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Marx og
menneskerettigheter
Karl Marx er først og fremst kjent for sin kritikk av det kapitalistiske systemet. Hans kritikk av menneskerettighetene derimot, har ikke fått like fått like mye oppmerksomhet. For å forstå Marx, må vi først forstå
det grunnleggende premisset hans, nemlig at mennesket er et kollektivt vesen. Kollektivet kommer før
enkeltindividene kollektivet består av og former dem. Selve den menneskelige eksistens er en forlengelse
av det kollektive og sosiale i Marx’ øyne. Dermed får han problemer med hvordan menneskerettighetene
omgjør mennesket til en individuell rettighetsinnehaver. Mennesket i menneskerettighetsrammeverket er
opptatt av sin private frihet, sin rett til egen sikkerhet, til å eie osv. Denne «private» tilstanden er en illusjon
for Marx. Vi tror vi er frie, men sannheten er at vi snarere enn å ha blitt frigjorte ved hjelp av menneskerettighetene, har blitt adskilt fra hverandre på grunn av dem. Vi har blitt låst i en kapitalistisk sameksistens.
Menneskerettigheter for Marx er barrierer mellom folk. Istedenfor å binde mennesker sammen, leder menneskerettighetene til egoisme, mener han. Egoismen fører til at folk blir fremmedgjort fra sin menneskenatur. Disse ideene utrykker Marx veldig tidlig i sin karriere i teksten «Om jødespørsmålet» og i løpet av sitt
lange virke, tok han aldri avstand fra dem. Denne teksten analyserer Marx’ menneskerettighetskritikk i lys
av «Om jødespørsmålet» ved en systematisk gjennomgang av rettighetene Marx kritiserer.
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enne teksten presenterer en side av Marx’ filosofi
som ikke har fått like mye oppmerksomhet som
hans kapitalismekritikk, nemlig hans kritikk av menneskerettighetene. FNs menneskerettighetserklæring regnes i
dag som det viktigste dokumentet for internasjonalt samarbeid. Til sammenligning er Marx’ syn at menneskerettighetene skaper egoisme og svekker kollektivets samhold.
Teksten presenterer dette synet, men først følger en kort
gjennomgang av menneskerettighetene.

Menneskerettighetene
FNs verdenserklæring om menneskerettigheter1 ble vedtatt i 1948. Idéen som kommer til utrykk i erklæringen,
at man i kraft av å være menneske har visse rettigheter,
har i dag bred internasjonal tilslutning. FN har 193 medlemsland, hvilket er nesten alle land i hele verden. I artikkel nummer 1 står det at «Alle mennesker er født frie
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og med samme menneskeverd og menneskerettigheter».2
Menneskerettigheter har vi altså simpelthen i kraft av vår
menneskenatur.3
I våre dager snakker vi om det globale menneskerettighetsregimet og som Louis Henkin skriver: «human rights
have been accepted as the idea of our times» (Henkin
1999:13). De aller fleste forbinder nok først og fremst
menneskerettighetene med nettopp ovenfor nevnte FNerklæring, men selve begrepet forekommer i utallige sammenhenger. I historisk kontekst ble riktignok menneskerettigheter for alvor et internasjonalt anliggende i etterkant av andre verdenskrig, men mange mener at lignende
begrep kan spores helt tilbake til tenkere som Platon og
Aristoteles (Hayden 2001:3-4). Begrepet har aktualitet
innenfor en rekke områder, for eksempel etikk, politikk,
jus og økonomi. Menneskerettigheter er internasjonale
rettsregler for eksempel innen FN- og EU-systemet, men
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vi skal heller ikke glemme den viktige rollen som den suverene staten spiller med tanke på å ivareta sine borgeres
rettigheter. Mange stater har ikke de økonomiske midlene
som kreves for å innfri rettighetene til sine borgere. Andre
stater igjen respekterer ikke rettighetene. Det er utvilsomt
store ulikheter verden over med tanke på i hvilken grad
man som samfunnsborger får sine rettigheter innfridd.
Uansett hvordan praksisen ser ut i de respektive landene verden består av, er grunntanken, selve teorien bakom
menneskerettighetene, at de er universelle og egalitære.
De skal fungere som en beskyttelse mot diskriminering
og urettferdig behandling og skal gjelde alle mennesker,
over hele verden, til alle tider. Enhver som er medlem
av menneskeslekten skal få sine menneskerettigheter respektert uavhengig av moralsk irrelevante egenskaper som
hudfarge, kjønn, nasjonalitet, talent osv. Altså er menneskerettighetene individuelle rettigheter. Tanken er at alle
mennesker har disse rettighetene.4 På «rettighetsspråket»
sier vi ikke blott og bart «det er feil å drepe meg», snarere
sier vi «jeg har rett til liv». Disse formuleringene er ikke
ekvivalente, sistnevnte presiserer at noe er eid av meg: jeg
har en rettighet koblet direkte til min person, jeg eier rettigheten. I dette eksempelet friheten til å leve. Det at jeg
eier en frihet til å leve, sier mer enn at du ikke skal drepe
meg. Det gir meg et element av kontroll over min frihet.
