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detDemokratin och
bästagemensamma

EklundFLars

Inledning1

förseminariumupprinnelseegentligen ihar sinDenna essä ett
förstapelngick årfrån olikapolitiker partier ett paravsomyngre
det möjligenfråganframkastadesVid detta seminariumsedan. om

gemenskapenpolitiska statendenkunde så, oavsettattvara --
ellernationalstatligregional,lokal,gestaltadesden överstat-om

dentillkomändamålspecifikthademöjligennivå ett eget som-
poli-de olikaiintentionernagemenskapenpolitiska per oavsettse,

be-offentlighetens Denuppträder agoraagendortiska som
undantag,medanleten,politikers någotdessastörtning ungasom

beskrivasfråga kaninför dennaföruttryck närmast somgav
obehaglig.blev StårlokalenStämningen imassiv. nästan, -

överordnatfinnasskulleantyder det någotochstollen ärsomatt
villdetöverordnat vifina partiprogram,våra ärsom

Är hördesouttaladeodemokratisktdet Förinte att vara
tydligt.anmärkningsvärtfrågorna

auditorietshäftigheten ireflekteraanledningfinnsDet överatt
verkade,allaförstskallhederdeltagarnasreaktion. Till sägas att

och tänkbarafilosofiskafrågansintuitivt,än pregnansanaom
formalistisktmedsvarade någotimplikationer. Ingen nonsens av

ändamål framgår RF 1:2".verksamhetensoffentligaden avtypen
fråndetdet kommer sigfråga hursigSamtidigt måste att ungaman

införavståndstagandestarktmarkeraspolitikersvenska så enett
bärandemed Aristoteles varitfrån ochtanke åtminstone ensom

filosofi, dvs.politiskvästerländskklassisk och kristeningrediens i
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denijust tradition levererat mycket detså tankegodssom av ur
Vilket demokratisvår centrala idéer sprungit.

seminariedeltagareHos någon kanske det fanns teoretisktett
grundat avståndstagande från ontologi allmänheti och teleologi i
synnerhet. fler fanns säkertHos något insikten före-attom
komsten substantiellt, specifikt förändamålettav staten som
sådan skulle förinstrument s.k. "benchmarking:utgöra ett en
objektiv måttstock utifrån vilken det partiprogrammets ochegna
det handlandets kvaliteter och brister kunde analyseras ochegna
bedömas etiskt begripligt obehaglig förinsikt många.en nog-

verkar dock detFrämst emotionellt häftiga avståndstagandet ha
bottnat i nämligen följande:något chockgenuin införannat,
tanken demokratisk skulle ha objektivt ända-ävenatt staten ett
mål, förpliktigande värde, överordnat viljor. landvåra Iett ettegna
där uttrycket politik vilja torde kungsordsåär näraatt ettvara

kan komma, givet monarkens kringskurna yttrandefrihet, såman
framstår den gamla aristoteliska tanken helt enkelt politisk-som
filosofiskt kätteri.

Aristoteles däremotFör detta objektiva ändamål, dettavar
telos för den politiska gemenskapen sådan, helt grund-som av
läggande karaktär deni politiska filosofin. Politiken detI justär

efter detta ändamål definitionen ochsträvan på, möj-utgörsom
liggör identifikationen genuin politisk gemenskap -iav, en
distinktion till andra gemenskaper och associationer och ett-

politisktgenuint distinktioni till olika formerstyre vanstyre.av-
Aristoteles bekant politiskagenuina styrelseformeranger som tre
monarki, aristokrati och demokrati till vilka korresponderar tre-

former oligarkityranni, och pöbelvålde ochlokrati.vanstav -
Vad skiljer de genuina styrelseformerna från just,ärsom vanst

medan dess formeri olika efter enskildssträvaratt vanstyret en
eller särintressen, deså genuina styrelseformernasträvaren grupps
efter det den politiska gemenskapens specifika ändamålärsom
eller "telos. specifikaDetta ändamål beskriver Aristoteles detsom

goda, eller oftaredet detöversätts,gemensamma som gemensamma
bästa, koinön agathon alt. koinönto sumpherön.tö
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tordeDet kontroversielltinte hävda detta begreppatt attvara
direkt förinte de liberalai politiskastått teoriercentrum som

präglat mycket 1980-talets och detså tidiga 90-talets offentligaav
samtal har det håll fallit glömska,många inärasnarare nog-
alternativt medvetet tillbakavisats. sammanhang där denI
aristotelisk-thomistiska filosofiska traditionen förblivit levandeen
realitet deni katolska socialläran den thomistisktit.ex. samt-
inspirerade personalismen har begreppet däremot behållit sin-
centrala roll. Därtill har, den kommunitärai diskursens kölvatten,

förnyat för dettaintresse begrepp, för andraså mångaett som
aspekter klassisk etik och filosofi,politisk kunnat märkas i alltav
vidare kretsar.

bakgrund förnyadedennaMot aktualitet, och med tankeav
den betydelse begreppet olika språkdräkter,-i såsom Bonumstora

The Good,Commune, GemeinwohlCommon Das har spelat i-
den västerländska filosofinspolitiska idéhistoria kan det iså en
utredning finnasdemokrativår anledning reflekteraom egen att

dess innebörd och implikationer. Detta inte minst med tankeöver
det faktum efter det begreppet för, bredstår isträvanatt som en

politisk-filosofisk tradition rekvisit förangetts ett attsom en
politisk gemenskap skall kunna kalla "demokratisksig i genuin

förmening, alls-ja, autentisk politisk gemenskap.att vara en
Kanske finns här lärdomar dra detta dennaDet äratt om som

med utgångspunkt deni aristotelisk-thomistiska filosofin, itext,
följandedet skall handla.
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skissbästa:Det2 avengemensamma
innebörddess

delviskomplext begreppmycketbästaDet är ett avgemensamma
definitioner.enklaväl tilllånarheuristisk karaktär, inte sig såsom
Aristoteles,hosveterligen heller inteåterfinnessådan migNågon

filosofi.hans politiskabegreppet har Däravden centrala roll itrots
frasslutsatsen begreppetskall drainte tvärt-är tomatt enman -

värdentänka debetydelsedesssigEtt ärsätt närma attattom.
kansamtal, intedialog,genuiniuppstår ettt.ex. men somensom

handlar alltsåmonologer. Detiuppstå två typer avomseparata
enskildaför debetydelsevärdenmänskligagenuint är varsom av

demkandialog, inteför nåsför isig, avparterna somt.ex. menen
del-samverkanendastoch för sig, utan genomgenomenvar -

aktighet i något gott.gemensamt
goda finns isådanasjälvtsig gemensammaDet säger ettatt

beskrivaberoende kontexten.former,otal analoga Ett sätt att
poli-avseende deninnefattar medbästavad det gemensamma

återfinneshär,vadvilket intresserartiska gemenskapen, är osssom
"Gaudiumdokument En-Vatikankonciliets Spes.det Andrai et

dettabästainnefattar det idokumentligt detta gemensamma
förhållandenlivetsdet samhälleligasammanhang "alla de som

full-gemenskapernafamiljerna ochtillåter människorna, att mera
social-thomistiskefullbordan."ständigt och lättare sin Dennå

överensstämmandehar medfilosofen Joseph de TorreM. menen
bästabeskrivit detformuleringannorlundanågot gemensamma
ochekonomisktochoch rättslig ordningpolitisken ettsom

enskild och de olikasammanhang, varjesocialt gemen-gersom
fullgörarealisera sinamöjligheter sig,optimalaskaperna att upp-

formuleringarBakom dessagifter och det de är. anar manvara
samhällets be-människans ochidéersubstantiellaganska om
ytterligare.finns anledning belysaskaffenhet det attsom

10
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3 Det bästa: dessgemensamma
antropologiska och etiska grundvalar

John Hallowell skrev tid insiktsfulltsin det ...bakomH att
politiskt återfinnesvarje dominerande uppfattningsystem en om

människans och med människansmeningen existens. Dennanatur
uppfattning oftare underförstådd uttalad, denär än ävenmen om

uttalad, fundamental.den alltidinte såär är
gäller naturligtvis för filosofier,Detsamma politiska inklu-även

den aristotelisk-thomistiska, och försive begreppet "detså även
bästa". Professor Hallowells insikt människo-gemensamma om

grundläggande förroll politiska gestaltning härsystemssynens -
vidgad till omfatta filosofierpolitiska vill hävda,jagär,att -
mycket viktig för diskussionen demokrati.vår Detta inte minstom
eftersom lever tid filosofiski då skepticism och etisken

ofta framställsrelativism demokratins följeslagare.logiska Detsom
finns den all anledningi situationen uppmärksamma, inteatt att

filosofiska uppfattningaralla vad människa ochär,om en om
med hennes förmårmeningen levereraexistens, intellektuellt

hållbara grundvalar för västerländsk fritti och demo-meningett
kratiskt samhälle tanke värd ha bakhuvudet dåi gåratten nu-

filosofiskatill studera den antropologi och etik iöver att som
aristotelisk-thomistisk tradition för uppfatt-grundvalarnautgör

detningen bästa. sammanhangetDet iär ettom gemensamma
aristotelisk-thomistiskaunderlättande faktum den traditionensatt

uppfattningar människan och med hennesmeningen existens ärav
förhållandevis explicita.

