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Abstrakt: Obowiązek pomocy stanowi jedną z zasad, które w koncepcji Johna Rawlsa wolne i równe 

niezależne ludy dobrze urządzone byłyby gotowe zaakceptować jako podstawę wzajemnych stosun-

ków. Obowiązek ten odgrywa szczególną rolę wśród zasad prawa ludów, ponieważ jest obowiązkiem 

sprawiedliwości: stanowi w prawie ludów odpowiednik zasady sprawiedliwego oszczędzania w teorii 

sprawiedliwości i, podobnie jak ona, ma na celu zapewnienie istnienia świata społecznego umożliwia-

jącego wszystkim prowadzenie wartościowego życia. W niniejszym artykule kolejno przedstawione 

zostają kwestie podmiotów i benefi cjentów obowiązku pomocy, zakresu tegoż obowiązku oraz jego 

charakteru jako obowiązku sprawiedliwości. Następnie omówiona zostanie różnica między obowiąz-

kiem pomocy a zasadą zróżnicowania oraz kwestia wagi poczucia powinowactwa między ludami 

w kontekście rzeczonego obowiązku. Na koniec przedstawione zostanie uzasadnienie obowiązku 

pomocy jako jednej z zasad prawa ludów.
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1. MIEJSCE OBOWIĄZKU POMOCY W TEORII SPRAWIEDLIWOŚCI

Pojęcie obowiązku pomocy (duty of assistance) zostało wprowadzone przez Johna Rawlsa

w jego pracy Th e Law of Peoples1 wydanej w 1999 roku2. Obowiązek pomocy wymienia jako 

jedną z zasad, które wolne i równe niezależne ludy dobrze urządzone byłyby gotowe zaak-

ceptować jako podstawę wzajemnych stosunków3. Zasady prawa ludów wraz z zasadami dla 

instytucji funkcjonujących w obrębie poszczególnych społeczeństw (dwie zasady sprawiedliwo-

ści), zasadami dla jednostek (np. zasada rzetelności, zasada dotrzymywania słowa) i regułami 

pierwszeństwa (rules of priority) tworzą pełną teorię sprawiedliwości4. Obowiązek pomocy 

odgrywa szczególną rolę wśród zasad prawa ludów, ponieważ jest obowiązkiem sprawiedli-

wości i stanowi w prawie ludów odpowiednik zasady sprawiedliwego oszczędzania w teorii 

sprawiedliwości5. Zdaniem Rawlsa te dwie zasady „wyrażają tę samą podstawową ideę”. Po-

dobnie jak zasada sprawiedliwego oszczędzania obowiązek pomocy ma na celu zapewnienie 

istnienia świata społecznego umożliwiającego wszystkim prowadzenie wartościowego życia6.

2. PODMIOTY I BENEFICJENCI OBOWIĄZKU POMOCY

Podmiotami, na których ciąży obowiązek sprawiedliwości, i jego benefi cjentami są ludy, a nie 

państwa7. Takie podejście pozwala rozszerzyć zakres obowiązywania zasad prawa ludów na 

podmioty nieposiadające „tradycyjnej suwerenności”8. Rawls nie podaje defi nicji tego pojęcia, 

jednak przez lud rozumie odrębne społeczeństwo osób kooperujące w ramach jednej struktury 

instytucjonalnej9. Ludem jest społeczeństwo osób posiadających wspólną konstytucję (w sensie 

powszechnie uznawanej formy porządku politycznego) oraz połączonych udziałem w jednej 

kulturze politycznej10. Ludy kierują się motywami moralnymi i posiadają „moralną naturę”11.

