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En diskussion utan innehåll? 
Critical Legal Studies och folkrätten 

PAL WRANGE* 

Är det juridiska beslutsfattandet ett helt godtyckligt spel, omöjligt att förutsäga? 
Att rätten ibland tar underliga vägar, och att inte ens en professor alltid kan spå 

vad de  vise i det Bondeska palatset skall komma fram till är knappast någon nyhet. 
Ofta inbillar man sig nog, emellertid, att detta beror på inkompetens, otydliga 
rättskällor eller på lagstiftarens beklagliga oförmåga att förutse allt vad människan 
kan ställa till med. I en bättre värld, med komplett och säker kunskap, och med 
kloka och välutbildade människor (eller artificiellt intelligenta datorer), bör det 
gå att skapa ett (någotsånär) förutsägbart rättssystem, där handlingen A leder till 
domen Al.' 

De  senaste decenniernas filosofi och rättsfilosofi menar emellertid att detta inte 
är fallet, och en av de  intressantaste attackerna kommer från den amerikanska the 
Critical Legal Studies Movement (fortsättningsvis CLS), som sedan år 1977 samlas 
i CLS-konferenser, med målet att utarbeta alternativa synsätt på rätten.2 CLS är 
ingen homogen rörelse och det förekommer inom den ganska artskilda uppfatt- 
ningar om grundläggande frågor, men för enkelhetens skull kommer jag i det föl- 
jande att bortse härifrån. Efter en inledande presentation av rörelsen följer en 
redogörelse för några viktiga CLS-juristers behandling av folkrätten, och till sist 
en tentativ utvärdering. 

*P51 Wrange ar doktorand i folkrätt vid Stockholms universitet. Författaren vill tacka Per Ahlin, 
Ove Bring, Anders Hultqvist och särskilt Martti Koskennierni för värdefulla synpunkter på tidi- 
gare utkast. 

'Jfr bl a Aleksander Peczenik "Opraktiskt paradigmskifte i juridiken", SVJT 1984 s457 och 459 
och Ronald Dworkin, Law's Empire, Cambridge, Mass, 1986, s vii, 225 ff, 412 och passim. Jfr 
aven Stig Strömholm, Ratt, rättskällor och rättstillämpning, 2u,  1984, s390, dock s444, samt 
Jacob Sundberg, Frän Eddan till Ekelöf, 1978, ss 15 och 18. Uttalat pessimistisk ar Aulis Aarnio 
i "Om rättssystemets slutna natur" i Kaarlo Tuori (red), Rattsdogmatikens alternativ, Tammer- 
fors 1988, s 16. Jfr aven H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford 1961 s 132 f, Reinhold Zippe- 
lius, Das Wesen des Rechts, 4u  Munchen 1978, s 143. 

2För introduktion till CLS, se Juha Pöyhönen "The Critical Legal Studies Movement - alternativ 
rattsdogmatik i U S A ,  Retfzrd 1989 s 83 ff, Roberto Mangabeira Unger, The Critical Legal 
Studies Movement, 1986 (aven publicerad i Harvard Law Review 1983), Mark Kelman, A 
Guide to Critical Legal Studies, 1987, Alan Hutchinson (red), Critical Legal Studies, 1986, 
Gunther Frankenberg, "Das Ernst im Recht", Kritische Justiz, 1987, s 281 ff, Alan Hunt, "The 
Theory of Critical Legal Studies", Oxford Journal of Legal Studies 1986, s 1 ff samt Critical 
Legal Thought. An American-German Debate, 1989. 
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CLS har hittills inte väckt någon större uppmärksamhet i Sverige. I vårt land 
harskar rattspositivismen och den nordiska realismen, sannolikt ofta i en oreflek- 
terad blandning. Kritiska riktningar som emellertid haft viss betydelse i den nor- 
diska juridiken ar den s k alternativa jurisprudensen, lanserad av den finlands- 
svenske professorn Lars D.  Eriksson, samt de ideer som i Sverige företräds av 
Håkan Hydén och Dennis T ö l l b ~ r g . ~  I likhet med CLS hävdar Eriksson rattens 
inkonsistens, och därmed principiella godtycklighet. Medan Eriksson menar att 
man skall använda sig av denna inkonsistens för att bygga upp en alternativ juri- 
sprudens som brukar argument som redan finns i den existerande rätten (framför 
allt s k behovsrationella argument) samt att det ar möjligt att uppnå intern rationa- 
litet inom ratten4 så anser emellertid huvudriktningen inom CLS att samma slut- 
sats i stallet leder till att man bör öppna den juridiska diskursen för argument som 
ligger utanför det nu accepterade området. 

CLS representerar alltså en mer långtgående kritik av rätten. Liksom den ame- 
rikanska realismen under mellankrigstiden ar den kritisk mot iden om rätten som 
ett formellt slutet och rationellt system: men till skillnad från sina föregångare ser 
den inte några möjligheter att inom doktrinen med logiska resonemang förutse 
domstolars dömande. Detta beror inte enbart på sådana välkända svårigheter som 
att ord ar vaga eller mångtydiga, att kunskap ar osäker eller att det ar tveksamt 
om det går att konstruera en konsistent logik som leder från "ar" (rattsfakta) till 
"bör" (rattsföljd). Istället beror detta på att det i den västerländska ratten finns 
en fundamental motsättning ("fundamental contradiction") som gör förutsägelsen 
omöjlig. Denna motsättning, eller paradox, grundas på det faktum att den liberala 
ideologi som våra samhällen bygger på hävdar såväl att människan skall ha största 
möjliga frihet, som att denna frihet samtidigt måste begränsas för att inte inverka 

'Se Håkan Hyden, "Legalstrategins rättsliga möjligheter - en inventering och diskussion" i 
Kaarlo Tuori (red), Rattsdogmatikens alternativ, Tammerfors 1988, s 86, dens "Vad ar rattsve- 
tenskapligt?". SvJT 1981 s 234 f och 239 samt Töllborg, "'Att ersatta en ideologi med en annan", 
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, 1982 s 36 ff. 