Varje ändamål3.1 sittär egetperson

Varje människa enligt denna tradition dvs. till sinär persoen en
förnuftig frivarelse utrustad med vilja, dvs. med kapacitetnatur en

friaför fölaktlival, och för handlin denansvari sina -i1 gen g gar
de grundande förnuftet frittoch valda.mån , mänskligaDenär 1

kännetecknas med andra ord hon, Thomaspersonen attav som av
haruino herravälde handlinA sinaså överq ger, egna gar.

11
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särskilda betydelse betänker den starkthar sinDetta när
ändamåls-orienterade, karaktären ontologinteleologiska, i

alltså här alltfilosofiska tradition. tänker existe-denna sigMan att
har inneboende potentialite-rande till följd respektivesin naturav

företeelsen ifrågafullständiga aktualiserande innebär attter vars
företeelsefullbordan enskildtel0s, dvs.sitt sinnått avsom en

perficitur klassiska exempletviss DetOmne äractu.natur. ens
fullbordan ek. Observeraekollonets utveckling ochväxt, som

eller björk.redan ekollonet till eksin -inteäratt natur en granen
blir det ekrealiserandet potentialiteter intesinaGenom utanenav

fullbordad Hade ekollonet till dess redanek. varitinte natur enen
för fullbordanpotentialiteter krävsek, skulle det saknat de som

efterdennaoch andra "irrationalia"ek. ekollonHos strävanärsom
intentionelltfullbordan enlighet med naturligtvissin ingeti natur

instinktföljer biogenetisk "programmering,någotutan som av
etc.

med herraväldemänskliga våraFör överpersoneross som
annorlunda. s.k. naturligahandlingar det lite Visstär rymmer

inneboende tendenser till sådantinklinationer, dvs. är gott,som
perfektivt förhållande mänskligautvecklande eller tilli vår natur,

social gemenskap, kunskap ochsjälvbevarelse, prokreation,såsom
utrustadeicke-determinerade förnuftsvarelser medliknande. Som

för kunnaför fria val emellertid,kapacitet nåmåste vårtatten
förmedvetet välja handlatelos" att ett osssom personer,
förståelse förförutsätterperfektivt i sinnågotsätt atttursom en-

består, de naturliga inklinationerna i normal-detta telosvari som
såväl människansfallet tenderar till. ligger väl mycketHäri av

krafttragik: hon bland varelser kanstorhet hennes iensamsom av
hon harförnuft förstå telos, existentiella mål,sitt sittsitt menav

fria frihetenfria och för val,också, den viljan kapacitetengenom
leder bort från dess förverkligande.handla Det ärsättatt som

människans telosförresten vad konstituerardetta,om om som
för till dess realiserande, denoch vilka handlingar som somom

filosofiskahandlar, enligt dennapraktiska vetenskapen etik
tradition.

12
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aspekt dennaEn personalistiska människosyn, vitt-av vars
gående implikationer kommer framgå det följande, förtjänariatt

uppmärksammas här. Givet varje enskildäratt att person en
individ, unik och outbytbar, med existentiellt mål ellerett eget
"telos, mänskligså varje i viss mening sittär person egeten
ändamål", reducerbar till förmedel Mednågotett annat.
Thomas 0rd: hon baraAquinos inte handlar själv, för sigav utan
själv. ochVar sui ändamålsorsak,sincausa,ären av oss egen men
också det liggersui: händer"causa i våra når vårtegna om
telos". minst grund denna frihetInte beskriver ThomasSt.av
den mänskliga perfectissima in naturapersonen som tota

teleologiskaDet perspektiv präglar detta detsynsättsom att-
finns "telos", existentiellt förmål ärett ett personen som person -
förvisso okontroversiellt.inte knappastDetta platsen redo-är att

allavisa aspekter den diskussionen, får hänvisajag till denutanav
omfattande litteraturen. här bara konstateraLåt några väsent-oss
liga punkter.

förstaDen dessa det praktiska planet handlingiär, attav - -
erkänner allaså det teleologiska perspektivets giltighet. Alla

specifikt mänskliga handlingar, dvs. förnuftsgrundadede och fritt
valda, syftar till tillfredsställa ändamål.visst Varje gångatt ett
väljer handla handla, ellerinte handlaän änatt snarare att snarare

det med ändamålså, så sikte.i "bevisasDetta i motsägelsen:är ett
invänder ovanstående har ändamålså antingenmotman ettman
med invändningen, eller handlar irrationellt ochså poänglöst.man

det andra detFör ändamålså sökes ekvivalentinte medär som
Ändamåletsubjektiv eller syfte.intention detär tvärtomen ett av

förnuftet identifierade goda det värde, vill-såom man som-
attraktionskraftsin vilja väcker och riktarvår vårgenom
ochintention stimulerar handla.attoss

tredje punkt betydelseEn alla ändamålsorienteradevåraär attav
handlingar de facto organiserade i ändamålshierarki: "lägreär en
ändamål väljs utifrån högre ändamål, realiserande valet devars av
lägre" ändamålen syftar till, eller åtminstone måste överens-

med. "högre" ändamålenDe alltså valet de lägre.stämma styr av
denna ändamålshierarkiDet möjliggör rationella valär som

13
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attraktionskraftendethandlingsalternativ.mellan olika Givet äratt
ändamåls-kan dennahandlandeändamål initierar såi vårtett som

bibehållenaldrig medinfinit: då skulle rationa-hierarki inte vara
faktisktillhandlingsalternativfrån övervägandekunnalitet av

därför människapraktiken har i givethandling. varjeI ögon-ett
hennesutifrån vilket alltändamål, ändamålhögstablick ettett

handlande struktureras.
Aven förnufts-enskilda människorsalladet såär attom nu

facto struktureradealltid defritt valda handlingargrundade och är
det förvissogoda",ändamål, "högstaefter högsta så sägerettett

finnshuruvida det verkligenmycketinte ett gemensamtom
förmänskligvarelsergoda för"högsta natur, personenavoss som
ochför handlingexistentiellt måldetFinns strävanettsom person.

förmänniskor,återfinnes hos alla uppnånågot strävar attsom
förmedel någontingdess skull och annatinte somegen

dehela den tradition iochAristoteles, Thomas Aquino stårav
efterefter lyckan,det. Alla människordet strävargör attsvarar

Annorlunda uttryckt: detgoda.Lyckan det högstabli lyckliga. är
fullständigt och beständigtgoda dethögsta måste görsom ossvara

lyckliga.
Specifikt lyckamänskligmänsklig lyckaVad konstituerar då

detspecifikt mänskliga, konstituerasmed dethänga ihopmåste av
efter all-för ispecifikt goda,mänskliga inte något gottsträvar

människor.förefter vad just St.mänhet är gottutan somosssom
eudaimoniefterföljd, lycka,därför, AristotelesThomas isäger att

ochfullkomnandet iföljereller felicitas, personeross somav av
Dygdernaförnuftet och dygderna.medenlighetaktivitet igenom

förnuftiga och friatillkom de bildeni vårJo,Hur natursom
handlingar,med herravälde våra såvarelser, dvs. översom personer

subjekt och aktörer.varelser eller etiskamoraliska Ettär
därför baradygdigt handlande, intehandlande,etiskt riktigt ärett

full-del"telos",medel för i sig vårtnå vårt utanett att aven
och"telosrealiserandetkomnande vårvårtavpersoner, avsom

lycka.
denna traditionden enskildetidigare hur iharVi sett personen

reducerbar tilluppfattas själv-ändamål, "sui causa", ettsomsom

14
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medel för bör detnågot uppmärksammasNu detåterannat. att
själv, egenskapi agerande subjekt, enbartär personen av som

fritt valda handlingar kan realisera "telos, efter-sittytterstgenom
det fria strävandet efter det högsta goda höri sig till hennessom

existentiella villkor och konstituerande del hennesiutgör en
högsta goda. kan inte efterMan tvinga någon sitt telos",strävaatt
lika lite kan "tvinga till lycka.någonsom man

Själva kapaciteten för fria val, själva valfriheten, inteär nu -
del liberala teoretiker tycks föreställa det högstasigsom en -

mänskliga goda. Med Lord frihet0rd:Actons välja vadinteär att
helst, välja det bör. sitt telos, kanFör nåutan attsom attman
tillägga. Samtidigt människas fullkomnandevarje ellerärman

självförverkligande radikalt fråga hennes fria val de olikaien om
faserna och dimensionerna hennes Eftersomexistens. varjeav

unik det naturligtså människors efter sittär är strävanperson att
telos, "aktivitet enlighet förnufteti med och dygderna",genom

myriader formerolika alltefter förut-viljor,antar av personernas
och talanger.sättningar Frihet efteri fullkomnande,sittsträvan

efter lyckan, därför grundläggande förvillkor mänsk-är ett santen
förexistens, liv. detta miljöer utanförDet iär ävenett gott som

den aristotelisk-thomistiska traditionen sammanfattats i tillrätten
Life, Liberty and The ofPursuit Alltså:Happiness". Vad helst det

bästa innefattar,i övrigt innefattar det respekt försågemensamma
de naturliga rättigheter respekterande de etiska förut-utgörvars

försättningarna och realiserandevars ens som person.

