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John Rawls S\u00f8ren Flinch Midtgaard Hent PDF John Rawls (1921-2002) er en af 1900-tallets vigtigste
politiske filosoffer. Han fastholder, at man rationelt kan tale om, hvordan et retfærdigt samfund kan indrettes.
På dette punkt gå han op imod en stærk tradition, som benægter dette. John Rawls bidrag til statskundskaben
er for det første et effektivt svar på den videnskabelige værdirelativisme, der har spillet en stor rolle i dansk
statskundskab. Den hævder, at normative domme ikke kan begrundes, men Rawls' monumentale argument for
et sæt af retfærdighedsprincipper bidrager afgørende til at underminere denne skepsis. Rawls' andet store
bidrag er hans anvendelse af retfærdighedsprincipper i forhold til fundamentale politiske, sociale og

økonomiske institutioner. Han leverer et argument for, hvorledes disse institutioner kan indrettes på retfærdig
vis og dermed modvirke sociale og naturlige faktorers ofte alt for stor indflydelse på, hvorledes vores liv
forløber. Endvidere viser han, hvorledes retfærdige grundlæggende institutioner er med til at opretholde

retfærdige principper i den forstand, at de medvirker til at motivere borgerne til at bakke op om principperne.
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