1  John Rawls, Th e Law of Peoples, wyd. 4, Cambridge Mass. – London 2002, Harvard University Press. Istnieje 

polski przekład tej pracy, zawiera on jednak poważne błędy, dlatego odwołuję się tylko do oryginału, a wszystkie 

cytaty podaję we własnym przekładzie.
2  Pierwsze wydanie w formie książki jest znacznie zmienioną i rozbudowaną wersją wykładu, który został wy-

głoszony i opublikowany w 1993 roku; por. John Rawls, Th e Law of Peoples, [w:] On Human Rights: Th e Oxford 

Amnesty Lectures, red. Steven Shute i Susan Hurley, New York 1993, Basic Books, s. 41-82.
3  John Rawls, Th e Law of Peoples, s. 37.
4  Por. John Rawls, Teoria sprawiedliwości. Wydanie nowe, przeł. Maciej Panufnik, Jarosław Pasek, Adam Ro-

maniuk, przekł. popr. Sebastian Szymański, Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN.
5  John Rawls, Th e Law of Peoples, s. 106-107; Por. też omówienie zasady sprawiedliwego oszczędzania; John 

Rawls, Teoria sprawiedliwości, s. 414-426; i jej miejsce w „ostatecznym sformułowaniu” dwóch zasad sprawie-

dliwości: ibidem, s. 438-439.
6  Por. John Rawls, Th e Law of Peoples, s. 107.
7  W Teorii sprawiedliwości Rawls używa określania narody, por. John Rawls, Teoria sprawiedliwości, s. 35-36, 

541-548, ale ma na myśli ten sam rodzaj podmiotów.
8  John Rawls, Th e Law of Peoples, s. 25-27.
9  Samuel Freeman, Rawls, London – New York 2009, Routledge, s. 424.
10  Ibidem, s. 441.
11  John Rawls, Th e Law of Peoples, s. 17. Rawls podaje jedynie charakterystykę moralnej natury ludów libe-

ralnych, które są rozumne i racjonalne, i są zdolne do rozumnego ograniczania realizacji swoich racjonalnych 

interesów przez zachowywanie uczciwych (fair) warunków kooperacji z innymi ludami liberalnymi lub przy-

zwoitymi pod warunkiem analogicznego ich respektowania przez innych; John Rawls, Th e Law of Peoples, s. 25.



3Sebastian Szymański | Obowiązek pomocy w prawie ludów w ujęciu Johna Rawlsa

2.1. Pięć typów ludów

Rawls rozróżnia pięć typów ludów. (1) Rozumne ludy liberalne – posiadają konstytucję 

regulującą ich strukturę podstawową, która jest zgodna z zasadami sprawiedliwości, a ich 

kultura polityczna respektuje między innymi zasady prawa ludów w stosunkach z inny-

mi ludami. (2) Ludy przyzwoite – ich instytucje podstawowe spełniają określone wymo-

gi politycznej słuszności i sprawiedliwości zgodne z ideą dobra wspólnego uznawanego

w kulturze politycznej danego ludu oraz respektują prawa społeczności ludów, ale nie gwaran-

tują wszystkich liberalnych praw i wolności swoim obywatelom12. Szczególnym przypadkiem 

ludów przyzwoitych są przyzwoite ludy hierarchiczne – posiadają „przyzwoitą hierarchię 

konsultacji”, a więc ich struktura podstawowa zawiera rodzinę ciał przedstawicielskich, 

które zapewniają funkcjonowanie procedury konsultacji, to znaczy zapewniają słyszalność 

„wielu głosów” istniejących w takim społeczeństwie, choć głosy te nie muszą odgrywać roli 

decydującej (w przeciwieństwie do liberalnej demokracji), a przedstawiciele nie muszą re-

prezentować obywateli, lecz ich grupy usankcjonowane w kulturze politycznej danego ludu, 

przy zachowaniu dbałości o dobro wspólne. Ludy liberalne i ludy przyzwoite określa Rawls 

mianem ludów dobrze urządzonych13. Razem tworzą one rozumną społeczność ludów dobrze 

urządzonych, w której respektowane są prawa ludów. Poza tym istnieją (3) państwa bandyckie, 

które odmawiają podporządkowania się rozumnemu prawu ludów, i (4) łaskawe absolutyzmy, 

które, choć respektują prawa człowieka, to jednak odmawiają swoim obywatelom udziału 

w podejmowaniu decyzji politycznych14. Wreszcie, istnieją (5) społeczeństwa obciążone nie-

korzystnymi warunkami. Ostatnie trzy typy społeczeństw nie są dobrze urządzone15.