3.2 Som sociala varelser förverkligar i ochoss genom
gemenskaper

mänskliga förverkligarDen bestämdi mening sigpersonen en
själv, dvs. källa till handlingar,sina aktör i strävansom egna som
efter sitt existentiella mål hon det själv, betydelseninte igörmen-

Till den personalistiska människosynensam skisserat hörovan
också människan till socialsin varelse. insiktDennaäratt naturen
har idéhistoriska bakgrundsin i Aristoteles människansyn som

15



BÄSTADEMOKRATIN GEMENSAMMAOCH DET

Thomas preci-politikon, vilket Aquinosamhällsvarelse, avzoon
sociale politicum:varelse, animaloch politisktill social etserar en

följande.detvilket skall i Attviktig precisering,så seen nog
hennes sociali-varelse, dvs.socialmänniskan till sinär attnaturen

kon-upplysningstidatillfälligt vilket deellerinte någotärtet -
be-fritt valt,föreställdetraktsteoretikerna sig något är storav-

människanbästa.förståelsen detför Atttydelse ärgemensammaav
medlivet tillsammansinnebärsocial varelsetill sin attnaturen

nödvändigtsåvälgemenskapslivet,människor,andra någotär som
förmålexistentiella -ja,realiserandetför henne. sittFörgott av

beroendemänniskan inter-överhuvudetexistenssin ärtaget av-
med andra varelser.och gemenskapaktion

grundläggandetillgodoseendetförnaturligtvisgällerDetta av
för realiserandetocksåbehov,behov, materiella av meramen
relaterande tillspecifikt mänskliga potentialiteter, personen som

den naturligamoralisk varelse.förnuftig, fri och Härav rätten att
fram.återkommer till längreoch gemenskaper,bilda iingå som

kommunikationsförmåga empati,Kunskap och visdom, samt
sådant endast kanbaraochkärlek, solidaritet rättvisa inteär som

ocksådetsocial kontext:interaktionrealiseras i ärengenom
innebördrimligde harsocial kontextendast någoni över-somen

därför, enligtgemenskapernasamhälleligadehuvudtaget. Livet i är
för livhjälp för livet,baraThomas Aquino, inte gottutan ettenav

frånborthär långtbene vivendum. Viauxilium ad ären-
"Leviathan.HobbesThomas

samtidigtontologisk paradox"ligger intressantDet atten
för honmänsklig justvarje äräratt person, merenperson,som

honko ellerunik individ sådistinkt är, ärän t.ex. granen enen
förnuft och frihethar sinsocial. sittockså Hon ettgenommer

och interaktionformer för öppenhet visavihelt registerannat av
gemenskaphelt beroendeSamtidigt honmed omgivningen. är av

dessaför realiseramänniskor kunnamed andraoch interaktion att
och sociali-Individualitetpotentialiteter.specifikt mänskligasina

hand hand.igårtet
människanföljdhävdar detta någonAristoteles i änatt merav

varelservarelse. sociala ingår isocialvarelse Somär enannan
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efter sådantför demgemenskaper i strävagemensamtatt som
enskildafullkomnandebidrar till vårt men somsom personer,

efterför dvs.ochkan åstadkomma själva sig,inte strävarvar en
åstad-godadettaNärnågot gemensamt gott. somgemensamma

bidrar tillden enskilde ochflödar tillbakakoms så sägaatt
intellektuellt ochemotionellt,materiellt,utvecklingdennes -

eftertill dennesdet bara sittmoraliskt bidrar inteså strävan-
bättremöjlighetertill dennes i sintelos, också äntur,att,utan

med kunskaps-goda. Allt harolikabidraga till somgemensamma
dennabra exempel reciproci-och lärandebildning göra är ettatt
goda.och detden enskildes godamellantet gemensamma

alltsåperspektiv grundararistotelisk-thomistiskt sigUtifrån ett
eftergemenskaperalla genuina strävan ettgemensamen

med allthar, analogtgemenskapändamål: varjegemensamt gott
konstituerasändamålsorsakexisterande, någotannat som aven
understryka dettafinns anledningDet attattgott.gemensamt

alltid relaterarföljd med vadgoda, i sagtssom ovan,gemensamma
till derasenskildaförtill vad är gott personer,sompersonernasom

alltså dettaGemenskapernas roll iof Happiness."Pursuit är
kompletterande elleralltidperspektiv i viss mening aven

till för deGemenskaperna"subsidiär" karaktär. är sompersoner
demi inteingår tvärtom-

grundadegemenskaper isåsomSynen strävangemensamen
ändamål,efter visstvisst ärgemensamt gott,ettett gemensamt av

Reflexion kringfilosofin.för den politiskaanalytisk betydelsestor
förstå olikaunik möjlighetändamålolika gemenskapers attger en

människornastill de enskildaroll och deras relationgemenskapers
därvid vilketexistentiella mål,efter sittsträvan attutan man -

eller historicism.fastnareljest brukligt i positivism Genomär en-
ocksåändamål kanolika gemenskapersteleologisk analys manav

gemenskaper,mellan olikafruktbara distinktionergöra typer av
sinsemellan.dessas relationeroch av

artificiella ochden mellandistinktionsådan klassiskEn är
"artificiell ehuruväl,gemenskaper.naturliga Benämningen är

särskilt lyckad medhärrördet latin den intemycket precis i ur,
språkbruk. Vadfölja moderntkandetanke associationer som av
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helt enkelt gemenskaper bildas kring ända-ärsom avses ettsom
mål bildarna/ medlemmarna själva väljer, frimärk-som t.ex. en

Ävensamlarförening, fackförening eller jaktlag. dessaetten
gemenskaper naturligtvis naturliga" följdi deså imåttoär att av

sociala bildas förvår ändamål, och deni månnatur ett gemensamt
detta ändamål Vad deni aristotelisk-thomistiskaär gott. som
traditionen specificerar strikti mening "naturlig" gemenskap,en
till frånskillnad de "artificiella", de naturliga gemenskapernaär att
åsyftar ändamål, goda, inte väljer själva,gemensamma utansom

givna, sakensgivet naturligtvis alltDettaär är änsom natur. annat
okontroversiellt och längremotiverar utläggning.en

exemplet familjen,Låt gemenskap delvis Över-taoss en som
lappar ekvivalentinte med Aristoteles "hushåll", oikia,ärmen
"gemenskapen för de dagliga behoven. familj enligt dennaEn är,
tradition, den gemenskap ändamål föräldrarsärvars gemensamma
omvårdnad och uppfostran de barnen. Tanken denärav attegna
föräldrarna, effektiv orsak till barnetssåsom harexistens, direktett

för under graviditet och tills dess barnen kanår,attansvar attunga
fatta beslut för räkning, stödja barnet dess förstaegen
stapplande "telos" försörjning,sitt omvårdnad,steg mot genom
uppfostran Eftersom föräldrarna upphovet till barnetsäretc.
existens har barnet, enligt detta legitimt moralisktsynsätt, ett an-
språk naturlig föräldrarna,visavi de efter bästarätten att- -
förmåga axlar detta Föräldrarna har alltsågemensamt ansvar.
naturliga skyldigheter följer och bestäms barnetssom av, av,
naturliga rättigheter. Familjens ändamål finis alltsåoperis är-
objektivt eller och oavhängigt föräldrarnas"naturgivet" subjek-

finistiva intentioner denoperantis -i det följermeningen att-
moraliskt nödvändighet barnets naturliga rättighetersom en av

föräldrar.visavi sina bör härDet parentetiskt uppmärksammas att
föräldrarnas naturliga skyldigheter barnvisavi sina i sin utgörtur
grunden för de naturliga rättigheter föräldrarna har visavi densom
omgivande samhällsgemenskapen och föräldrar harstaten: en
naturlig rättighet hindras,inte full-stödjas, itvärtomatt utan
görandet skyldighetersina barnen.visaviav
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med naturligvaddenna skissGenom gemen-ensom avsesav
har ocksåför gemenskap,ändamåloch objektivt såskap ett en

håller ihopdenna tradition"kitt enligtdet gemen-antytts att som
affektioner ellerhandlar "intressenförsta handskaperna inte i om

rättigheterformulerasband kan ietiska/ moraliskautan somom
ord människanAristotelesskyldigheter. Medoch som mora-om

ochuppfatta ochkan"...honlisk varelse: orätt,rättont,gottensam
ochhushållbildardessa värderingargemenskapoch det iär som

stat.
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4 Det bästa moralisktgemensamma som
förpliktigande värde

föräldrarNär ignorerar barns behov,sina fackföreningsmannennär
inte tillvaratar medlemmarnas legitima ellerintressen politiska
makthavare berikasig sig själva arbetaägnar änattmera att
för medborgarnas välfärd, uppfattar de allra flestaså dettaspontant

oetiska beteenden. kanskeDäremot sällan tänkersom man mera
dessa situationer vadi dem till analoga situatio-görtermer av som

nämligen det samtliga fall handlari svek moraliskaattner, om av
förpliktelser respektivevisavi gemenskaps -familjens, fack-
föreningens och den politiska gemenskapens bästa.gemensamma-

moralfilosofi:Lite Thomas gjordeAquino observationenav att
alla handlingar väljer, väljer under "det godas aspekt, dvs. alla
objekt söker val och handlandevåra vårt sökergenom som

uppfattarnågot för det godaDet attraherarärgottsom oss. som
vilja. praktiska förnuft,vår Vårt dvs. förnuft inriktatvårt som

handling, fungerar de facto enligt principen och efter"gör sträva
det goda, och undvik det onda. Denna princip har praktiskai
sammanhang roll analog till den icke-kontradiktions-en som

harprincipen teoretiska. förståddai dettaRätt principerär som
kaninte hamnar inkoherens.i Enligtmotsägas St.utan att man