Menneskerettighetene gir enkeltindividet en omfattende
frihet. Disse rettighetene har ikke bare lovens beskyttelse.
I tillegg gir de enkeltindividet en sterkt privilegert status.
Nettopp dette ekstreme fokuset på individet er en av kritikkene Marx retter mot menneskerettighetsrammeverket.
Han hevder at menneskerettighetene skaper grobunn for
egoisme fordi de vektlegger personlige interesser fremfor
interessene til samfunnet som helhet.
Marx kritikk av menneskerettighetene
I 1844 publiserte Karl Marx «Om jødespørsmålet»5 - lenge
før formuleringen av menneskerettighetene slik vi kjenner
dem i dag. Gitt tidsgapet kan man undre seg over hvorvidt
Marx tanker om temaet har tapt sin relevans.6 Et svar på
denne bekymringen er at Marx’ menneskerettighetskritikk
er like aktuell i dag som hans kapitalismekritikk er. Marx
knytter rettighetene nettopp til det kapitalistiske systemet,
som var de hånd i hanske, så en måte å vise relevansen
på, er å se rettighetskritikken hans nettopp i lys av kapitalismekritikken.7 Dessuten er rettighetsteoriene han
diskuterer forløperne til dagens rettighetsrammeverk. De
prinsipielle argumentene Marx fremsetter kan også rettes
mot dagens rettighetsregelverk. Han diskuterer diverse
konkrete rettighetsdokumenter som for eksempel ameri-
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kanske konstitusjoner, spesifikt konstitusjonene til New
Hampshire og Pennsylvania, men især diskuterer han den
franske Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter,
en direkte inspirasjon for FN-erklæringen inneholdende
mange av de samme rettighetsbeskyttelsene så som retten
til likhet, frihet, sikkerhet og eiendom.
«Om jødespørsmålet» er opprinnelig et tilsvar på hegelianeren og teologen Bruno Bauers analyse av jøders ønske
om frigjøring (Bauer 1843). «Jødespørsmålet» dreide seg
om jøders integrasjon, eller assimilasjon i det kristne VestEuropa. Spørsmålet var blant annet hvorvidt jøder skulle
få fulle sivile og politiske rettigheter. Teksten til Marx
kan leses som om den først og fremst handler om jødenes spesifikke situasjon i samtiden, samt om Marx’ egen
bakgrunn som jøde8, og dermed er direkte relevant bare
med tanke på spørsmål knyttet til jødedommen.9 En slik
lesing har blitt gjort av mange (se for eksempel Greenblatt
197810; Lewis 1999). Mitt perspektiv her er likevel et annet. Istedenfor å lese «Om jødespørsmålet» som en kommentar til jødedommen, tolker jeg teksten primært som en
kritikk av menneskerettigheter. En slik tolkning av Marx
er heller ikke uvanlig, se for eksempel Kenneth Baynes
kommentar i en tolkning av teksten: «One of the most
forceful critics of liberal rights is, of course, Karl Marx»
(Baynes 2000:453). Snarere enn å tenke seg at Marx kun
kommenterer jødetematikken, tenker man seg at Marx
benyttet Bauers analyse som en anledning til å fremme en
generell kritikk av selve ideen om menneskerettigheter.11
Marx er ikke motstander av frihet. Tvert imot, hans
kamp for proletariatets løsrivelse fra kapitalistenes grep,
er velkjent for de fleste. Derimot hevder Marx at menneskerettighetene ikke er veien å gå for å oppnå frihet.
De verdiene, og den moral, som disse, i Marx’ syn såkalt
naturlige rettighetene, skal sikre samfunnsborgerne blir i
realiteten ikke beskyttet. Disse rettighetene er i Marx’ øyne
noe annet enn de ser ut til å være. På overflaten ser de ut
til å legge grobunn for et godt liv for hver enkelt, men i
virkeligheten er de bare illusjoner. Tenk for eksempel på
retten til frihet. En naturlig tanke er at frihet skaper et
harmonisk samfunn der borgerne inngår i et velfungerende felleskap. Men menneskerettigheten til frihet fungerer
faktisk helt motsatt, ifølge Marx. For å fremme sitt poeng
tar han blant annet utgangspunkt i den franske rettighetserklæringens formulering: «Liberty consists in being able
to do everything which does not harm others».12 Frihet er
altså formulert som retten til å gjøre alle de handlingene
man selv måtte ønske som ikke skader andre. Hva innebærer dette? Marx sammenligner frihet forstått på denne
måten med funksjonen til en eiendomsmarkør. På samme
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måte som en eiendomsmarkør viser grensen mellom tomter, markerer frihetsrettigheten skillet mellom personer: «It
is a question of the liberty of man as an isolated monad,
withdrawn into himself» (Marx 2001:131). Frihet på rettighetsspråket betyr altså ikke vår frihet forstått som felleskapets harmoni og samarbeid. Nei, frihet avgrenser mitt
fra ditt og vektlegger det som skiller oss fra hverandre istedenfor å styrke det som binder oss sammen. Sagt på en annen måte: din handlingsfrihet er begrenset av andre mennesker. For Marx er vi ikke egentlig frie når vår «frihet»
består i å avgrenses fra våre medmennesker. Hver person
blir i sannhet en øde øy. Jeg blir en barriere for din frihet,
altså slutter din frihet ved meg. Vi to blir separate enheter.