2.2. Społeczeństwa obciążone niekorzystnymi warunkami

Społeczeństwa obciążone niekorzystnymi warunkami, choć nie są ekspansywne ani agresywne 

(w przeciwieństwie do państw bandyckich), nie są dobrze urządzone, ponieważ brakuje im 

odpowiedniej tradycji i kultury politycznej, nie posiadają wystarczającego kapitału ludzkiego 

i praktycznej wiedzy niezbędnej do tego, żeby stać się społeczeństwami dobrze urządzonymi. 

Należy podkreślić, że niekorzystne warunki nie muszą ograniczać się do niekorzystnej sytuacji 

ekonomicznej i na odwrót – korzystne warunki gospodarcze nie sprawiają z konieczności, 

że społeczeństwo jest dobrze urządzone. Choć zazwyczaj złe urządzenie jest związane z za-

cofaniem gospodarczym lub ubogimi zasobami, to źródłem obciążenia może równie dobrze 

być tradycja polityczna lub niesprzyjający zbieg okoliczności historycznych16.

Społeczeństwa dobrze urządzone mają obowiązek pomocy w stosunku do społeczeństw 

obciążonych17. Jest to składowa długoterminowego celu społeczeństw dobrze urządzonych, 

które powinny dążyć do tego, by społeczeństwa, które nie są dobrze urządzone, stały się 

członkami społeczności ludów. Jednak w stosunku do innych ludów, które nie są dobrze 

urządzone, nie wiąże ich obowiązek pomocy. Na przykład państwa bandyckie przez swój 

12  Ibidem, s. 59-60.
13  Ibidem, s. 4.
14  Ibidem, s. 4, 90.
15  Ibidem, s. 4.
16  Ibidem, s. 105-106.
17  Ibidem, s. 106.
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opór wobec uznania prawa ludów, w sytuacji, gdy w sposób rażący je naruszą, mogą stać się 

obiektem uprawnionych sankcji albo interwencji18.

3. ZAKRES OBOWIĄZKU POMOCY

Obowiązek pomocy obejmuje pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb19, tak aby 

społeczeństwa obciążone mogły wydobyć się z niekorzystnego położenia i osiągnąć status 

społeczeństw dobrze urządzonych. Podstawowe potrzeby określa się w odniesieniu do kultu-

ry politycznej danego ludu20. „Przez potrzeby podstawowe rozumiem, ogólnie rzecz biorąc, 

te potrzeby, które muszą zostać spełnione, jeśli obywatele mają móc wykorzystywać prawa, 

wolności i możliwości, jakie oferują ich społeczeństwa. Obejmują one zarówno środki eko-

nomiczne, jak i instytucjonalne prawa i wolności”21.

Rawls formułuje trzy „wskazówki” dotyczące obowiązku pomocy, które mają być przydatne 

w ustaleniu, jakie powinności nakłada ów obowiązek na ludy dobrze urządzone w stosunku 

do społeczeństw obciążonych.

3.1. Pierwsza wskazówka dotycząca obowiązku pomocy

Pierwsza wskazówka dotyczy poziomu zamożności społeczeństw dobrze urządzonych. 