Thomas det därför den i praktiska förnuft "inbyggdavårt hand-är
lingsprincipen eftersträvaoch det"göra goda, och undvika detatt
onda den naturliga morallagens första budutgör utgörsom som-

grundläggandevår moraliska förpliktelse, vill.så Det ärom man
naturligtvis förnuft kan förståvårt vad verk-genom som som
ligen för människor: och förnuftär vårtnärgott oss som genom
skapat bild vad högsta goda",vårt telos",vårt såäross en av som
följer praktiska förnuftsvårt grundläggande handlingsprincipav en
moralisk förpliktelse efter det.strävaatt

detta kanOm förvisso mycket.synsätt Härsäga ärman av-
sikten med utläggningen bara den peka på, sättatt att samma

varje människa har moralisk förpliktelse enligt för-sinsom en att,
ståelse det, efter sitt existentiella mål, högstasitt goda,sträva såav
har också social varelse och medlem i gemenskapman som en en
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goda.efter dess Iförpliktelsemoralisk sträva gemensammaatt
eftersomsak,detta viss meningverket isjälva så är per-sammaen

strävande förgemenskapensdeltagande i ett gemen-genomsonen
hör tillgoda varjemänskligadetaspekterfår del i somsamt gott av

åstadkommakaningenfullkomnande, ensam,sommenpersons
medinteraktionformoch iåstadkommasendast kan tautan som

människor.andra
individua-striktinspireradeIbland kan i av enresonemangman

konfliktframställsvadmänniskosynlistisk som ennotera som
"denomtankenoch "altruismen,mellan egenintresset om

materialistisk bottensats istarktOfta finns härandre. upp-en
perspektivpersonalistisktUtifrånbästa.detfattningen ettegnaav

för detendast ifelsyn.detta strävanDet ärär t.ex. gemensamen
social ochtill sinmänniskan, såsombästa natursomgemensamma

defini-dygder Rättvisan,realisera såsomvarelse, kanmoralisk som
ochandre","denriktad visavidvs.ad alterum,tionsmässigt är

och detsyftar tillformulering,klassisk attmed enge varensom,
ord:Med andraeller henne.honomtillkommer omsorg omsom

ellerkärlekaltruism, rättvisa,uttrycktdetandras väl- må somvara
varelse,och moralisksocialförsolidaritet är somperson,en-

goda,autentiskamed detkonfliktiingalunda något är egnasom
det. Genuinkomponenterna ide viktigastetvärtomutan en av

sak,och krass egoism intesjälvkärlek är mot-utan snararesamma
satser.
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5 Det bästa ochgemensamma
auktoriteten i gemenskapen

Synen auktoritet deni studerade traditionen, skallär som se,
intimt sammanlänkad med uppfattningen detom gemensamma
bästa gemenskapens ändamål. Aristoteles skriveri Politiken:som

allt"I flera ochting har blivitär enhet,som sammansatt av en
dennaantingen består sammanhängande eller disparata delar,av

där visar det det finnssig något och något styrs."att styrsom som
Thomas applicerarAquino i De Regimine Principum dennaav
ontologiska princip de mänskliga gemenskaperna:

alltså,Om, det naturligt för människan leva i gemenskapär medatt
det nödvändigtmånga, så det bland människorna finnsär någotatt

medel vilket gemenskapen kan därFör många männi-genom styras.
skor tillsammans, och och till sina syften,är där skullevar en ser egna
gemenskapen brytas och skingras där inte också fanns någonupp om
funktion för det det bästa.rörtogsom ansvar som gemensamma

Med andra ord: ivarje gemenskap finnasdetmåste formnågon av
auktoritet koordinerar och vägleder medlemmarnasvärnar,som
respektive enligheti med det bästa.strävan Dennagemensamma
auktoritet kan förvisso olika slag, vilket skall återkommavara av
till.

dock förFörst all auktoritetnågra aspekter. Vigemensamma
kan inledningsvis konstatera, eftersom alla genuina mänskligaatt
gemenskaper har till ändamål olika stöd försätt utgöraatt ett

medlemsvarje efter sitt existentiella mål eller självförverk-strävan
ligande också denså auktoritet finns iär varjesom person, som
gemenskap, och dess utövande, tjänst och föri gemenskapenen
och för dess ändamål och följaktligen för deytterst personer som-
ingår i gemenskapen. Auktoriteten precis gemenskapen tillär som
för dem ingår deni -inte uppfattadRätt auktori-tvärtom. ärsom

alltså inte till för sin skull, och den väljer inteteten egen gemen-
skapens ändamål till för tjäna det.ärutan att

Thomas fårSt. ordet: förhåller det"Nu sig med sakerså vissa
inriktade ändamål, kan framskridaärsom ett att man
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detfinnsSålundafelaktigtellerriktigt sätt.antingen sätt ettett
ochskillnad mellangemenskap orätt.rättockså i styret enav en
ändamål,tillbörligadessledsdenledsföreteelseEn rätt när mot
alltså,ändamål... Om,otillbörligtledsdenorätt när enmot ett

ledsstyrandedenmänniskorfriagemenskap mot gemen-avav
billigt,ochdetbästa, såskapens rättär somstyretgemensamma
inriktade sigsidan,andramänniskor.fria Om, ådet anstår ett styre

härskandesdenbästa,gemenskapensintepå, utangemensamma
och styre."detbästa, så orätt perverstetteget vore

naturligtvis inte,härförståsbästa"härskandes"denMed eget
styrandesdeden ellerkontexten,framgårocksåvilket egnaatt

auktori-Eftersommålexistentiellaefter sittsträvan personer.som
gemenskapen -inte överfinns iden,och de utövarteten, som

detof happiness" i"pursuitlegitimaderasden ingårså gemen--
förstås iförtill tjäna. Härauktoritetenbästa är attsomsamma
socialapolitiska,ekonomiska,personliga,deallastället typer av

eftermedförenligainteideologiska strävanoch särintressen ärsom
medtänkerbästa. Mandetändamål,gemenskapens gemensamma

föräldrar ignorerar,familjegemenskapenavseende somt.ex.
denavseendeMedbarn.sinaeller utnyttjarmisshandlar

bararegimtänkergemenskapenpolitiska tarsomt.ex. enman
människorskränkerellersocialgrupps intressentillvara vissen

förstämpeldynablilåter sigregeringellerrättigheter, somen
då desärintressenpåtryckargruppersoch ärlobby- ävendiverse

bästabästa. Detmed detoförenliga gemensammagemensamma
legi-och dessall auktoritetdet böralltså,implicerar attnoteras,

gemenskapenstillhörtill detbegränsatutövandetima är som
bästa.specifikaändamål, dess gemensamma

auktoritet.slagfinns olikadettidigarenämndesDet att av
begrundaändå tvålåttruism,låtakanDetta avossmensom en

förstaandra.denförstå Denbättreden ärfördem, att enagenom
längebarn,sina såföräldrar har Visaviauktoritetden somtyp av

auktoritetdenKaraktärenomvårdnad.under derasdessa står
ochomvårdnadgrundar isigbarnhar sinaöver att utanman

intellektuellochemotionellmedvägledning störreVuxnaav
heltbarnenkanviljorstarkareoch såerfarenhetmognad, mera
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enkelt inte klara sig och kunna utveckla sig. Föräldrarnas auktori-
kännetecknas alltså dess funktion kompensera förtet av att att

barnet intellektuellt, moraliskt förmögetinte fattaännu äretc. att
beslut för räkning. Familjens ändamål, följaktligenoch dessegen
auktoritets, därför starkt pedagogisk karaktär,är dvs. den syftarav
till hjälpa barnen och de själva kanväxa såatt att upp attmogna
herravälde de handlingarna" ochöver det livet.överegna egna
Föräldraaukoritetens pedagogiska karaktär speglas i de naturligaatt
rättigheter föräldrar har visavi samhälle och inte minst detrörstat
"pedagogiska", konkret vali barnomsorg och skola. Dett.ex. av
ligger i denna auktoritets den syftar till sitt för-natur att eget
svinnande, eftersom den dess utövande adekvatvarit tillnär- -slut längreinte behövs. denAtt dagen kommer inte "släppanär

missbruktaget" föräldraauktoritetenär motverkar dessett av som
syfte och familjegemenskapens ändamål.