'Se Eriksson. Lars D, "Rattsdogmatikens alternativ", Retfmd 1989 s 105, dens, "Vad ar bra ar- 
gument?", i Håkan Hyden (red), Ratten som instrument för social förandring.Orn legalstrate- 
gier, 1982, s 94 ff. Se aven Kaarlo Tuori, "Alternativ eller kritik, snäv eller utvidgad doktrin?" i 
Kaarlo Tuori (red). Rattsdogmatikens alternativ, Tammerfors 1988, s 185 och 196 jfrt med 192 
samt s 206, se också Juha Pöjhönen, "Till teorin om rattens dekonstruktion" i a a, s 152 f och 
156. För en kritik av den alternativa jurisprudensen, se Aleksander Peczenik, "Opraktiskt para- 
digmskifte i juridiken". SvJT 1984 s 452 ff. 

iSe bl a Oliver Wendell Holmes. "The Path of the Law", Harvard Law Review 1897 s 457 ff samt 
Karl N. Llewllyn. Jurisprudence. Realism in Theory and Practice, 1962. Holmes (1839-1935) var 
aktiv långt före mellankrigstiden, men det var inte förrän under 1930-talet hans ideer började slå 
igenom. Andra viktiga amerikanska rattsrealister ar Felix Cohen och Jerome Frank. En modern 
genomgång finns i Grey, "Holmes and Legal Pragmatism". Stanford Law Review 1989 s 787 ff, 
vari bl a Holmes relation till den första generationen amerikanska pragmatiker undersöks, samt 
Francoise Michaut. "Le Realisme Juridique Américain: Un Moment de I'Histoire de la Doctrine 
Juridique Americaine Ou Davantage" i Kamenka/Summers/Twining (red), Soziologische Juri- 
sprudenz und realistische Theorien des Rechts. Berlin 1986, s 335 ff. Om CLS och Legal Rea- 
lism. se bl a Frankenberg. i not 2 a a. s 299 ff. 
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menligt på andra människors frihet.6 Samtidigt menar man inom CLS att det i 
varje delmotsattning av denna paradox finns en "privileged position" som, till sy- 
nes helt godtyckligt, får styra argumentationen. Ett exempel på detta ar att kon- 
traktsratten sägs bygga på den grundläggande normen om avtalsfrihet, vilken i sin 
tur bygger på uppfattningen att individen har en principiell frihet.' Detta trots att, 
enligt Roberto Unger, t ex den amerikanska kontraktsratten ar så full av undantag 
från vad som anses som huvudprinciper om avtalsfrihet m m, att man kan fråga sig 
i vad mån den traditionella kontraktsrattsteorin alls ex i~ te ra r .~  

Den liberala rattsteorin har separerat ratten från andra typer av social kontroll, 
att lagarna själva definierar sin tillampningssfar och förutsatt att de ar objektiva 
och legitima, samt hävdat att ratten ger förutsägbara r e ~ u l t a t . ~  CLS-skolan anser 
att alla dessa anspråk ar och förblir ouppfyllda. 

Under senare tid har denna kritik fördjupats till att galla hela den tro på en 
mänsklig rationalitet som den moderna ratten förutsatter.1° I denna kritik har man 
hämtat inspiration från poststrukturalismen (kanske fr a Jacques Derrida). 

Överhuvud taget står CLS - till skillnad från den skandinaviska s k vardenihilis- 
men - inte själv för sin filosofiska underbyggnad utan hämtar den från diverse 
håll: förrutom Derrida aven strukturalism och Frankfurtskolans kritiska filosofi 
samt i viss mån aven neomarxism och gamla sociologiska klassiker som Weber och 
Marx. En filosof som på senare tid fått stor betydelse för vissa av CLS-deltagarna 
ar den amerikanska neopragmatikern Richard Rorty.ll 

6Se Alan Hunt, i not 2 a a, s 5 f samt s 16, 20 och 22, Martti Koskenniemi, From Apology to 
Utopia. The Structure of International Legal Argument, Helsingfors 1989, s 52 och 66, Joseph 
Singer, "The Player and the Cards: Nihilism and Legal Theory", The Yale Law Journal, 1984, s 
9 ff samt Mark Kelman, i not 2 a a,  s 16 f. (Kelman noterar att aven CLS-skolan använder sig 
av otillåtna förenklingar i sin beskrivning av "the Fundamental Contradiction"; a a, s 234 ff.) 

'Angående detta samt CLS' kritik av historisistiska riktningar, av Law and Economics-skolan, av 
Rights and Principles-riktningen samt av funktionalistiska idéer, se Mark Kelman, i not 2 a a, 
passim. Se aven Pöyhönen, i not 2 a a, s 93 samt f ö aven Holmes, i not 5 a a,  s 462 f. Jfr aven 
Töllborg, i not 3 a a,  s 39. 
Unger, i not 2 a a, s 58 ff. Jfr aven Lars D. Eriksson i "Ratten som. .", i not 4 a a, s. 104. De båda 
jämförs bla i Kaarlo Tuori, i not 4 aa ,  s 183. 

'Se Alan Hunt, i not 2 a a, s 4 samt aven Mark Kelman, i not 2 a a, s 3 f. Se aven Robero Mang- 
abeira Unger, i not 2 a a, s 1 f samt nedan vid not 17. 

''Se Juha Pöhynönen, i not 4 a a s 155. 
l1 Rortys mest kända verk ar Philosophy and the Mirror of Nature, 1979. Hans senaste bokverk 

är Contingency, Irony and ~ o l i d a r i t ~ ,  1989. För en kortfattad sammanfattning av några av hans 
viktigaste ider, se hans "Solidarity or Objectivity?" i RachmanIWest (red), Post-Analytic Philo- 
sophy, 1985 s 3. 

Rortys tankar diskuteras utifrån ett rättsligt perspektiv bl a i Joseph Singer, i not 6 aa ,  John 
Stick, "Can Nihilism be Pragmatic", Harvard Law Review 1986 s 332 ff samt Allan C .  Hutchin- 
son, "The Three 'Rs': ReadingiRortylRadicaIly", Harvard Law Review 1989, s 555 ff. Rorty 
själv diskuterar Roberto Unger i "Unger, Castoriadis and the Romance of a National Future", 
Northwestern University Law Review 1988 s 335 ff. Rorty kritiseras i Michael S. Moore, "The 
Interpretive Turn in Modern Theory: A Turn for The Worse?". Stanford Law Review, 1989, s 
880. Se aven nedan. 
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E n  av rörelsens två huvudambitioner ar, som antytts ovan, att analysera, eller 
snarast dekonstruera, rättsliga utsagor.12 Man fortsätter och radikaliserar harvid- 
lag den vag som inleddes av de  amerikanska realisterna. En liknande ambition 
inom denna riktning ar att analysera förhållandet mellan ratt och samhalle.13 