Hva slags frihet ligger det i dette? Vi serveres en illusjon av
frihet, men egentlig henvises vi til isolasjon fra hverandre.
Idéen om frihet som fremmes via menneskerettighetene
dekker, ifølge Marx, bare over vår egentlige ufrihet. Vi tror
vi er frie, men i bunn og grunn har vi bare blitt overlatt
til oss selv.
Marx kritiserer det vi kan kalle de klassiske rettighetene som likhet, frihet, diskutert ovenfor, sikkerhet og eiendom. La oss se på sistnevnte først, retten til eiendom. I
1215 hadde den engelske kongen brukt så mange penger
på krig at han var blakk. Fordi kongen hadde et desperat
behov for penger, fridde han til rike landeiere. Disse adelsmennene ville ikke sponse kongen med penger uten å få
noe igjen, først og fremst ville de sikre seg rettigheten til eiendommene sine. Resultatet av kjøpslåingen mellom kongen og adelsmennene kjenner vi: Magna Carta.13 Magna
Carta betraktes som en viktig forløper til menneskerettighetene av i dag, men adelsmennene var helt uinteresserte i
rettighetene til den menige mann og kvinne. Det de ville
var å sikre seg mot at kongen forsynte seg av eiendommene
deres. Marx påpeker de negative sidene ved kapitalistiske
samfunns private eiendomsrett. Gitt Magna Carta blir det
tydelig hvor fundamentalt viktig eiendomsretten er også
i menneskerettighetsdiskursen. Selve diskursen har grodd
ut av idéen om rettigheten til å eie. Først gjaldt retten bare
adelsmennene, men senere har den blitt utvidet til å gjelde
for alle mennesker. Hvorvidt alle virkelig får denne rettigheten ivaretatt er en annen sak. Den privilegerte eiendomsmagnaten har helt andre bekymringer enn den fattige leieboeren, men den formelt gitte eiendomsrettigheten er den
samme for begge. Marx siterer rettighetserklæringens formulering av enhvers rett «of enjoying and of disposing at
his discretion of his goods and income, of the fruits of his
labor and industry» (Marx 2001:132). Men formelle rettigheter og reelle muligheter er som nevnt ikke det samme.
I hvor stor grad kan man nyte fruktene av sitt arbeid når
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man er nødt til å selge sin arbeidskraft til den lønnen markedet bestemmer for å betale husleie? Arbeiderene som organiserer seg for å få sine rettigheter ivaretatt blir som grus
i maskineriet for bedriftseieren. Marx skriver: «The right
of man to private property is … the right to enjoy one’s
property and to dispose of it at one’s discretion, without
regard to other men» (Marx 2001:132). Også med tanke
på denne rettigheten blir andre mennesker et problem: «It
makes every man see in other men not the realization of
his own freedom, but the barrier to it» (Marx 2001:132).
Eiendomsretten er således hverken et moralsk gode, eller
en garanti for medmenneskelighet. Denne retten gjør oss
selvopptatte. Vi spør oss: Hvordan kan jeg karre til meg
mest mulig? Hva tilkommer meg? Hvem står i veien for
mine prosjekter?
Hvordan forholder så Marx seg til retten til sikkerhet?
Denne rettigheten skal ivareta hvert enkelt individs personlige sikkerhet. Mange artikler i FNs verdenserklæring har
nettopp denne helt fundamentale rettigheten som tema.