Med auktoriteten deni politiska gemenskapen dett.ex. är
annorlunda. Till börja med grundarså sig dess karaktär ochatt
innehåll inte de primärt föremål för denna auktoritetsäratt som
utövande, enkannerligen förnuftiga och fria människor,vuxna,
skulle oförmögna sina liv. Tvärtom, förståssåvara att styra egna
denna auktoritets vad karaktäriserar den essentielltnatur som- -bäst betänker, i gemenskap uteslutande beståendeävenom att en

synnerligen visa, omdömesgilla och dygdiga skullesåav personer
auktoritet nödvändig för gemenskapen dessien vara att styra

dess bästa.strävan Visst kan utövandetmot gemensamma av
auktoritet deni politiska gemenskapen undantagsfalli kom-anta

formerpensatoriska föräldraauktoritetenerinrarsom om man-tänker här förmyndarinstitutionen. hörDetta emellertidt.ex.
till deninte politiska auktoritetens essentiella karaktär. hellerSå

dess typiska ochså realiteteni dessvärre oundgängliga attribut
tvångsmakten. Tvärtemot vad teoretiker,många Hobbes,t.ex.
tänkt sig, så tvångsmakten enligt det aristotelisk-thomistiskaär

inte den politiska auktoritetenssynsättet grundkomponent -
inte del dess definiens.ens en av

speglasDetta Thomasi berömdaAquinos definition vadav av
lag förnuftets"en ordination för detär: bästa,en gemensamma
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gjord den har hand gemenskapen, och promulgerad".av som om
lag grundar alltså eller för bestraffning,sig inte rädslaEn tvång,

förnuftiga och moraliska varelser,utan att som personer, som
uppfattar förnuftigt och legitimt utfärdat bud till för detvärnett

bästa bjudande försåsom vårt samvete oavsettgemensamma om
det backas tvångsmakt eller inte.upp av

Vad enligt denna tradition konstituerar den politiskasom
auktoritetens framgårkärna tydligast betänker attom man en
gemenskap fullständigtunder optimala förhållanden faktisktäven
behöver auktoritet, därför det fulltjust möjligt med-äratten att
lemmarna i angelägenhet förnuftiga,precis såsomen gemensam -
fria och dygdiga kan framkomma till handlings-personer -
alternativ intellektuellt, moraliskt och sakligt likvärdigaärsom ur
det bästas synvinkel, icke desto mindre inne-gemensamma men
hållsligt olika. instans då kunna val helaNågon måste ågöra ett
gemenskapens vägnar.

centrala förordet den politiskaDet auktoriteten alltså inteär
kompensation eller koordination.repression, männi-Förutan oss
skor, till finns,sociala varelser, följdvår i ovanstående,natur av

principiell konflikt mellan deningen enskildes frihet och före-
komsten auktoritet i gemenskaper. därtill därförvåra Det justärav

sociala, förnuftiga friaochgångäratt personer, samma
varelser, den politiska auktoriteten naturlig och nödvändigärsom

faktumoch det också vad bestämmerär äratt personer som-
denna auktoritets grundläggande karaktär och innebörd.
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politiskacivila samhället, denDet6
representativaoch dengemenskapen

demokratin

nödvändigafrågan auktoriteten och dessEfter ha diskuteratatt om
lämpligtolika gemenskaperna kan det innanroll dei så att,vara

detavslutande del innehålletdenna ikommer in essäs om
aristotelisk-thomis-enligt denbästagemensamma statensom

traditionshar ändamål, kort belysatiska traditionen sammasom
dengemenskapen ochdet samhället, den politiskacivilasyn

eftersom den politiskademokratin dettarepresentativa gemen--
förstås bättre.bästa därigenom kanskapens gemensamma

socialaalltså människor,bildarsåSom nämnt somovan
efterför dem tillsammansvarelser, olika gemenskaper i strävaatt

ochmed avseendesådant vår strävanär gott ensvarssom - -
förverkligas denefter existentiella mål, kanintesitt avmen som
alltså kompletterandegemenskapenskilde genuinVarje ärensam.

gemenskapersenskilde.subsidiär förhållande till deneller Dessai
fallflertaletändamål, dess bästa, speci-i någongemensamma avser

självförverkligan-vad behöver förfik, begränsad, aspekt vårtav
uppfostran familjen, försörj-omvårdnad ochde, barnens isåsom

sammanslutningartrygghet alla olikaoch materiellning genom
kunskapsinhämtning och intellektuellekonomiska området,det

förochutveckling olika institutionerorganisationer ut-genom
traditionenden aristotelisk-thomistiskabildning iDet ärosv.
ochdessa gemenskaper, institu-alla organisationersumman av

samhället.kallas det civilationer som
människornas själv-samhälle formcivilaDet tarsom genom

underifrånontologisktbyggs alltså detta perspektiviorganisation
ochfrån familj och hushåll tilloch den enskilde iuppåt", större

högre gemenskaper,komplexa och den ii meningenmera --
krävergoda,takt med det ändamål, detatt avsesgemensamma som

för förverkligas.komplex gemenskap kunnaochstörre atten mer
syftar till de enskildaEftersom alla gemenskaper ytterst personer-

alltsåuppfattas gemenskapsnivågoda här varjeså ny/ störrenas
mindre, dvs. densubsidiär dekompletterande och visavisåsom
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och komplexa gemenskapen skulle behövas, haintestörre mer
ändamål, de mindre tillfyllest för möjliggöranågot deattom var

enskildas självförverkligande. denDetta ävenresonemang avser
politiska gemenskapen.

Vad specifikt skiljer den politiska gemenskapen "staten"som -
generisk fråni mening det civila samhällets alla sammanslut--

det skolastisk filosofiningar i beskrivits skillnadenär som som
mellan imperfecta"societas och perfecta."societas Vaden en
dessa begrepp skillnader funktionalitet/ dysfunk-inte iäravser
tionalitet, kvalitativ omfattningenskillnad detiutan snarare en av

goda respektive hargemenskap ändamål. Medangemensamma som
det civila samhällets sammanslutningar och syftar till till-attvar en
godose begränsad aspekt vad behöver för självför-någon vårtav
verkligande begränsatnågot sågemensamt gottsom personer - -

den autentiska politiska gemenskapen den gemenskap vilkeniär
och och de civilsamhälleliga gemenskaper vilkaivar en av oss- -

finnalever och verkar, kan allt det förbehöver eftervår strävan
existentiella mål, dvs. hela samhällsgemenskapensvårt Gemen-

skrivet med versaler, vill.Bästa såsamma om man
kan den dynamiskaDet den politiskavärt att noteravara syn

gemenskapens följergestaltning innehållet den politiskaisom av
gemenskapens bästa beskrivet enligt Analogtgemensamma ovan.
med hur människor det civila samhället bildari "kom-nivåer av
pletterande förgemenskaper tillgodose specifikaolika behov,att

faller det sig naturligt politiska gemenskaperså i givnaävenatt
lägen utveckla kompletterande förgemenskapsnivåermåste attnya
människorna den politiska gemenskapen verkligeni skall kunna
finna allt det behövs för de skall kunna förverkliga sigattsom som

oviktig observationinte Europeiskai regionernas,personer: en
och globaliseringens tidevarv.Unionens knappastDet någonär

slump länder och politiska miljöer där den aristotelisk-thomis-att
tiska traditionen levande ofta ochvarit uppvisat uppvisar stor- -

för såväl regionalisering, för former federa-sympati olikasom av
politiska förprojekt, liksom världsamfundetstiva organisationer.
andra sidan detta kompletterandeDen just nivåersärmyntav nya

eller subsidiära karaktär: de förtill de ändamål, denivåerna ärnya
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de befintligaaspekter det bästa, nivåernasomav gemensamma
fördetta perspektiv tillsjälva kunde tillgodose de inteinte iär att-

"klararberöva dem kompetens områden dedem, ellerersätta
av.

den politiskadenna det civila samhället ochAv gemen-syn
gestaltade underifrån ochskapen, ontologiskt iuppåt"såsom

förstå hur det kom detsubsidiära kan bättre signivåer, att
först gestaltpolitiska teoretisk igenuint representativa styret tog
Utifrånpolitisk-filosofiska tradition. männi-dennajust synen

gemenskapensocial varelse den politiskaskan så är ensom
nödvändigtgemenskap och den politiska auktoritetennaturlig ett

friaförnuftiga ochkomplement till kapacitetvår personersom
handlingar, liv.med herravälde våravåraöver styraatt, egnaegna

politisk gemenskapauktoritet i såDen utövasutövas attensom
för specifikafrån de enskilda detdelegation"säga personerna,

har och de enskildaändamål gemenskapen intesom personerna
för delegationenkan åstadkomma och villsig. Det sägavar en

självbestämmandedel människornasuppåt som personeravav en
ifrågavarande gemenskapsdirekt relaterad till, och begränsasär av,

och"delegerat" förblir hosändamål. inteDet är personerna,som
"utlånat bortskänkt.det delegerat -inteär ärsom

uppfattningtraditions personalistiska männi-Enligt denna av
varelser mänskligaskan alla människor, såsomså är sammaav
och samhällsmedlemmarjämlika etiska subjekt omnianatur, som -

och följaktligen ingenär naturensuntnatura pares person av-
politiska auktoriteten vilarpolitiskt överordnad någon Denannan.