Det andra målet för CLS ar att använda ratten och dess obestämdhet för radi- 
kala mål, t ex att havda de hemlösas, kvinnornas och de etniska minoriteternas 
ratt. Den främste representanten för denna inriktning ar Roberto Mangabeira 
Unger.14. Reglerna i ett rättssystem görs enligt Unger begripliga genom vad han 
kallar dess "formative ~ontext", '~och därmed blir ratten beroende av politiska och 
ideologiska uppfattningar som ligger som en nödvändig undertext till de auktorita- 
tiva normativa texterna.16 Unger skriver att "any tradition is so rich in ambiguity 
that persuasive arguments can be offered for developing it in alternative 
direction~"'~ och förespråkar en ny, "expanded" doktrin som tar in också andra 
argument an de  som traditionellt accepteras.18 

CLS har alltså en teoretisk inriktning och en praktisk. Den förra kan i princip 
omfattas av vem som helst, oavsett politisk hemvist, medan den senare har klara 
vansterf~rtecken. '~ 

CLS har den senaste tiden börjat få visst inflytande också inom folkrätten. Den 
mest framträdande företrädaren för denna inriktning ar professorn vid Harvard 
David Kennedy. Kennedy har främst arbetat på det analytiska satt som bl a nam- 
nen Duncan Kennedy gör. David Kennedy började sitt arbete redan 1980 (som 
26-åring) med en recension av Louis Henkins "How Nations Behave7',*0 i vilken 
han skisserar det program han sedan fortsätter genom diverse artiklar och som får 
sin kulmen i boken "International Legal Structures" 1987.21 Kennedys verk har 
fått relativ stor uppmärksamhet och han har också fått efterföljare. En av dessa 
ar den finske UD-tjänstemannen Martti Koskenniemi, vars huvudverk ar avhand- 
lingen "From Apology to Utopia. The Structure of International Legal 

[:Det verk som kanske utgör den största inspirationskällan för denna verksamhet ar Duncan 
Kennedy. "The Structure of Blackstone's Commentaries", Buffalo Law Review, 1979 s 205 ff. 

I3Se harom Unger i not 2 a a. s 121 f och jfr aven Hyden. i not 4 a a, s 23 och 28. 
"Hans mest lättillgängliga verk ar den nästan pamflettartade The Critical Legal Studies Move- 

ment Cambridge. Massachusetts. 1986. aven publicerad i Harvard Law Review 1983. Know- 
ledge and Politics. New York 1975. citeras också flitigt. 

1' ,', a. s 92. se aven s 95. 
'h Min tolkning av Unger. 
"Unger, a a. s 91. 
I8Se a a. s 16- 18 samt aven s 111. 
l y  Det ar dock djupt problematiskt om man kan göra en sådan uppdelning i teoretiska och prak- 

tiska uppfattningar. För det första paverkas vetenskapsmannens val av forskningsobjekt och 
angreppsvinkel av hans politiska iskidning. För det andra ar det klart att hans teoretiska upp- 
fattning om världen piverkar ocksi den politiska iskådningen. 

"'Haravard International Law Journal. 1980. s 301 ff. 
" Baden-Baden 1987. 
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D i s c ~ u r s e " . ~ ~  Jag skall fortsättningsvis presentera CLS-kritiken av folkrätten hu- 
vudsakligen utifrån Kennedys verk. 

Kennedy menar att det grundläggande problemet ar att folkrätten ser sig själv 
som antingen "separate from" eller "fused with" staternas ~ p p f ö r a n d e , ~ ~  dvs na- 
turrattslig eller positivistisk. Rätten blir i det förra fallet "tnvially irrelevant" och 
i det senare "uncritically impotent".24 Ingen av modellerna kan fullfölja den roll 
folkrätten tagit på sig, för både lider av legitimitet~problem.~~ 

Just as one may ask a naturalist where the source of his norms may be found except in consen- 
sus, so one must ask the positivist where the rule of reciprocal consent (pacta sunt servanda, m 
a) receives its legitimacy if not in r e v e l a t i ~ n . ~ ~  

De  båda,extrempositionerna "kollapsar" alltså in mot respektive motsatsposi- 
tion, och den moderna folkrättsdoktrinens försök att förlika dessa två har 
misslyckats.27 I och med den ideologiska splittring av världssamfundet som ägt 
rum efter 1917 rspektive 1945 (vilken idag dock håller på att mildras) har denna 
inneboende motsättning i folkrätten blivit an mer uppenbar.28 

I den år 1980 publicerade uppsatsen "Theses of International Law D i s c ~ u r s e " ~ ~  
menar Kennedy att inte ens en så opretentiös uppfattning om folkrätten som att 
den är "a scheme of reasoning" som åtminstone ibland avgör utgången av en tvist 
är hållbar.30 Visserligen finns det ett sådant schema - "Ialrguments connect in rat- 
her specific, determinative ways and h e s  of reasoning have an interna1 
~ o h e r e n c e " ~ ~  - men i den folkrättsliga argumentationen upprepas ständigt den 
ovannämnda fundamentala motsättningen mellan staternas suveränitet och reg- 
lernas bindande kraft.32Detta gör att den folkrättsliga argumentationen aldrig kan 
vara bestämmande för utgången av en rättslig fråga. Istället avgörs tvisten genom 
att en part "ger upp" eller accepterar de underliggande moraliska ochleller poli- 
tiska värderingar som finns i argumenten snarare än den rent juridiska halten av 
dessa argument.33 

Koskenniemi förklarar i sin bok samma förhållande genom att anknyta till den 

**Helsingfors 1989, recenserad av David Kennedy i Haravard International Law Journal 1190. En 
annan ofta last bok inom CLS ar Anthony Cartys The Decay of International Law? A Re- 
appraisal of the Limits of Legal Imagination in International Affairs, 1986, som dock enligt min 
mening ar mindre intressant. 

'3 Kennedy, i not 20 a a, s 302. 
'J A st. 

Jfr också Koskenniemi, i not 22 a a, s XV och 456. 
26Kennedy, i not 20 a, s 303. 
"A st och passism. 