Artikkel 3 er helt konkret og sier: «enhver har rett til liv,
frihet og personlig sikkerhet». Artikkel 4 og 5 fastslår at
ingen skal holdes som slave og ingen får utsettes for tortur,
eller umenneskelig behandling.14 Marx nevner at sikkerhet betraktes som det viktigste sosiale konseptet i et sivilt
samfunn. Denne rettigheten danner selve eksistensgrunnlaget for staten hvis fremste oppgave er nettopp å garantere den enkelte samfunnsborgers selvbevarelse. Likevel
er ikke Marx nådig i sin kritikk: «security is the assurance
of egoism», skriver han (Marx 2001:132). Hvorfor denne
harde kritikken? Jo, slik vi har konstruert samfunnet, er
det eneste som holder oss sammen behovet for beskyttelse
av våre respektive personlige interesser. Samfunnet blir betraktet som den enheten som kan beskytte våre egoistiske
selv, det vil si at samfunnet beskytter meg mot deg og vice
versa. Beskyttelse av meg og mitt, er hva jeg behøver staten til. Altså er samfunnet et rent middel for å oppnå xyz,
snarere enn et mål i seg. Slik instrumentalisme, med andre
ord: mål-middel-rasjonalitet, er et velkjent aspekt ved kapitalismen. Innenfor dette systemet er mantraet: «what’s
in it for me?» Systemet fremmer konkurranse istedenfor
samarbeid. Jeg blir enormt viktig: «it is not man as citizen,
but man as private individual who is considered to be the
essential and true man» (Marx 2001:133).
Av de nevnte klassiske rettighetene Marx kritiserer,
gjenstår retten til likhet. Retten til likhet, skriver han, «is
nothing but the equality of the liberty … each man is to
the same extent regarded as such a self-sufficient monad»
(Marx 2001:132). Også likhetstanken gjør mennesket til
øde øyer i samfunnet, mener Marx. Det er naturligvis ikke
cathrine v. felix
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et mål å gjøre mennesker helt like. Mange har foretatt en
slik stråmann-tolkning og dermed skutt langt bortenfor
målskiven. La oss konstatere at ingen argumenterer for at
alle verdens mennesker skal bli helt like i tanke, adferd
og utseende. Snarere innebærer kravet om likhet menneskers muligheter til å leve gode, meningsfulle liv og delta i
samfunnet på lik linje med hverandre. Her spiller Marx’
kritikk inn: vi mennesker står helt opplagt ikke på like fot
fra starten av – uten at vi har fortjeneste, eller skyld i dette.
Noen fødes inn i rike familier, andre i fattige, noen lever i
teknologisk innovative land, andre ikke, osv. Hvilken livskvalitet og hvilke muligheter man har, er helt avhengig
av en rekke omstendigheter utenfor en selv. Hvilke reelle
muligheter har den fattige alenemoren til å gjøre det stort i
politikken? Hvor delaktig har den funksjonshindrede mulighet til å være i samfunnet? Når frihet og likhet innebærer at hver og en i like stor grad overlates til seg selv i sin
selvtilstrekkelighet, blir det helt klart at folks muligheter
er svært ulike. Hvis det legges opp til at alle skal prioritere
seg og sitt, gis ingen åpning for å hjelpe sin neste, bidra til
fellesskapet og medmenneskelighet. Dette ser snarere ut
som selve oppskriften på hvordan man skaper et samfunn
med ujevn fordeling av godene. Det Marx vil ha oss til
å vurdere er følgende: Kan det noensinne oppstå likhet
i et samfunn som bygger på konkurranse, egoisme, ulike
lønnsnivåer osv.? Slik oppsummerer Marx sin diskusjon:
Man was not freed from religion, he received religious freedom. He was not freed from property,
he received freedom to own property. He was not
freed from the egoism of business, he received
freedom to engage in business. (Marx 2001:134)
Resultatet av denne «frigjøringen» er det Marx beskriver
som «det egoistiske mennesket». Kort sagt er menneskerettighetene egoismeskapende fordi de legger vekt på
enkeltindividers personlige interesser fremfor å fronte interessene til kollektivet. For Marx skaper altså både menneskerettighetene og kapitalismen grobunn for egoisme.
Marx argumenterer videre for at det er forskjell på politisk frigjøring og menneskelig frigjøring. Dette skillet er
relevant for et annet skille, nemlig det mellom staten og
det sivile samfunnet. Kravet om politisk frigjøring er kravet om like rettigheter, men det å ha like rettigheter er ikke
det samme som å virkelig være frigjort som menneske, eller at du og dine rettigheter blir respektert i samfunnet.
En stat kan tillate full religionsfrihet uten at det dermed
er tilfelle at alle statens innbyggere er det man kan kalle
religiøst frigjorte. Det kan råde forakt, sjalusi og motstand
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mot religiøse personer selv om de er i sin fulle lovfestede
rett til å utøve sin religion. For Marx er det frie samfunn et
samfunn der borgerne helt og fullt oppfatter seg selv som
en del av fellesskapet.
Marx’ idéer blir både bejublet og hardt kritisert.
Uansett hvilken leir man måtte befinne seg i, er det et faktum at motstandere så vel som tilhengere fortsatt finner
det meningsfullt å diskutere Marx. Kanskje tok han feil
på en del punkter, men hans innspill er viktige tankekors,
også for menneskerettighetsdiskursen.15
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