"folket", det till-helhet, hos ochden politiska gemenskapeni som
fritt gestaltaden naturliga råmärkenkommer detta inom rättensatt

utövande och dem skallformerna för auktoritetens att utse som
idéhistoriskden. Eftersom Thomas litteraturAquino iutöva av

företrädare för kan detofta beskrivs monarki så värt attvarasom
för "monarkiskpåpeka, Thomas principnär argumenteraratt en

statsformer,monarki eller republikhandlar det inteså om som
framför vad det hand-heller förespråka envälde demokrati:attom

flera for-gemenskap bör finnaslar det politiski inteär attom en
romerskademellt likvärdiga politiska auktoriteter, isåsom t.ex.
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med konsuler, med triumvirat eller undertvåsystemen som-
flerasenantiken parallella innehavare kejsarmakten. Sådanaav-

motverkar, enligt Thomas, den enighetsskapande ochjustsystem
koordinerande funktion för det bästa ärgemensamma som
auktoritetens kärna leder de till splittring och internasnarare-
strider. politisk gemenskap bör det bara finnasIvarje högstaen
auktoritet, statsledning.en

utesluter naturligtvis denna auktoritetDetta inte uppbärsatt av
består flera utesluter hellerDet inteett attorgan som av personer.

olika aspekter den högsta auktoriteten fördelade olikaärav
kung, parlament och författningsdomstol. Vadt.ex.organ, som

utesluts det politiska finnsi gemenskap samtidigt tvåär att samma
kungar, parlament och författningsdomstolar...två två

Enligt Thomas kanAquino auktoriteten den politiskaisåav
gemenskapen där gemenskapensantingen, storlek med-såutövas

direkt medborgarna och här förerinrar attger, av om-
Aristoteles aktiv delaktighet definitionenjust i självastyretvar

medborgare eller förvaltar auktoritetennågon såsomen av som-
populi", folketsvicegerentis vikarie eller ställföreträdare. Detsom

medjust utgångspunkt denna makthavarnai så-är syn, synen
delegation vikarierande den auktoritetpå utövaresom av som

vilar i gemenskapen dess helhet, makthavarna för-i bäst kansom
kontinuerligt inför gemenskapen, inför folket.stås ansvarigasom
med utgångspunkt dessa ochDet i 1500- 1600-synsättvar som

talens spanska och italienska thomister, bland andrasåsom
deFrancisco och kardinalVitoria, Francisco RobertoSuarez

Bellarmino de Olde Schoolmen" John ofta refere-Locke såsom-
till argumenterade idéerna bakom de då framväxandemotrar -

absoluta monarkierna.
andra detteorier, gäller gamlaI många såsom när romarnas
ThomasRegia, Hobbes Leviathan och"Lex Rousseau s
uppfattas auktoritetens folkliga förankringsuveräna stat, annor-

lunda. Bland alla avsevärda skillnader mellan dessa finnsteorier ett
drag. samtliga uppfattas nämligen folket elleriIgemensamt en

form och definitivt överlämna auktoriteten tillpermanentannan
därigenom konstituerad odelbar, absolut ochsuverän,en per-
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från folketstatsmakt. Auktoriteten har ochutgåttmanent -
Även statsmaktenkommer tillbaka den konstitueradeinte såom

makthavarna väljs, vilar auktori-"demokratisk i så måtto såär att
folket, statsmakten.längre gemenskapen,inte i i iutanteten

auktoriteten enligt dessa ställ-politiska teorier inteDen är en
företrädande funktion den politiska gemenskapen,i utan snarare

uppfattadovanför den, i suveränitetnågot sättsvävar ettsom en
drastiskt uttryckt, pojkes relation tillerinrar sittsom, om en

Quodmodelljärnvägssamhälle. legibus solutus... princepsPrinceps
detplacuit legis habet Politik vilja. villvigorem... Detär sägaatt

uppfattasdär auktoritetenvill, det vill... demokratisynjag I en
"folkviljan, enkannerligen den politiskadetta skulle alltsåsätt

för-vilja, oinskränkt och absolut imajoritetens suverän,vara
hållande till folket, bemärkelsen den politiska gemenskapensi

finns förmedlemmar. sådan demokratisyn ingetI utrymme etten
underordnad och"det bästa auktoriteten ärgemensamma som -

medelskulle, maktens kunna reduceras tilli ögon,personerna
majoritetsviljan behagar.självändamål helst såän närsnarare

Ärfårfrågor konsekvenser kanske ställas:praktiskaNågra om
ontologiskt absurd och poli-det sådan demokratisyn,inte just en

tiskt kryptotalitär, grund och botten det ideologiskai utgörsom
folkstyre, daghuvudspåret bakom svenska ivårt utgöräneget som

Varför dessa konvulsionerdess dominerande metaideologi annars
inför rättighetskatalog sådan den -lik-tillkomsten RF:s ärnuav -

inför inkorporationen Europakonventionen de mänsk-som av om
inför aspekt internationelltliga rättigheterna och varje annan av

kantensamarbete den svenska isuveräniteten"som anses nagga
sådan elementär begränsning den politiska majori-Inte ens aven

grundlagsskydda den naturligatetsviljans suveränitet t.ex.attsom
gehör.och till liv finner etablissemangetsgrundläggande rätten

verkligenHandlar gnället uppgivande suveränitet" omom av
förhållande andra länder, eller handlar det bottentill iSveriges om

befogenheterförsvar den svenska statsmaktensideologisktett av
den politiska gemenskapens medlemmar, dvs.visavi visavi oss

själva sådan här demokrati och suveränitetssynAtt så sägaatten
politiska skulle också,det svenska"sitter i väggarna systemet
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tillsammans med frånvaron aristotelisk-thomistiskt delega-ettav
tionstänkande, kunna ha förklaringspotentialvis det gällernären
vad oförmågatotal hitta intelligenta konsti-attsom synes vara en

formuleringartutionella kompetensfördelningen mellan kom-av
munal, regional och statlig gemenskapsnivå. där, sakerSe några-

reflektera över...att
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politiska gemenskapens7 Den
bästagemensamma

alltså detden aristotelisk-thomistiska traditionenEnligt utgör
politiska gemenskapensbästa den statensgemensamma - -

dmoraliskt ändamål, dessontologiska och normativa "raison etre"
efter ändamål föreliggervill. Saknas detta såså strävanom man

gemenskap, och auktori-autentisk demokratisk politiskinte en
"oända-åsyftar det bästatetsutövning inte ärgemensammasom

Thomasdärför orättfärdig. återspeglasmålsenlig och iDetta av
vilken berörtsdefinition vad riktig lagAquinos Ettär, ovan.av en

enlighet med förnuftet och detpåbud inteinte i värnarär somsom
enligt Thomas riktig lag,bästa ingenär utan snararegemensamma

beskaffad förpliktigar tillform våld. sålunda "lag inteEnen av
efterföljd. omfattar då dettaVad, substantiellt sett, gemensamma

traditionsändamål Efter ha belyst dennabästa är attstatenssom
människa själv-personalistiskateleologiska och varje somsyn

olikaoch social varelse realiserar sig iändamål såsom gemen-som
subsi-efter kring dessa gemenskapersskaper, ha resoneratsamt att

och funktionernödvändighetdiära karaktär, kring auktoritetens
delegations-det underifrån och upp-perspektivoch kring samt

tradition, borde dettänkande präglar denna så sättaattnusom
presenteradesförhållande till den skiss ilite kött benen i som

ske under rubriker-det följande kommer dettaavsnitt I2 attovan.
grundläggande fördenna traditionenligtprincipertvå ärna av som

solidaritetsprincipen ochförverkligandet det bästa:gemensammaav
subsidiaritetsprinczpen.

bästabara viktigt konstaterande: DetFörst ett gemensamma
statiska "dynamiska" dimensioner,begrepp med såvälär ett som

ontologiskaföljer sidan, det har bassin inågot å attenasom av,
människanoföränderliga tid ochrealiteter i ärär t.ex. attrum,som

andra sidanoch till social varelse,sin å attnatur aven person en
förverkligas under temporalt ochdet med nödvändighet konkret

föränderliga omständigheter,rumsligt varierande och ärt.ex.
likvärdiga etiskaden alla harnaturliga rätt vuxna personer som-

gemenskapen till del-subjekt och medlemmar den politiskai -
oföränderligpolitiska liv,aktighet lika villkor gemenskapensi av
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och till allmäntidkonkretiseraskaraktär. denna Sverige iiAtt rum
ochdynamiskaålder hör till detfrån och medvid års18rösträtt

föränderliga.
den poli-bästatill detsåNär säger att gemensamma somman

för människarespekthör varjetiska auktoriteten har värna t.ex.att
ochstödja socialsäkerhetfred ochvärna attsamtattsom person,

förstasaker beakta.ekonomisk utveckling, Denså tvåär att av
här, nämligenaspektfinns dels "konservativdessa detär attatt en

de värden detgrundläggandeslå vaktihärdigt som gemen-om
aspekt,åsyftar,och dels progressivbästa bygger ensamma

ständigt bättre ochföränderlig kontextnämligen i meratt en
andravärden det konkreta.förverkliga dessa Denadekvat konkret i

identifiera detkommer "lättaredet alltidär attatt omatt vara
kränks ellergrundläggande värden direktbästasgemensamma

intelligentadetåsidosätts kommer göraän utsagoratt att omvara
tid ochbästa lägedet givet ihuruvida i ärett rumgemensamma

detutvecklar exempletoptimalt realiserat. såOm ärovan,
uteslutabästauppenbart strid med deti att gruppengemensamma

Huruvida detpolitiska livet.närkingar, detgemenskapen,i t.ex. ur
från ochoptimaltförverkligasbästa rösträttgenomgemensamma

lika lätt...eller ålder besvarar inte Dettamed års2118, 20 man
följd den inbyggdaförhållande konstigt,ingetär utan en av

rumsligaoch konkret tid/ontologiska/ etiskamellan despänning"
detsjälva begreppetdimensionerna ligger i gemensammasom