A a,  s 314. 
19German Yearbook of International Law 1980, s 353 Ef. 
30A a, s 357. 
31 A a,  s 358. 
3?Se Alan Hunt, i not 2 a a,  s 5 f samt s 16, 20 och 22, Martti Koskenniemi, i not 22 a a, s 66, 

Joseph Singer, i not 6 a a, s 9 ff samt Mark Kelman, i not 2 a a, s 16 f. 
33Se a a,  s 357. Jfr aven Hutchinson, i not 10 a a, s 582 f. 
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liberala paradoxen. A ena sidan ar staterna fria, likställda och oberoende, å den 
andra måste de koordinera sina beteenden.34 De  argument som bygger på stater- 
nas vilja kallar Koskenniemi "ascending" (uppstigande) medan de som sägs 
komma från reglerna ovanför staterna benämns "descending" (nedstigande). 
Detta dialiektiska och varandra uteslutande begreppspar kan också översattas 
med motsättningen mellan apologi (för staternas beteende) och utopi (reglernas 
harskande över makten). Dessa begrepp är inte absoluta, utan i varje åsiktsutbyte 
ar  ett argument "descending" eller utopiskt i förhållande till det andra, vilket där- 
med intar en "ascending" eller apologetisk position.35 Varje argument får således 
sitt varde genom sitt förhållande till de andra argumenten. 

Varför ar det så? Kennedy refererar till semiotikens fader, Ferdinand 
S a ~ s s u r e , ~ ~  som fann att språket ar ett system av interdependenta termer, vilkas 
betydelse ar beroende av de  andra termerna. Varje ord får m a o sin betydelse 
genom sitt förhållande till andra ord. Kennedy drar i strukturalistisk anda 37 ut 
detta resonemang till hela den folkrättsliga diskursen: varje argument i denna dis- 
kurs får sitt varde endast genom den samtidiga närvaron av de andra 
arg~menten.~*Av detta drar han följande slutsats: 

The arguments are meningful only in combination and can be combined only in accordance 
with preexisting rules. This renders empty the possibility that the listener may be convinced by 
something argued. To me, then, international law discourse is conversation without content - a 
ritualized exchange which avoids confronting the very question it purports to a d d r e ~ s . ~ ~  

Koskenniemi går tillbaka till den eviga motsättningen mellan idealister och 
rea l i~ter~~ ' inom filosofin. Idealisterna, alltifrån Platon, har haft svårt att förklara 
hur verkligheten i form av ideer skulle kunna vara intersubjektivt verifierbar, me- 
dan realisterna aldrig har lyckats redogöra för hur vi kan nå "fakta" utan att först 
ha en matris av koncept (ideer) att sortera dem med.41 Detsamma gäller motsätt- 
ningen mellan "law as ideas" (manifesterade i regler) och "law as f a ~ t " . ~ ~  

34 Koskenniemi, i not 22 a a, s 69 f. Se även s 6 och XVI. Se även Kennedy, i not 29 a a, s 361 och 
369. Koskenniemi utvecklar sina teser i förkortad form i "The Politics of International Law", 
European Journal of International Law, 1990, s 5 ff samt i "Introduction; International Law as 
a Modernist Utopia" i den ännu ej publicerde International Law i serien International Library 
of Essays in Law and Legal Theory. 

"Se Koskenniemi, i not 22 a a, s 40-42 137,449 och 456. 
36Saussures mest kända verk ar Cours de linguistique générale, på svenska Kurs i allmän lingvis- 

tik, 1969. För en fyllig men lättbegriplig introduktion till semiotik, strukturell lingvistik m m, 
se Umberto Eco, Den frånvarande strukturen, 1971. 

37Strukturalismen generaliserade detta systemtankande till andra områden av livet. 
38Kennedy, a a, s 375. Se aven Koskenniemi, i not 22 a a, s XIX f. 

Kennedy, a a, s 376. 
J"Observeras bör dock att termen "realist" ofta haft en annan betydelse i filosofin, t ex under 

nominaliststriden under 1300-talet. Se Lund m fl ,  Europas idéhistoria, 1982, s 81 och 141 ff .  
Jfr aven Michael S. Moore, i not 11 a a,. Moore skiljer på "legal realists", dar realist har den 
nyssnämnda betydelsen, och de felaktigt benämnda "Legal Realists", dvs de som följde i Hol- 
mes' fotspår. 

4'Se Koskenniemi, i not 22 a a,  s 460 f ,  469, 188 och 191. 
4'Se a a,  s 465. Jfr aven s 1-5,9 och 458 f. 
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Koskenniemi tar också upp språkets betydelse för vårt sätt att uppfatta varlden. 
A ena sidan uppfattas fakta (varlden) såsom de mottas genom språket43, och när 
vi å den andra skall tolka, och därmed återföra det som sägs i språket till varlden 
(m.a.), är det enda vi kan nå nya språkyttringar som är lika obestämda (dvs skilda 
från varlden, m.a.) som den text som skulle tolkas.44 

En annan av Kennedys efterföljare, James Boyle, visar hur grundläggande poli- 
tiska och ideologiska uppfattningar ligger inbäddade i det folkrättsliga språket re- 
dan i de till synes neutrala och "objektiva" definitionerna av begreppen och hur 
de på detta sätt styr disku~sionen.~~ Enligt Boyle bygger folkrätten på ett anta- 
gande som modern filosofi visat ar helt ohållbart, nämligen att ord kan tolkas på 
ett objektivt och opolitiskt ~ ä t t . ~ ~ B o y l e  påpekar också att inte bara den konven- 
tionella folkrätten, vilken Kennedy behandlat, utan också t ex den (tidigare) sov- 
jetiska folkrätten, exemplifierad av G.I. Tunkin, och den s k New Haven- eller 
McDougal-Lasswell-skolan innehåller grundläggande parad~xer.~' 

Ar 1986 kom Kennedys "Primitive Legal Sch01arship"~~där han behandlar den 
"primitiva" doktrinen före 1648 och kontrasterar den mot den senare traditionella 
doktrinen (1648-1900) samt den moderna (1900-1980).49 Medan den primitiva 
doktrinen antar en eklektisk attityd litar den traditionella på auktoriteter (natur- 
rätten eller positivismen). Den moderna doktrinen delar den primitivas eklektiska 
approach men har trots sin ambition att nå intern metodologisk koherens förlorat 
tron på de traditionella modellerna; dess eklekticism är ett resultat av 
skepticism."' Som ett resultat av denna attityd, "/t/he modern text appears unsure 

43A a,  s 469. 
U A a. s 474. 
45Se James Boyle. "Ideals and Things: International Legal Scholarship and the Prison-house of 

Language", Harvard International Law Journal 1985 s 328 f. 
4hA a, s 347 ff. Jfr aven Robin West, "Relativism, Objectivity. and Law" i The Yale Law Journal. 

1990, s 1474 och 1482. 
"Boyle, a a, s 340 ff. 

