökum, 

vegna þess að slík samfélög leysa ekki raunverulega vanda náttúrulega ástandsins 

heldur þvinga mismunandi hagsmunaaðila til að lúta sameiginlegri löggjöf. Þegar menn 

upplifa lögin ekki sem bindandi sátt sem er í samræmi við vilja þeirra heldur sem 

kúgandi afl sem heftir frelsi þeirra, þá ríkir ekki friður heldur spenna sem getur leitt til 

uppþota. Kenning Kants um mótun friðsæls alþjóðasamfélags með því að samræma 

vilja allra eftir algildum lögmálum með áherslu á virðingu fyrir réttindum allra manna er 

raunveruleg lausn á náttúrulega ástandinu vegna þess að þar er leitast við að mynda 

raunverulega sátt meðal manna. Algild mannréttindi eru grundvöllurinn að þessu 

samfélagi þó að Kant geri sér fulla grein fyrir því að aðrir efnislegir þættir, svo sem 

fjárhagslegur hagur friðsamlegra viðskipta, séu mikilvægir til að halda friðinn. Í 

kenningu Kants fyrirfinnast vissulega atriði sem stangast á við nútíma réttlætiskennd og 

hún virðist að mörgu leyti draumkennd vegna alls þess ófriðar sem geisað hefur í 

heiminum í tímans rás. Hugmyndir Kants um lýðveldisstjórn borgaranna, sem geta 

eingöngu verið karkyns eignamenn, er vissulega úrelt hugmynd en grunnur 

kenningarinnar um friðsælt samfélag allra manna byggt á grundvallarréttindum er enn 

þá mikilvæg. Mannréttindahugmyndir Kants hjálpa okkur að skilja í hverju 

raunverulegur friður felst; friður er ekki það að beita þá refsingum sem brjóta af sér, 

brjóta á bak uppreisnir með lögregluvaldi eða þröngva bindandi lögum upp á menn til 

þess að hægt sé að beita þá lögbundnu valdi sem vilja brjóta á öðrum. Friður er að virða 

grundvallarréttindi allra manna og friður fæst með því að skapa raunverulega sátt í 

samfélagi manna byggða á réttindum allra. Þótt eilífur friður virðist óralangt frá nútíma 

stöðu heimsins og þótt mannkynssagan sé ofbeldisfull þá er ekki hægt að segja að 

hugmynd Kants sé einungis draumsýn sem er í engum tengslum við raunveruleikann. 

Virðing fyrir mannréttindum virðist vera vænlegasta leiðin til að mynda friðsælan heim 

og mannréttindi hafa raunverulega þýðingu fyrir íbúa heimsins. Sívaxandi samskipti 

milli manna hafa gefið af sér stækkandi alþjóðlegt siðferðissamfélag sem er sterkt afl í 

baráttunni fyrir auknum mannréttindum og friðsamari heimi eins og Honneth sýnir fram 
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á.
74

  

 Það var aldrei hugmynd Kants að með því að taka upp stjórnskipunarkerfi hans 

væri hægt að koma á eilífum friði á einni nóttu. Friður er löng og ströng barátta fyrir 

virðingu og réttindum allra manna. Þess vegna þurfum við að leitast við að styrkja 

mannréttindabaráttu víðsvegar um heim til þess að heimurinn geti þróast í friðsamari 

átt. 
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