Samtidigt "detAnnorlunda uttryckt:bästa". gemensammasom
klartinnehålloch etisktbästa till ontologiska normativasitt är

aktuell ochvärld ständigtföränderligoch tydligt, det iså är enen
kan förverkligasbästa optimaltfråga hur detöppen gemensamma

begreppetdenna meningkonkret ii given situation. Det är somen
heuristiskt begrepp.inledningen,sades iär, ettsom

solidaritetsprincipenochbästaDet7.1 gemensamma

aristotelisk-thomis-gamla denhar iSolidaritetsprincipen rötter
"helhetsförpliktel-kanonisk-rättsligaoch dentiska traditionen i
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obligatio solidum.sen" in grundarDen sig människansi sociala-
människorsi ömsesidiga beroende varandra och deinatur, av

etiska band, rättigheteri och skyldigheter, följertermer av som av
innefattar följaktligenDen alla medlemmar mänsk-naturrätten. av

ligheten undantag. Solidaritetsprincipen dennai traditionärutan
mycket rikt och komplext begrepp förtjänar i sig.essäett som en
kan här kortDet deerinras alltför sällan studeradet.ex.om numera

förs Aristoteles Nikomachiskai Etiken ochresonemang som av av
Thomas TheologiaeSt. i de formernaSumma olika vänskapom av

mellan människor, och den enskildes lycka kaninteattom ses
isolerad från andra människors lycka. Thomas påpekar särskilt
tydligt väl, dygderi ochrättvisanästansatt omsorgen om som
karitativ kärlek, deli sig realiserandet vårt existen-är en egetav av
tiella mål, lycka. det följande skall begränsavår I tillav egen oss
vad solidaritetsprincipen har för betydelse med avseende den
politiska gemenskapens bästa:gemensamma

Det bästa omfattar allagemensamma

bästa innefattar,Det förstår vadgemensamma som man av som
tidigare, alla samhällsmedlemmars bästa, undantag. Detsagts utan

handlar alltså inte "det allmännas förståttbästa, någotom som
från och bästa, och heller de bredaseparat vars ens om grupper-

bästa. handlar hellernas Det inte från de enskildanågon,om
skild, maximal lycka,"aggregering utilitarismensisåsomav

möjliga lycka"största möjliga antal, allas,största utan om vars
och lycka. handlar allasDet optimala möjligheterens, om att
realisera sig Till det bästa hör alltsåsom personer. gemensamma en
strikt förpliktelse för auktoriteten den politiskai gemenskapen att
i auktoritetsutövningsin vägledas varje själv-äratt ettav person
ändamål. förtillStaten människorna Konkretinteär tvärtom.-
sker detta dels erkännande och värnande den enskildesgenom av
naturliga rättigheter, rättssäkerhet och rättstrygghet, dvs. legals.k.

dels upprätthållanderättvisa, relationernarättvisan igenom av
mellan och och mellan de civilsamhälleliga gemenskaperna,var en
s.k. /eommutativ slutligen,rättvisa, och till-samt, attgenom var en
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del detdelaktighet ochförsäkras rättmätigasin av gemensamma
formensistnämnda rättvisadistributivgoda, s.k. rättvisa. Den ärav

ha likaegalitär "alla skalldenna tradition inte propor-i utan--
behov sjukare destooch grundadtionell störreärman-

finare medalj,förtjänst modigare soldat destovårdinsats, -
snabbare forskar-begåvad destooch talang inmer-

"liberalaskillnaden mellan den s.k.utbildningen. tydliggöraFör att
aristotelisk-thomistiska taditionensnattväktarstaten" och den

gemenskapens ända-hör till den politiskauppfattning vadav som
efter-det bästahär understrykasmål, bör detså att gemensamma -

för efterbehöverdet inbegriper allt strävaattpersonernasomsom
innefattar samhälls-ocksåexistentiella mål- alltsåsitt omsorg om

välfärd, utbildningmateriella hälsa,medlemmarnas Meretc. om
detta i avsnitt.nästa

överflödig alla räknas, alla hör tillIngen ärperson -
omfattar hör det till dessbästa allaEftersom det sågemensamma

motverkasolidaritetsprincipen männi-förverkligande enligt attatt
isoleras,slåsfrån delaktighet, diskrimineras,skor ut,utestängs

fördrivs. Mänsklig-förringas elleralieneras, kränks, ignoreras,
det gäller hittauppfinningsrikedomhetens plågsamma när att

förstånds-religion, kön,etnisk tillhörighet,kriterier såsom
bristande samhälls-låg ålder, hög ålder,handikapp, sjukdom,

utifrån medmänniskor bort-nyttighet, fattigdom vilkaosv.
helt ocheller människosläktetdefinieras gemenskapen, urur
för detförmåga blunda detöverträffas väl barahållet, vår närattav

framförsker rakt näsan oss.
uppmärksammadedet tidsida detta,En är senareannan av

flykt liknande dåfenomenet kallat eliternas och i-ibland en-
glidervälsitueradeeller mening så ur"sägaatt engrupperannan

färre färre band till,ha allt ochsamhällsgemenskap de upplever sig
för gemenskapensoch därigenom också delsin ansvaretur av

människor sålunda identi-resursstarkabästa. Närgemensamma
globalaoch nätverk denfierar med kvasisamhällen isig t.ex.mer

familj och släkt,de medcyberspace,ekonomin eller i än gör t.ex.

35



DEMOKRATIN BÄSTAOCH DET GEMENSAMMA

grannskapet, församlingen eller den politiska gemenskapen, så
kommer det bästa stryk. Förtjusningen införatt tagemensamma

hierarkier bryts ned" och nätverk och plana organi-ersättsatt av
kanskesationer svalnar lite betänker de plana organi-när attman

befinnersationerna" ingalunda plan,sig tvärtomutansamma
ofta har mycket luft emellan effektenså sig disinteg-socialtäratt
rerande. har inte berört problemenDå kringens vem som-
egentligen uppbär auktoriteten, och därigenom det högsta ansvaret
för verksamheten, plan"i organisation. Vilka realitetenien som
får bära naturligtvis helt fråga...äransvaret en annan

sammanhang då diskuterar sådant delaktighet,I isole-man som
marginaliseringring, det fundamentalt hålla klarså denäretc. att

hårfinastundtals mellan sådant effekterrågången männi-ärsom av
skornas frivilliga självorganisation och fritt samhälles pluralism,ett
och sådant effekter sociala diskrimi-orättvisor,är t.ex.som av
nering och administrativt styrd segregation. etniskOm t.ex. en

boende starkt kopplat till stadsdel,viss detsåär ärgrupps en en
oerhörd skillnad detta frivilligt betingat närhet tillär t.ex.om av
släkt, kulturella och kommersiella institutioner motsom svarar

önskningar, möjligheter till den religionensgruppens ut-egna
övande och vidare, eller det ofrivilligt,så orsakatär t.ex.om attav
bostäder bara upplåts till dennai just stadsdel, ellergruppen att
resursproblem vållade diskriminering arbetsmarknaden görav

bara den stadsdelenjust ekonomiskt tillgänglig för dem. Iäratt
det första fallet situationen bara kvitto samhällets pluralis-är ett
tiska karaktär, medan verkar adekvatsegregation förtermvara en
det fallet. Pluralism dennai aristotelisk-mening iärsenare
thomistisk tradition förenlig med det bästa, ochgemensamma
respekten för den där den finns del deti sigär en av gemensamma
bästa detsegregation inte.är-

De företrädehar till offentligasmest utsatta det insatser

föregåendeDet handlade tillhörighet och del-resonemanget om
aktighet kontra exkludering. det dem ehuruHär sigrör om som,
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gemenskapen,medlemmar idelaktiga,de erkänns avsomsom
ochekonomisktochsocialtbefinnerskäl sig iolika utsatten

socialencyklikaberömdaskrev i sinträngd situation. XIILeLeo
omfattarbästadetmedanNovarum 1891,Rerum gemensammaatt

degrad,lika hög"låg" såhög" ifattiga,rika ochalla ärsom --
subsidiäraberättigade tillochbemedlademindre utsattamest mer

förauktoritetoch dessgemenskapenpolitiskadeninsatser attav
där-bästa justdetdelåtnjutande sinkomma i gemensammaavav

förfogande. itill Dettasitthar mindreför de resurseratt egna
rättvisan,s.k. distributivamed denenlighet nämnts ovan.som

detalltså kravbästa ställerdetVärnandet gemensammaav
social-detåtgärderaktivakonkreta,vidtagaoffentliga att

arbetstillfällen,tillkomstenstimuleraområdet,politiska attatt av
tillbakaoffentliga lutar isigdetskapas.till utbildning Atttillgång

"trickle-down-ellerhandenosynliga"denförhoppningen att
förfrämmande dennaheltproblemenhandeffekter ärtar om

begränsad, vilketroll klartoffentligasdetSamtidigttradition. är
följande.detkring iskall resonera

subsidiaritetsprincipenochbästaDet7.2 gemensamma

myntades Piusibegrepp XI:ssubsidiaritetsprincipenNär som
det, ehuruQuadragesimo såsocialencyklika Anno 1931, var

tankegodsegentligen inte något nytt presen-somtermen var ny,
denaspekterordfångar iterades. Principen ett avsnarare

sociallärankatolskasocialfilosofin och denaristotelisk-thomistiska
innebördtillbygger sinlänge.etablerade sedan Denvaritsom
i avsnittenskisseratssamhällssyn 3ochden människo- ovansom
Subsidiaritets-stöd.betyderordet subsidiumlatinskaDett.o.m.

och auktoritetengemenskapVarjeinnebär alltsåprincipen att: -
gemenskapensrollsubsidiär visavihargemenskapdennai en-

subsidiärgemenskaper haroch "högremedlemmar. Större en
aspektsärskildgemenskaper.och "lägre"mindre Enroll visavi av

lägreroll nivåersubsidiär visaviharhögre nivåerpunkt 2 är, att en
mellanliggande nivåer:tillrelationerdessasvad personenavser

fel-vederbörande blivitstöd hoskunnaskall staten omt.ex.