Społeczeństwa dobrze urządzone nie muszą być zamożne. Poza tym: „Poziomy bogactwa 

i dobrobytu społeczeństw mogą się różnić i przypuszczalnie tak się dzieje, ale uzgodnienie 

tych poziomów nie jest przedmiotem obowiązku pomocy”22. Celem obowiązku pomocy 

jest przede wszystkim zachowanie sprawiedliwych albo przyzwoitych instytucji, a nie tylko 

wsparcie w osiągnięciu pewnego poziomu dobrobytu23. Obowiązek pomocy w stosunkach 

zewnętrznych przypomina pod tym względem, jak zostało wspomniane na wstępie, zasadę 

sprawiedliwego oszczędzania w stosunkach wewnętrznych. Celem obydwu tych zasad jest 

ustanowienie sprawiedliwych instytucji podstawowych konstytucyjnego państwa demo-

kratycznego oraz zapewnienie zachowania organizacji społecznej, która będzie umożliwiać 

wszystkim obywatelom prowadzenie wartościowego życia24.

3.2. Druga wskazówka dotycząca obowiązku pomocy

Druga wskazówka dotycząca treści obowiązku pomocy zwraca uwagę na znaczenie, jakie ma 

zrozumienie wagi kultury politycznej społeczeństwa obciążonego i tego, że nie istnieje prosta 

18  Ibidem, s. 80-81.
19  Ibidem, s. 106-113.
20  Por. Ibidem, s. 38.
21  Ibidem, s. 38, przyp. 47.
22  Ibidem, s. 106, por. Philippe van Parijs, Diff erence Principles, [w:] Th e Cambridge Companion to Rawls, red. 

Samuel Freeman, Cambridge Mass. 2006, Cambridge University Press, s. 210.
23  Ibidem, s. 107.
24  Ibidem.
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recepta na to, jak społeczeństwa dobrze urządzone mają pomagać społeczeństwom obciążo-

nym w zmianie ich kultury politycznej i społecznej25. Rawls jest przekonany, że nie istnieje 

na świecie – poza przypadkami marginalnymi – społeczeństwo tak ubogie w zasoby, żeby 

nie mogło stać się społeczeństwem dobrze urządzonym, jeśli byłoby racjonalnie i rozumnie 

zorganizowane i rządzone. To, że istnieją społeczeństwa ubogie w zasoby – przykładem jest 

Japonia – którym z powodzeniem udało się przekształcić w społeczeństwo dobrze urzą-

dzone, wydaje się potwierdzać tę tezę. Rawls zwraca uwagę, odwołując się do prac Amartyi 

Sena, że głównym powodem skrajnego ubóstwa prowadzącego do głodu najczęściej nie jest 

skrajny niedobór żywności, lecz brak przyzwoitego rządu dbającego o dobro swojego ludu26. 

Obowiązek pomocy dotyczy zatem wsparcia w kształtowaniu kultury politycznej zdolnej 

do tworzenia i podtrzymywania sprawiedliwych lub przyzwoitych instytucji politycznych 

i dążenia do realizacji dobra wspólnego. Dlatego co najmniej tak ważny, jak wydatkowanie 

funduszy na poprawę położenia społeczeństwa obciążonego, jest nacisk na przestrzeganie 

praw człowieka, eliminację korupcji politycznej, zaprowadzenie rządów prawa i zapewnienie 

obywatelom społeczeństw obciążonych partycypacji w procesach politycznych27.

3.3. Trzecia wskazówka dotycząca obowiązku pomocy

W trzeciej wskazówce Rawls podkreśla, że celem jest pomoc społeczeństwom obciążonym

w tym, aby były w stanie rozumnie i racjonalnie radzić sobie ze swoimi sprawami, a ostatecznie 

stać się pełnoprawnymi członkami społeczności ludów. Kiedy zostanie to osiągnięte, dalsza 

pomoc jest zbyteczna. Ludy dobrze urządzone świadczące pomoc ludom obciążonym mają 

zatem również obowiązek zaprzestania jej udzielania, gdy te drugie są już w stanie samodzielnie 

dążyć do przekształcenia się w ludy dobrze urządzone. Innymi słowy, obowiązek pomocy nie 

usprawiedliwia działań o charakterze paternalistycznym28. Ludy niosące pomoc społeczeństwom 

obciążonym powinny przywiązywać szczególną wagę do zapewnienia im zasadniczych elemen-

tów autonomii politycznej w określeniu drogi swojego dalszego rozwoju29. Prawo do decydo-

wania o sobie stanowi konsekwencję równości, która jest podstawową zasadą prawa ludów30.