Harvard International Law Journal 1986, s I ff. Vid denna tid kom aven fyra i Sverige svårfådda 
artiklar av Kennedy: "International Legal Education" i Harvard International Law Journal 
1985 s 361-384, "Critical Legal Theory. Structuralism and Contemporary Legal Scholarship". 
New England Law Review 1985-86. "The Turn to Interpretation", Southern California Law 
Review 1985 samt "The Move to Institutions". Cardozo Law Review 1987 s 841-988. 

"Varför den moderna doktrinen avgransas t i l l  1980 ar oklart. Avgränsningen ar i och för sig be- 
rattigad - såval teknologiskt som socialt och idémässigt lever vi idag i vad många kallar ett post- 
modernt samhalle. I sin recension av Kennedy noterar Nicholas Onuf. en aning maliciöst men 
inte nödvändigtvis illasinnat. att 1980 "not at all coincidentally" är det år då "Thesis on Interna- 
tional Discourse" markerade Kennedys inträde på arenan, "with a manifesto in his hand and 
revolution in his heart"; American Journal of International Law, 1989 s 638. 

I en senare och mycket intressant artikel undersöker Kennedy religionens. och senare filoso- 
fins roll som ett undanträngt men kvardröjande (mitt uttryck) "narrativ" i folkrätten, Se "'A 
New Stream of.Internationa1 Law Scholarship", 7 Wisconsin International Law Journal 1988189 
s 1 f f ,  s 23-26. Aven Koskenniemi analyserar folkrättens historia i den tidigarenämnda Interna- 
tional Law as a Modernist Utopia. 

5"Kennedy. i not 48 a a, s 6 f. 
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of its beginning, constantly oscillating among methods and images of doctrinal 
consistency. "j1 

Hur kan då folkrätten, med dessa brister, ändå fortsatta? I International Legal 
Structures, Kennedys magnum opus, undersöker han hur den juridiska diskursen 
trots allt fungerar. Kennedy följer har åter igen den grundläggande motsättningen 
mellan det folkrättsliga regelverket (mjuka argument) och den suveräna statens 
makt (hårda argument)52 genom de traditionella områdena kallor, procedur och 
substans (materiella regler). I en mängd ofta halsbrytande analyser av rättsfall vi- 
sas hur domarna nästan alltid, med hjälp av retoriska knep, lyckas kryssa mellan 
Schylla (rattens primat) och Charybdis (staternas primat) genom att växla mellan 
de  tre olika diskurserna. En fråga som tycks galla proceduren besvaras med en 
hänvisning till substansen eller kallaran osv. 

I den folkrättsliga diskursen om kallor, t ex, visar Kennedy hur doktrinen ar 
ovillig att helt lita till endera hårda argument (typiskt sett traktater) eller mjuka 
(typiskt sett sedvanerätt).j3 

I avsnittet om "process discourse" behandlar Kennedy bl a "participation" - er- 
kännande, jurisdiktion, immunitet och statsansvar. Process discourse dominerar 
dagens folkrätt genom att undantränga ("displace") substans och kallor samtidigt 
som den "presenterar sig själv som auktoritetens (kallornas, m.a.) och rättvisans 
(substansens, m a) ödmjuke De två andra diskurserna ar beroende av 
processdiskursen. Innan kalldoktrinen kan avgöra vilken regel som galler måste 
processdiskursen bestämma vilkas medgivande (hårda argument) som fordras el- 
ler vems uppfattning om rättvisa (mjuka argument) som skall galla. På samma satt 
måste processdiskursen föregå substansdiskursen för att bestämma vilka subjekt 
det ar som kan havda materiell ratt inom folkrätten.j5 

Kennedy går till sist in på substansdoktrinen. Denna diskurs, som man skulle 
kunna tro ar den viktigaste eftersom den skall tillhandahålla de konkreta nor- 
merna, litar istället på sina "broderdiskurser". En tvist mellan två stater kan lösas 
antingen subjektivt genom överenskommelse - vilket hänvisar oss till processdis- 
kursen - eller genom att söka en objektiv norm utanför de tvistande staterna, vil- 
ket istället tvingar oss tillbaka till kalldisknrsen för att hitta denna n ~ r m . ~ ~ K e n -  
nedy finner också att substansdiskursen fluktuerar mellan "sovereign autonomy" 
och "sovereign co-operation"; den förra ar huvudsakligen krigets eller den vap- 
nade konfliktens folkrätt medan den andra dominerar fredens f~ lk ra t t .~ '  

Närmast dråpligt blir det nar han analyserar 1982 års havskonvention som ett 

'' A a, s 10. 
'ZI not 21 a a, s 29. 
'3Se a a,  s 37 och 103. 
'jA a,  s 173. Se aven s 188. 
''Se härom i a a, s 190. Jfr aven Koskenniemi, The Politics . . ., i not 34 a a, s 14 ff .  
56Se Kennedy, a a, s 198. 
'7A a, s 198 f .  
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exempel på fredens folkrätt. I nästan skönlitterära toner får läsaren följa jakten 
på den substans som konventionens preambul utlovar och i slutet av detta avsnitt 
kommer Kennedy till slutsatsen att denna substans aldrig finns där man tror att 
den borde finnas. 

The organizing, ordering authority is always elsewhere - upcoming in regulation, behind us in 
architecture, before us in the institution, above us in purposes, outside us in states, around the 
corner in the Authority, and so on. 1-1 / T h e  substance of the international law of peace seems 
to be a repetition of the search for s ~ b s t a n c e . ' ~  

I sin analys av "the law of force" noterar Kennedy att våldet är lagens upp- 
komst, förankring och ständige följeslagare, samtidigt som lagen alltid försöker 
stöta bort denne "sin antagonistiske andre"." Motsättningen kommer i dagen i 
undantagen till våldsförbudet i artikel 2 (4) i FN-stadgan. Självförsvarsrätten är en 
bugning för suveräniteten (hos den angripne staten) medan den (kontroversiella) 
humanitära interventionen är en eftergift för rätt~isan.~OEtt annat problem är att 
denna diskurs har som mål att samtidigt som den utesluter våldet från folkrätten 
också kunna reglera det, genom krigets lagar och den humanitära rätten.61 

I sitt slutavsnitt sammanfattar Kennedy vad han funnit. De retoriska undanma- 
növrer och vidarehänvsiningar som folkrättsdiskursen använder sig av skapar ett 
intryck av rörelse; folkrätten blir en oändlig diskurs, ett slags pepetuum mobile 
(min term). Men genom att dessa olika retoriker ändå balanserar varandra, så 
uppnås också en (bedräglig) känsla av för~tsägbarhet .~ '  

