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Opgavetekst   

Morten Johan Lintrup: “Grænser for menneskerettigheder” (Weekendavisens kronik, 27.
juli 1990)

Morten Johan Lintrup er civilingeniør.

“For cirka 25 år siden var ønskeligheden af økonomisk vækst hævet over almindelig dis-

kussion. En debat kunne vindes, hvis man kunne fastslå, at ens holdning var den, der

førte til størst økonomisk vækst. Princippet havde karakter af et dogme.

Det første alvorlige skridt til et opgør med dogmet om økonomisk vækst blev taget

med Rom-klubbens rapport med titlen “Grænser for vækst”. Opgøret er forløbet lang-5

somt. Endnu i dag argumenteres med henvisning til, hvad der giver den største økono-

miske vækst. Begrebets indhold har dog skiftet karakter. Oftest undlades adjektivet

»økonomisk«, så der kun tales om »vækst«. Og indholdet af dette begreb er et andet



1) Brundtland-rapporten “Vores fælles fremtid”, 1987, er opkaldt efter daværende statsminister i Norge
Gro Harlem Brundtland, som var formand i den af FN nedsatte kommission, hvis rapport satte fokus
på behovet for helhedstænkning i miljøspørgsmål under overskriften bæredygtig udvikling.  
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i dag. Det inkluderer nu immaterielle begreber som miljøforbedring og serviceydelser –

og udvikling skal være bæredygtig.10

Begrebet »menneskerettigheder« har i dag samme ophøjede status som tidligere »øko-

nomisk vækst«. Grundlove og forfatninger kan angribes med henvisning til, at de er i

modstrid med »menneskerettighederne«. Og hvis nogle grupper af mennesker har en

skeptisk eller kritisk holdning til andre grupper af mennesker, skal de informeres, så de

forstår, at alle mennesker altid bør gives bestemte rettigheder og muligheder. I andre15

forbindelser havde der kunnet være tale om indoktrinering, men det kan der per defini-

tion ikke, når menneskerettighedsbegrebet er på banen.

Formålet med denne artikel er at sætte spørgsmålstegn ved menneskerettighedernes

universelle gyldighed. ... Det grundlæggende spørgsmål, der rejses, er: Må det gælde

(og er det bæredygtigt ...), at fremtidens livsvilkår for mennesker fra familier med få børn20

(ca. 2) skal forringes, fordi andre familier får mange børn, 5-10 er almindeligt i mange

u-lande? (Det er dog i virkeligheden forkert at stille spørgsmålet på et individuelt plan.

Det bør rettelig formuleres på et kollektivplan for befolkningsgrupper. Det første virker

dog simplere, fordi vi har vænnet os til at tænke i individer og detaljer og ikke i grupper

og helheder).25

Hvis man svarer »ja« til spørgsmålet, vil livsvilkårene efterhånden blive reduceret

til det rene eksistensminimum for alle, men hvis man svarer »nej«, er det samtidig et

»farvel« til menneskerettighedsdogmet.

Jordens befolkningstilvækst er i dag så eksplosiv som nogen sinde. Enhver for-

ventning om, at befolkningstallet vil stabilisere sig på noget givent niveau, er rent speku-30

lativ. Uanset hvem der fremfører tanken, har den karakter af ønsketænkning. ... Det

fremhæves netop i Brundtland-rapporten,1 at den materielle levestandard i en fremtidig

harmoniseret verden (hvis dette mål kan nås) må være væsentlig lavere end i den indu-

strialiserede verden i dag. ... Ifølge FN’s flygtningehøjkommissariat kan en eksplosiv

stigning i »fattigdomsflygtninge« nu forventes i 1990'erne. ... Højkommissariatet siger35
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også, at disse flygtninge må anerkendes som »rigtige« flygtninge, idet økonomisk nød

er en form for frihedsberøvelse, og som sådan en krænkelse af menneskerettighederne!

Her bliver det klart, hvor menneskerettighederne fejler! De foreskriver, at Jorden

blot har at forsyne alle mennesker med visse materielle muligheder, uanset hvor mange

mennesker der er tale om. Hvor hovmodigt, hvor naivt! – Modstriden med Jordens ende-40

lige materielle muligheder er klar.