4. OBOWIĄZEK POMOCY JAKO OBOWIĄZEK SPRAWIEDLIWOŚCI

Obowiązek pomocy nie jest obowiązkiem dobroczynności, lecz obowiązkiem sprawiedliwo-

ści31. Jak już wspomniano, przypomina on zasadę sprawiedliwego oszczędzania, w stosunkach 

wewnętrznych, której respektowanie jest wymogiem sprawiedliwości, a nie tylko przejawem 

troski o przyszłe pokolenia. Biorąc pod uwagę tę paralelę, wydaje się, że wymogi obowiązku 

pomocy muszą zostać spełnione przed ustaleniem udziałów dystrybucyjnych za pomocą za-

25  Ibidem, s. 108.
26  Ibidem, s. 109; por. Amartya Sen, Poverty and Famines, Oxford 1981, Clarendon Press.
27  John Rawls, Th e Law of Peoples, s. 109-110.
28  Ibidem, s. 111.
29  Ibidem, s. 118.
30  John Rawls, Teoria sprawiedliwości, s. 543; por. John Rawls, Th e Law of Peoples, s. 37.
31  John Rawls, Th e Law of Peoples, s. 106-107; por. pkt. 1.
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sady zróżnicowania (diff erence principle)32. Obowiązek pomocy miałby zatem pierwszeństwo 

przed obowiązkami sprawiedliwości dystrybucyjnej wobec członków własnego społeczeństwa. 

Rawls zajmuje zatem – wbrew niektórym krytykom – stanowisko zdecydowanie kosmopoli-

tyczne, które ogranicza roszczenia sprawiedliwości dystrybucyjnej w ramach poszczególnych 

społeczeństw wymogiem zaspokojenia potrzeb podstawowych w skali ogólnoświatowej33.

5. RÓŻNICA MIĘDZY OBOWIĄZKIEM POMOCY A ZASADĄ 

ZRÓŻNICOWANIA I ZASADĄ GLOBALNEJ DYSTRYBUCJI

Mimo pewnych zbieżności z zasadą zróżnicowania, obowiązek pomocy różni się od niej 

pod pewnym istotnym względem. Obowiązek pomocy ma pewien cel i punkt graniczny 

(cutoff  point). Celem obowiązku pomocy jest wspomaganie biednych, aż staną się wolnymi

i równymi obywatelami rozumnego społeczeństwa liberalnego albo członkami przyzwo-

itych ludów hierarchicznych. Punktem granicznym jest osiągnięcie tego celu – po tym, jak 

się to stanie, zasada ta przestaje obowiązywać34. W przeciwieństwie do obowiązku pomocy 

zasada zróżnicowania nie ma celu ani punktu granicznego. Społeczeństwo ma nieustanny 

obowiązek sprawiedliwego dystrybuowania dochodu i bogactwa wśród osób zaangażowanych

w kooperację społeczną i ekonomiczną bez względu na to, jaki poziom zamożności osiągnęło. 

Niezależnie od tego, czy dochód i bogactwo społeczne rosną, maleją czy utrzymują się na 

stałym poziomie, ich dystrybucja między obywateli powinna być zawsze regulowana przez 

zasadę zróżnicowania35.