Kennedys stil skiljer sig från den gängse. Han tar inte upp enskilda författares 
eller domares åsikter som sådana, utan de behandlade avsnitten, domarna m m 
antas istället utgöra delar av en sammanhållen text,63 den folkrättsliga. Folkrätten 
subjektiviseras ofta i boken och olika doktrinriktningar eller argument "lovar", 
"flirtar '. "litar på" och "använder sig av ~ t r a t e g i e r " . ~ ~  Kennedy har också separe- 
rat den folkrättsliga diskursen från dess upphov och referens i den övriga världen. 
Han förklarar detta angreppssätt: 

I was curious to know whether one might explain the international legal order from the inside - 
as the fulfillment of public international law's self image or as the consequence of its rhetorical 
framework rather than as a product of history, ideology and p o l i t i ~ s . ~ ~  

'XA a. s 244. Se iiven Koskenniemi. i not 22 a a, s 435 ff och J39 ff. 
'' Kennedy. i not 21 a a. s 249 f samt även s 282f. 
"'Jfr a a. s 263-265 samt iiven Koskenniemi. i not 21 a a. s 443 f. 
h' Kennedy, i not 21 a a. s 257 f. 

En terminologisk notering: Kennedy talar om "the law of war" respektive the law in war". 
Detta överensstämmer inte med giingse språkbruk. enligt vilket "the laws of war" reglerar krig- 
föringen. dvs det som Kennedy kallar "the law in war"; se OppenheimlLauterpacht. Internatio- 
nal Law II, 7 u 1952 s 226 f samt J G Starke. Introduction to International Law. 10 u 1989s 552. 
Jfr dock Ingrid Detter De Lupis. The Law of War, 1987 s XX och 126. dock jfrt med s 129. 

"Kennedy. a a. s 290-294. 
63Han säger sig vilja förstå "international law as language" (a a. s 287). Jfr ovan om Saussure. 
@Se bl a a a. s 121 f. 

S 287. 
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Kennedys attityd liknar den som används i mycket av den poststrukturalistiska 
text- och l i t te ra t~rkr i t iken.~~ Människan ses inte som ett suveränt subjekt utan 
som en "kopplingscentral" för redan sagda ut~agor .~ '  Metoden är ytterst suggestiv 
och är sannolikt den enda möjliga för den som har ambitionen att analysera den 
folkrättsliga diskursen som helhet. 

Kennedy ar dock ytterst krävande. Hans språkbehandling är superb, men 
idéerna kläs i en retorisk drakt'j8som ibland gör det besvärligt att följa honom för 
en som inte är väl förtrogen med den tradition han arbetar i, och särskilt artik- 
larna - där det empiriska materialet är sparsmakat - ar ibland svåra att förstå. 
Varje läsning av en text ar en tolkning,69 men jag måste infoga brasklappen att 
risken för att jag ovan feltolkat Kennedy måste betraktas som större an om det 
gällt en mer konventionell folkrättslig text. 

Koskenniemis språk ar enklare, och hans angreppsvinkel också mindre kompli- 
cerad. Den grundläggande motsättningen mellan folkrätten som en apologi för de  
suverana staternas agerande och folkrätten som ett bindande regelverk ("Ut- 
opia") följs genom en rad deldiskurser i den folkrättsliga texten. Liksom hos Ken- 
nedy är analysen ofta mångordig, men samtidigt suggestiv och starkare och mer 
direkt 'än hos Kennedy. 

Har då  folkrätten någon praktisk betydelse? Kennedy tar inte direkt upp denna 
fråga i International Legal Structures. Inte desto mindre menar han att den haft 
en enorm succé, vilket beror just på att den kan ge olika resultat, att den inte ar 

Man får förstå, efter att ha läst hans skrifter, att han med "succé" 
menar att den trots allt fortfarande utgör en diskurs som folk tillämpar och som 
engagerar en rad människor. Av detta kan impliceras att den därmed också har en 
praktisk betydelse, dvs. en betydelse utanför diskursen, eftersom man annars 
skulle anse det meningslöst att sysselsatta sig med den. Denna slutsats ar rimlig, 
men den räcker knappast som bevis. Till skillnad från Kennedy menar Kosken- 
niemi att just behovet av en skylande retorik gör folkrätten i dess nuvarande form 
omöjlig. 

Såväl Koskenniemis som Kennedys arbeten har väckt reaktioner. Philip R 
Trimble noterar i en recension att Kennedys analys "seems plausible, even 'cor- 
rect' in some sense, but the result seems eerily empty." Folkrättens internationella 

hbI sina tidigare verk bekänner sig Kennedy till den ursprungliga strukturalismen (se vid not 37), 
men i en senare uppsats förklarar han att den ar otillräcklig; se "Critical Legal Theory. . ." i 
not 48. 

" Detta innebar inte nödvändigtvis att människan ar ett viljelöst rö för vinden. Dock problemati- 
seras iden o m  det helt suverana subjektet. 

'j8Valet av ordet retorik skall inte ses som en kritik; alla har vi vår egen retorik. 
@Man kan nog t o m havda att det ar omöjligt att helt förstå en annan författare. Detta skulle ju 

kräva en total "Horizontverschelzung", dvs att läsaren och författaren har exakt samma kun- 
skaper, bakgrund m m. 

'('De flesta jurister skulle nog, till skillnad från Kennedy, mena att detta ar ett problem. Jfr dock 
Alan Hunt ,  i not 2 a a ,  s 36. 



266 på1 Wrange 

betydelse beror enligt Trimble inte på det "rhetorical she11 game" som Kennedy 
framför utan på att världens ledare har ett starkt behov av folkrätten, detta av 
egenintresse och p g a folkrättens legitimerande funktion.71 Nicholas Onuf, själv 
en intressant t e ~ r e t i k e r , ~ ~  ar mer positiv och menar att om Kennedy "does find a 
voice that avoids frivolity or  capitulation, international legal scholarship will have 
begun a new era." Först måste Kennedy enellertid besvara frågan hur man kan 
vara en lekfull postmodernist i en dödligt allvarlig värld, eller hur den ironiska och 
kritiska ton som behövs för att bryta ner harskande vanförestalningar skall undgå 
att bli oengagerad och nihilistisk (i moraliskt h ä n ~ e e n d e ) . ~ ~  Onuf recenserar aven 
Koskennimei, och hans kritik, som har ar mer utvecklad, går i detta fall ut på att 
de praktiska slutsatser som Koskenniemi drar ar otillfred~stallande.~~ 

Och, det ar just det som ar problemet. Skall vi tvingas leva med vetskapen att 
rättsliga lösningar ar obestämda, eller godtyckliga, och, om vi måste det, vad skall 
vi istället leva efter'? Koskenniemi ger ett engagerat svar på anklagelsen att CLS- 
analysen leder till nihilism. Den som kommer med sådana beskyllningar gör sig 
själv skyldig till ett slags nihilism eftersom han då menar att det ar bättre att fort- 
satta leva i en illusion, oavsett konsekvenserna, an att analysera vilka delar av 
denna illusion som kan vara varda att bevara.75 Detta innebar inte att man måste 
acceptera "anything goes", bara att juristers förväntan om "certainty" måste gra- 
deras ned.76 

Kennedys eget utkast till svar på Onufs fråga kommer i 1988 års "A New Stream 
of International Law Scho la r~h ip" ,~~  dar han efter nästan tio års distanserat analy- 
serande kommer in på frågan "vad bör göras", om an i en svårgenomtränglig 
språkdräkt. 