Det er her ikke nødvendigt at nøjes med blot én kritisk argumentationskæde. Der findes

nemlig et begreb, som har en ophøjet status, der er sammenlignelig med den, menne-

skerettighederne har. Her tænkes på folkeretten. Og det er muligt at demonstrere, at

menneskeret og folkeret ikke kan forliges. ... Ifølge menneskeretten skal det rige sam-45

fund give asyl til flygtningene fra det fattige samfund, men derved bliver det rige sam-

funds folkeretlige krav på at kunne planlægge og bestemme sin egen udvikling krænket.

... Konflikten mellem menneskeret og folkeret kan ses som en analogi til forholdet mel-

lem frihed og lighed. Det er efterhånden accepteret, at frihed og lighed er komplemen-

tære begreber, der gensidigt begrænser hinanden. Når man derfor i dag siger, at man50

stræber efter frihed og lighed, mener man, at man søger den rette balance mellem de

to begreber. Vi må frem til den samme forståelse, når det gælder menneskeret og

folkeret.

Umiddelbart kan en behersket sund skepsis over for ... menneskerettighederne forhindre

udbredelse af renlivet vås – som når et stort dagblad (Politiken) på lederplads kan55

argumentere for, at en i Danmark to gange voldtægtsdømt iraner ikke bør udvises, fordi

han risikerer dødsdom i Iran.

... I vores industrialiserede del af verden er det i dag nemmere at rette kritikken »indad«

mod eget højt forbrug end »udad« mod andres overdrevne reproduktion [dvs. mange

børn. Red.]. Sidstnævnte er en slags tabu af religiøse årsager, og fordi »valg af familie-60

størrelse«  er en »grundlæggende menneskerettighed«. Verden står over for en kolossal

udfordring med henblik på at få gjort udviklingen på Jorden bæredygtig. Jeg mener, at

det kun kan lade sig gøre, hvis menneskerettighedernes begrænsninger erkendes i tide.
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... Befolkningerne i den tredje verden har et berettiget krav om, at verdens materielle

forbrugsmuligheder fordeles mere ligeligt, men de har absolut ingen ret til at få del i den65

industrialiserede verdens plads- og miljøressourcer – for eksempel ved at Europa lang-

somt men sikkert omdannes til et multi-etnisk menneskemylder. ... Overdreven menne-

skelig reproduktion må nødvendigvis følges af forringet menneskeværd. Fortrænges

denne sammenhæng, kommer udviklingen snigende ... men den kommer. ... Måtte vi

i Vesten i almindelighed og i Danmark i særdeleshed erkende forholdene i tide og (1)70

opbygge det moralske mod til at (2) etablere den nødvendige råstyrke for at kunne (3)

modstå befolkningspresset fra den tredje verden.

... Jamen, er dette ikke ren og skær nazisme (fascisme, racisme ...)? Overhovedet ikke

mere, end det er nazisme at holde naboens børn væk fra sin baghave, hvis de ønsker

at bivouakere dér og leve af éns frugt og køkkenurter. Der er dog kvalitativ forskel på,75

om man fører erobrings- og udryddelseskrig mod andre folk, og om man blot ikke ser

sig i stand til i tilstrækkelig grad at afhjælpe følgerne af andres selvskabte problemer.

...

Nazismens første ofre var de folk, dens tilhængere simpelt hen myrdede. Derefter be-

talte hele verden prisen for nazisternes krig. Siden har den kommunistiske verdens folk80

lige til i dag lidt under følgerne af denne krig. Fremover må vi undgå, at den udviklede

verden undergraves, fordi den er kulturelt kastreret af nazismens forbrydelser, der gør

det umuligt for den at forsvare sig mod civilisationstruende kulturmønstre hos andre

folkeslag, når det er både nødvendigt og berettiget.”

SPØRGSMÅL

1. Redegør for kronikørens opfattelse af menneskerettigheders omfang og indhold
og diskuter denne, idet menneskerettighedernes historiske og filosofiske baggrund
inddrages.

2. Hvilke argumenter anfører kronikøren imod menneskerettighedernes universelle
gyldighed? – Diskuter disse.