Rawls rozważa zasadę będącą przeniesieniem zasady zróżnicowania na poziom global-

ny – na poziom światowej społeczności ludów rządzących się rozumnym prawem ludów. Tego 

rodzaju zasadę formułowali m.in. Charles Beitz i Th omas Pogge pod nazwą „globalnej zasady 

dystrybucji” (global distribution principle) albo „dywidendy od zasobów globalnych” (Global 

Resource Dividend)36. Zasada ta zobowiązywałaby ludy bogatsze do dzielenia się częścią swojego 

dochodu i bogactwa z ludami biedniejszymi. Rawls twierdzi, że wprowadzenie tego rodzaju za-

sady prowadziłoby do rezultatów w oczywisty sposób niesprawiedliwych. Przywołuje w tym celu 

przykład dwóch ludów dobrze urządzonych znajdujących się na zbliżonym poziomie zamoż-

ności (mierzonej np. w dobrach podstawowych [primary goods]) i o zbliżonej populacji. Jeden 

z nich decyduje się na inwestowanie uzyskanego dochodu i wdrożenie rozsądnych oszczędności. 

Drugi woli być społeczeństwem bardziej „sielankowym i próżniaczym”. Po pewnym czasie za-

możność tego pierwszego wzrasta, natomiast ten drugi pozostaje na zasadniczo niezmienionym 

poziomie. Globalna zasada dystrybucji nakazywałaby temu pierwszemu podzielenie się częścią 

osiągniętego bogactwa, co wydaje się w oczywisty sposób niesprawiedliwe. Nie ma powodu, by 

społeczeństwo pierwsze ponosiło ciężary z tytułu wyboru dokonanego przez społeczeństwo 

32  Por. John Rawls, Teoria sprawiedliwości, s. 425-426.
33  Por. Samuel Freeman, Rawls, s. 441-442.
34  John Rawls, Th e Law of Peoples, s. 113-120, 117, por. 111.
35  Por. Samuel Freeman, Rawls, s. 87.
36  Por. Charles Beitz, Political Th eory and International Relations, Princeton 1979, Princeton University 

Press, s. 137-163; Th omas W. Pogge, An Egalitarian Law of Peoples, „Philosophy and Public Aff airs” 1994,

t. 23, nr 3, s. 195-224.
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drugie, skoro to drugie jest społeczeństwem dobrze urządzonym, a więc podjęta przez niego 

decyzja stanowi rezultat wolnego wyboru jego obywateli albo ich świadomej zgody. W przy-

padku obowiązku pomocy problem w ogóle nie powstaje, ponieważ pierwsze społeczeństwo 

nie musi pomagać społeczeństwu drugiemu, skoro osiągnęło ono poziom społeczeństwa dobrze 

urządzonego, niezależnie od tego, jaki jest względny poziom ich zamożności37.

6. OBOWIĄZEK POMOCY A POWINOWACTWO MIĘDZY LUDAMI

W odniesieniu do obowiązku pomocy rodzi się zasadne pytanie, jak zauważa Rawls, czy obo-

wiązek pomocy nie wymaga motywacji, której istnienia nie można oczekiwać nawet wśród 

dobrze urządzonych ludów liberalnych, a mianowicie poczucia powinowactwa (affi  nity) 

wśród ludów. O ile członkowie jednego ludu zazwyczaj czują się ze sobą w pewnym stopniu 

powiązani z uwagi na wspólny rząd, podzielaną kulturę polityczną, wychowanie w oparciu

o zbliżone ideały społeczne i polityczne oraz codzienne uczestnictwo w tych samych instytu-

cjach społecznych, o tyle trudno oczekiwać tego od ludów różniących się językiem, kulturą, 

obyczajowością czy tradycją polityczną38.