Kennedy finner att efterkrigstidens folkrätt genom sin pragmatiska attityd för- 
lorat bilden av sig själv som en distinkt, sammanhållen och optimistisk disciplin 
och att den istället fångats i byråkratiska processer.78 Problemet ar att folkrätten 

71 "International Law, World Order, and Critical Legal Studies", Stanford Law Review, 1990 s 
832. 

Detta Trimbles argument ar dock inte särskilt starkt. Folkrättens betydelse kan ha flera nöd- 
vändiga orsaker. Att världen har ett abstrakt behov av en folkrätt betyder inte att den konkreta 
folkrätt som finns uppfyller detta krav. Det är just hur den befintliga folkrätten uppfyller dessa 
krav, och därmed kan spela denna roll, som Kennedy undersöker. 

72 Se hans "International Legal Order as an Idea", American Journal of International Law, 1979 
s 244 ff. 

73 Recension av Kennedy i American Journal of International Law 1989 s 630 ff, s 640. 
7JAmerican Journal of International Law, 1990, s 771. Namnas bör dock att det inte ar de prak- 

tiska rekommendationerna som är  huvudnumret i Koskenniemis avhandling. 
75 Koskenniemi, i not 22 a a ,  s 478. 
7hI  not 22 a a ,  s 479. Jfr aven Singer i not 10 a a ,  s 52 samt f ö även Axel Hagerström, "Om 

moraliska föreställningars sanning" i Socialfilosofiska uppsatser, 1939, s 50 och 53. 
77 Wisconsin International Law Journal 1988189 s 1-49. 

A a. s 4-6. 
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vi11 se sig som både i och utanför politiken eller staten. Kennedy redogör för den 
senare tidens filolsofiska och sociologiska angrepp på tron att "stat" är något som 
faktiskt existerar och ser istället på staten som "an imagenary relationship bet- 
ween law and politics, as a site for rhetorical awareness of one another."79 Ken- 
nedy vill istället att man betraktar staten som ett gemensamt ~pråk,8~något  som 
behandlar förhållandet mellan "something posited as law and something posited 
as ~ocie ty" .~ '  

Denna för många kanske lite teoretiska slutsats leder till två praktiska rekom- 
mendationer. För det första menar Kennedy att vi inte skall bry oss om hur det 
går i kampen mellan staternas suveräna autonomi och deras gemenskap 
( c o r n m ~ n i t y ) . ~ ~  För det andra kan vi därmed inta en friare hållning till detta "lexi- 
con of law", nu när det är befriat från sina vanföreställningar. Istället för staten 
verkar Kennedy anse att också andra delar av samhället, de som finns i margina- 
len, kan ges en roll i den (fo1k)rättsliga d isk~rsen.~ '  

Koskenniemi är något mer pessimistisk beträffande folkrättens möjligheter. 
Man måste, enligt Koskenniemi, öppna upp diskussionen för argument utanför 
folkrättens ram,s4 och han pekar flera gånger på den utökade användningen av 
" e q ~ i t y " . ~ ~  Istället för att tro att det finns färdiga regler som kan avgöra en konflikt 
bör denna behandlas i hela sin vidd och juristen måste ta ett eget ansvar för sina 
argument.86 Koskenniemi föreslår att folkrattsjuristens roll utvidgas från rigorös 
juridisk analys till ett försök att finna den mest rättvisa lö~n ingen .~~"We need to 
re-imagine the game, reconstruct its rules, redistribute the p r i z e ~ . " ~ ~  

Alltså: Kennedys och Koskenniemis projekt går ut på att befria folkrätten från 
dess moderna "vidskepelse", nämligen tron att de folkrättsliga argumenten skulle 
ha ett visst och bestämt förhållande till verkligheten utanför språket. När detta väl 
är gjort och folkrätten "avmystifierats", och därmed också förlorat sitt monopol 
på att bestämma vad som är rätt i internationella relationer, så kan denna disciplin 
öppnas också för andra krafter, krafter som idag är marginaliserade i den nu härs- 
kande västerländska, vita, mansdominerade högre medelklasskulturen. 

7y A a,  s 9. Se aven a a, s 49. 
a,  s 48. 

A a,  s 8. "Posited" skall sannolikt förstås i den betydelse de ursprungliga positivisterna gjorde, 
dvs något som satts genom ett beslut av en viss person eller grupp på ett visst och objektivt 
verifierbart satt. 
A a,  S 49. Jfr också ovan vid not 70. 

"Se a a , s  12samt48f.  
x 4 S e i n o t 2 2 a a , s 4 8 4 f .  
85 Se bl a Koskenniemi, The Politics.. . . , s 16,20 och 31 samt dens, International Law as a Moder- 

nist Utopia, s 23 i manuset. 
86 It not 22 a a,  s 488. Andra drar an mer långtgående slutsatser: se bla Robin West, i not 46 a a, 

s 1476. 
87 Koskenniemi, a a,  s 494 och 496. 

a,  s 501. 
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Går det då att ur detta tomrum bygga upp något nytt? Den tidigarenamnda 
Richard Rorty menar att vi måste överge den positivistiska drömmen om "san- 
ningen" som ett mål i ~ ig ,8~0ch acceptera att objektivitet inte kan vara något annat 
än att utsträcka den språkliga överensstämmelsen till så många som möjligt.*Den 
språkliga enighet vi ibland lyckas uppnå inom vår egen kultur (i snäv 
b e m ä r k e l ~ e ) ~ ~  kan vi inte rakna med att nå utanför vår egen krets med och andra 
civilisationers uppfattningar kan bara testas genom att vi "väver ihop" dem med 
våra egna föreställningar. De olika diskurserna ar dock inte som oförenliga geo- 
metrier och vi behöver inte dra några skarpa gränser mellan vad vi kan och vad vi 
inte kan förstå.92 