37



DEMOKHATIN BÄSTAOCH DET GEMENSAMMA

behandlad kommunen. Givet gemenskapernas subsidiära ochav
kompletterande karaktär det alltså fel beröva den enskilde,är att
beslutsrätt och handlingsfrihet, där detta inte nödvändigt förär att
säkra det bästa. Brottsbalken vägledningvissgemensamma ger en

vilka restriktioner kan aktuella i sammanhanget... Påom som vara
det fel högre gemenskapsnivå be-sätt större/samma attvore en

rövade mindre/ lägre gemenskaper deras beslutsrätt och handlings-
frihet, där detta inte nödvändigt för säkra detvore att gemen-

bästa. Skälet naturligtvis varje och varjeärsamma att persons
friagemenskaps efter sitt respektive ändamål i sigsträvan utgör

byggstenar deti bästa den politiskagemensamma som gemen-
skapen och dess auktoritet har till ändamål ochDetta,värna.att
andra aspekter det bästas förverkligande enligtav gemensamma
subsidiaritetsprincipen, skall belysas i punkter:några

Personen själv huvudaktörenär i förverkligandet sittav
existentiella mål

förnuftig friSom och varje människa själv den huvud-ärperson
saklige per efter-i sinagunt" "telossittsträvanagenten se- -denna aktivitet belystesju, i avsnitt deli sigär 3.1,som en av
dess realiserande. Eftersom den politiska gemenskapen, liksom alla
andra gemenskaper, till för möjliggöra varje realise-är att persons
rande sitt existentiella mål, skulle den politiskaså gemenskapenav
och dess auktoritet sitt ändamål den berövade deemot eget om
enskilda deras legitima handlingsfrihet. politiskaDen gemen-
skapens bästa bestäms och deni meningenärgemensamma av,
underordnat, de enskildas autentiska bästa. Därför subsidi-måste
aritetsprincipen iakttagas förstrikt skall rätt-att ett styre vara
färdigt.

De civilsamhä//eliga gemenskaperna har rättigheter visavi den
offentliga auktoriteten

Eftersom de olika gemenskaper kring olika ändamål människan
bildar, följdtill sin sociala och för kunna förverkliganaturav att
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politiskaföregår denontologisktexistentiella mål,sitt gemen-
tillnaturligenskildebara denharskapen, inte rättså t.ex.en

bilda olikamed andratillsammansochfamiljebildning samman-att
gemenskaperändamål.för goda Dessaoch institutionerslutningar

gemenskapenpolitiskadenrättigheter visavinaturligaocksåhar
krävs -iomfattande detauktoritet,och dess termer avsom

till detoch relativ autonomi,för beslutanderättrespekt rätt
för-skall kunna-för debehövs,offentligas stöd sånär attosv.

ändamålsgemenskapersändamål.respektive Dessaverkliga sina
uppfyllande sinaföräldrarsinnefattandeförverkligande, avt.ex.
till detde sighör ibarn,skyldigheter sinavisavi även gemensamma

kräverbästadetbyggstenar.bästas Omsorgen gemensammaom
visavisubsidiaritetsprincipenenligtoffentligadetdärför att agerar

gemenskaper.samhälletsciviladet

detförst närsist in ut,subsidiariteten:offentliga ochDet men-
behövs

denden,ochgemenskapen, inom "politiskadenAtt säga att
välfärdochför trygghethar det ärhögsta nivån", yttersta ansvaret

dettydligtFormuleringenformulering.dumfaktiskt ingen gör att
detocksåoch allvarligt,verkligthögstoffentligas är attmenansvar

männi-gemenskapscirklardvs. deär omger osssomattytterst, av
detgemenskapen,politiskadenliggerskor ärså oavsett om

för-ganska långt iöverstatlig uteller nivå,regional, statliglokal,
gemenskapercivilsamhälleligaandrasläkt ochtill familj,hållande

välfärds-ochsocial-familje-,Tillämpad deoch organisationer.
naturligtvissubsidiaritetsprincipeninnebärpolitiska områdena att

och institu-sammanslutningargemenskaper,civila samhälletsdet
utföra,och kantilluppgifter de hardeutföra allaskalltioner rätt

fallsubsidiära itill insatserskall begränsa sigoffentligaoch detatt
oftastförVilket och sigtill.räcker isamhälletcivila intedetnär
dettankenaspektförbiseddsällanfallet.torde En attavvara

det civiladetalltmöjligtliteoffentliga skall sågöra somavsom
offentliga då kan indetutföra självt,samhället kan sättaär att

verkligenoffentligadetde fall dåochde områden ikraften
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behövs. tänker dåMan inte minst alla de allt flera människor- -
levnadsomständigheter olika skäl sådana denärvars av att

j/ttersta" gemens/eapsringenfaktiskt den deinnersta, harintedr som
tillgång till gemenskaper, nätverk, institutioner och andra s.k.
intermediära strukturer. Tanken det offentliga falli vanligaatt
griper allrain syftarsist, till offentligadet skall kunnaatt vara
platsförst för dem, där det verkligen behövs.
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och detmedborgarenaktiveDen8
bästagemensamma

efter detdiskuteradesavsnitttidigare strävanI gemensammaett
vad detbelystEfter någotförpliktelse.moraliskbästa att avsom

politiskadenperspektivetbetyder ibästa gemen-avgemensamma
förpliktelservilkafråga sigplatsdet sinkanskapen, så attvara

medborgare iochsamhällsmedlemmarenskilda har, somsom
bästa. Dendetvisavigemenskapen,politiskaden gemensamma

kanskefråganbesvarartraditionenaristotelisk-thomistiska ett
skyldigheteruppfyllerhand våraförstaöverraskande Ilite sätt:
efter vårtbästa vårdet strävanvisavi egengenomgemensamma

förverkligandetochexistentiella mål avgenompersoner,som
levergemenskapercivilsamhälleligadeförändamålenspecifika

underifrån":seddsubsidiaritetsprincipensåDetta sägaär att
främstbästatill detbidrarenskilda attgenomgemensammasom

ochdygdernaförnuftet ochmedenlighetliv iförverkliga ett
olikadeskyldigheter visavirespektiveuppfylla våraattgenom
exempli-harSakenmedlemmar.derasochlever igemenskaper

detförauktoriteten,offentligadensålunda: värnafierats attom
straff,hiskeligttillbrottslingdömerbästa, ettengemensamma

honbästadethustrubrottslingensdå ommot gemensammaagerar
nekande,besvarasstraffetundan Fråganrädda honomförsöker
viktigasigfamiljen iochmakenlojalitethennes utgörför mot

bästa. Svaret,detkonstituerande delarvärden och gemensammaav
betänkerrelieffår liteförvåna,först kan attmanomannanensom

angiverijustundantag,regimer,tids totalitäravår uppmuntratutan
sådant. DettabättreSamhälletfamiljerna.och svek inom är utan
offentligadenmedanfikonspråkuttrycks så,perspektiv att

materi-bästadetocheftersträvarauktoriteten värnar gemensamma
ochformelltfrämstmedborgarnaenskildadebidrarellt, så -

detaktiviteter isinabästa,till detindirekt genomgemensamma-
samhället.civila

demokratisyn,traditionsdennadock.enbart, AvInte som
medborgarna iföljer ocksåtidigare avsnitt, såskisserats i attett

detförpliktelser visavidirektahargemenskapenpolitiskaden
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bästa. hörHit respektera legitim auktoritet,gemensamma t.ex. att
följa rättfärdiga lagar och motverka orättfärdiga, St.att se-Thomas betala rättvisa skatter, utövaresonemang attovan att-

sina politiska rättigheter och beredd axla offentligtatt vara att
inte minst, vaksam makthavarna desåansvar samt, att vara mot att

inte det bästa förmåntill föröverger ochgemensamma egen-
särintressen. förutsätterDetta i sin skaffar kunskapsigtur att man

samhälle och politik odlar de moraliska dygder, såsomom samt
klokheten, rättvisan, modet och måttfullheten, vilka inteutan man
kommer ha mycket bidra med.att att

demFör axlar politiskt och auktoritet hand-utövarsom ansvar
lar det underordna egenintresset det bästasattom gemensamma
krav, iakttaga opartiskhet, omutlig, flitig och kunnig.att att vara
Politik barainte vilja. viljan kommerFöre förståelsenär vadatt av
verksamheten går vadpå, dess ändamål och dessärut grän-av som

Institutioner, maktdelning, "checks and balances alliser. ära.
filosofiUtan förmår visa meningen, ändamålet, med deten som

hela, och de dygder krävs för dess förverkligande, stårutan som
institutionerna skal. Det del för detärtommasom en ansvaretav

bästa hålla skalet fullt. Svårt, inte hopplöst.gemensamma att men
Yves Simon fårR slutordet:

the frequency of abuse should render the ofvery essence
suspicious, would be only logical considergovernment to

suspicious, also, science and and technique and business andart
play and love. truth, the of failuresIn ratio extremely high all
domains of whichactivity require virtue intrinsic condition ofas an

civilIn difficulties thanserioussuccess. government are more
elsewhere, and failures often entail dreadful Overconsequences.
and above lucidity, take fortitude realize themay som to
excellent goodness, the -inspiring sublimity, of thisreverence
institution, civil ofspite the overwhelming weightgovernment,
of failuresits and abuses.
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