Zdaniem Rawlsa brak powinowactwa wśród ludów jest wyzwaniem i zadaniem dla męża 

stanu. Szczególnym zadaniem jest zwalczanie jego przyczyn wynikających z dawnych nie-

sprawiedliwości i antagonizmów społecznych, zwłaszcza antagonizmów klasowych. Działania 

męża stanu wspiera fakt, że stosunki między ludami nie są ustalone raz na zawsze i podlegają 

zmianom. W szczególności ulegają zacieśnieniu za sprawą udziału w instytucjach kooperacyj-

nych. Poza tym w interesie ludów urządzonych leży, by wszystkie ludy miały ustroje dobrze 

urządzone, ponieważ wówczas nie stanowią one zagrożenia, lecz są pokojowe i skłonne do 

współpracy. Innymi słowy, w ramach realistycznej utopii, jaką jest prawo ludów, założenie, 

że powinowactwo wśród ludów będzie wykazywało tendencję do wzmacniania się, nie jest 

bezpodstawne39.

7. UZASADNIENIE OBOWIĄZKU POMOCY JAKO JEDNEJ Z ZASAD PRAWA 

LUDÓW

Obowiązek pomocy jako jedną z zasad prawa ludów, czyli zasadę sprawiedliwości dla ludów 

Rawls uzasadnia za pomocą koncepcji sytuacji początkowej (original positions) zbliżonej do 

tej zastosowanej w koncepcji justice as fairness. Sytuacja początkowa stanowi model naszych 

przemyślanych przekonań co do tego, jakie warunki uznajemy za uczciwe (fair) i rozumne dla 

stron będących racjonalnymi przedstawicielami wolnych i równych, rozumnych i racjonalnych 

obywateli przy określaniu sprawiedliwych (fair) zasad kooperacji regulujących podstawową 

strukturę społeczeństwa.

37  John Rawls, Th e Law of Peoples, s. 115-119.
38  Ibidem, s. 112.
39  Ibidem, s. 112-113.



8Sebastian Szymański | Obowiązek pomocy w prawie ludów w ujęciu Johna Rawlsa

Rawls wprowadza w tym celu koncepcję drugiej sytuacji początkowej (po pierwszej, 

pozwalającej ustalić zasady sprawiedliwości dla społeczeństwa wewnętrznego), w której 

przedstawiciele ludów liberalnych akceptujących i afi rmujących liberalną koncepcję sprawie-

dliwości, mają ustalić sprawiedliwe warunki kooperacji dla ludów. Przedstawiciele ludów są 

rozumnie i uczciwie (fairly) sytuowani jako wolni i równi, a ludy przedstawiane jako rozumne. 

Przedmiotem namysłu przedstawicieli jest treść prawa ludów, które można traktować jako 

rządzące podstawową strukturą stosunków między ludami. Deliberacja przedstawicieli jest 

prowadzona w kategoriach właściwych racji, co zapewnia zasłona niewiedzy analogiczna do 

tej w justice as fairness. Warunki zasłony niewiedzy wyrażają przekonania co do tego, jakie 

argumenty liczą się jako racje w argumentacji dotyczącej przyjęcia zasad sprawiedliwości.

I wreszcie wybór zasad prawa ludów opiera się na fundamentalnych interesach ludów, które 

podaje liberalna koncepcja sprawiedliwości już wybrana w pierwszej sytuacji początkowej40.

Fundamentalnymi interesami ludów jest ochrona swojej niezależności politycznej i wolnej 

kultury z jej swobodami obywatelskimi, zagwarantowanie sobie bezpieczeństwa, ochrona 

terytorium oraz zapewnienie swoim obywatelom pomyślności. Pod tym względem ludy po-

dobne są do państw. Różni je jednak od nich to, że ludy dążą także do ochrony szacunku dla 

samych siebie, który opiera się na świadomości doświadczeń historycznych oraz zdobyczach 

kultury. Ludy oczekują takiego szacunku od innych ludów, a zarazem są gotowe do jego okazy-

wania. Ludy różni od państw, które są zdolne jedynie do racjonalnego postępowania, zdolność 

do rozumności, a więc gotowość do oferowania innym ludom uczciwych (fair) warunków 

kooperacji społecznej i politycznej. Ta gotowość jest przejawem wzajemnego szacunku oraz 

uznania równości wszystkich ludów, która stanowi pierwszą zasadę prawa ludów41.
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