För att tala med den sene Wittgenstein: Det inter-kulturella språkspel som folk- 
rätten utgör, och som vi västerlänningar bestämt spelreglerna för, måste alla stater 
delta i för att kunna fungera i statssamfundet. Detta spel fungerar därför att det 
mellan de inom-kulturella (nationella) språkspelen finns fibrer som håller de olika 
språken samman till ett rep. Det finns "interface", kopplingscentraler, dvs manni- 
skor som nöjaktigt behärskar flera spel samtidigt och får repets fibrer att gå om- 
lott, vilket gör kommunikation möjlig.93 

Den folkrättsliga diskursen påverkar också förhållandena i varlden. Oavsett vil- 
ken uppfattning vi teoretiskt sett har om hur varlden ser ut och om vad vi kan veta 
om varlden, så tvingas vi, för att kunna existera, att anta att det finns ett band 
mellan tecknet (eller språket) och det betecknade (eller varlden). Detta band ar 
emellertid godtyckligt och styrt av konventioner. Det förändras dessutom för 
varje ny sats som tillförs teckenmängden, och eftersom vår användning av tecknen 
formar begreppen förändras därmed också begreppen, som ar de grundläggande 
byggstenarna i vårt tänkande.94 Den som kan förändra språket, dvs relationen 
mellan tecken och begrepp, kan därmed förändra vår uppfattning om verklighe- 
ten. Om vi accepterar Kennedys förkastande av folkrätten som en determinerad 
beslutsprocess, men ändå antar Rortys pragmatiska epistomologi så är det alltså 
principiellt sett möjligt att nå reella förändringar genom att agera i den folkrätts- 
liga diskursen.95 - 

8'Rorty föreslår "solidaritet", själv skulle jag föreslå "respekt". 
"Rorty, "Solidarity or  Objectivity?", i not 10 a a, s 5. 
9' Med "kultur" menar jag har en grupp människor som har en gemensam föreställningsram, t ex 

svenska jurister. 
'>Rorty, i not 90 a a ,  s 8 f. 
y3 Koskennieini ar, i ett brev till undertecknad, skeptisk inför folkrätten som kommunikationsme- 

del. Jfr även Hutchinson, i not 10 a a ,  s 565. 
'4 Det nyss sagda galler även de mer fundamentala begreppsliga kategorierna, såsom tid, rum och 

kausalitet. Dessa ar inte medfödda, inte heller i den kantianska betydelsen att förutsättningarna 
för dem ar  medfödda. Även om förmågan att skapa dessa kategorier ligger i den mänskliga 
naturen så bestäms deras form av vår sociala värld. 

'5Detta förutsätter dock att de som skall verkställa förändringarna har en tro på att det finns ett 
band mellan språket och varlden. Jfr analogt Koskenniemi, i not ... a a, s 11: Folkrättens roll 
som ett språk parasiterar på (tron på, ma) dess kapacitet att ge bestämda svar på normativa 
frågor. 
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Vidare, även om de rättsliga besluten inte logiskt bestäms av de rättsliga argu- 
menten så är dessa beslut inte helt godtyckliga, utan följer av de väl upptrampade 
stigar som den rättsliga argumentationen går i. Det finns m a o möjligheter att 
göra begåvade gissningar om hur ett rättsligt beslut kommer att falla.96 Om nya 
stigar kan röjas kan kanske också en ny, men likväl förutsägbar diskurs formas. 

Är det så? Jag vet inte. Uppgiften att behärska och förändra språkspelet är inte 
lätt. Det tycks nämligen empiriskt sett finnas ett förhållande mellan den makt som 
är  samlad i det vi i dagligt tal kallar "stater" och det som sägs i den folkrättsliga 
diskursen, och detta oavsett att begrepp som "stat" (liksom "makt") är bemängda 
med "metafysiska" föreställningar. Detta förhållande vekar i båda riktningarna, 
såväl in mot folkrätten (dess innehåll) som ut från den (dess påverkan på staternas 
handlingar). Även om de marginella grupperna skulle lära sig att spela det språk- 
spel som folkrätten ar, och därmed förändra dess regler, så innebär detta inte auto- 
matiskt att deras förhållanden skulle förbättras. Den nya ekonomiska världsord- 
ning som FN proklamerade 1974 har t ex inte påverkat förhållandena i världen 
nämnvärt. 

I en recension av Theodor Merons "Human Rights and Humanitarian Norms" 
diskuterar Koskenniemi positiveringen av mänskliga rätigheter utifrån traditionel- 
la folkrattsargument, (även om där också finns analytiska metaavsnitt). I slutpar- 
tiet betvivlar Koskenniemi att de mänskliga rättigheterna vinner på att flyttas in i 
centrum av folkrätten från sin nuvarande perifera och moraliska position; de för- 
lorar därmed sin moraliska kraft och blir utsatta för alla de argument som kan 
framföras mot de vanliga f~lkrättsreglerna.~' 

Också Kennedy är synbarligen ambivalent när han agerar som "vanlig" jurist. I 
en kommande artikel i Common Market Law Review98 gör han en analys av frågan 
om medlemskap i E G  contra österrikisk neutralitet. Neutralitetsreglerna behand- 
las på ett tämligen konventionellt sätt, och i artikeln syns inga tvivel på möjlighe- 
ten at göra (säkra) utsagor om innehållet i gällande folkrätt. Trots att såväl den 
österrikiska staten som EG:s institutioner bara är begreppsliga konstruktioner rå- 
der det ingen osäkerhet om att EG:s rättsregler skulle ha ett avgörande negativt 
inflytande på Österrikes möjligheter att föra en neutralitetspolitik. 

I en oerhört komplex och gripande artikel om ett uppdrag för mänskliga rättig- 
heter i Uruguay 198499 berättar Kennedy om hur han under de olika faserna av 
arbetet - möten med fångar, fängelsedirektörer, advokater och myndigheter - 
skiftade position, från rättslärd till medmänniska till aktivist. Vid det avgörande 

%Jfr härom Singer, i not 10 a a, s 19 ff, 24 och 60. Jfr dock aven Hutchinsin, i not 10 a a, s 576. 
Se aven Kennedy, i not 21 a a, s 367: "The thesis is that argumnets are connected in predictable, 
rigid, and, most importantly, indeterminte and contradictory patterns." 

97Se Michigan Law Review 1990 s 1962. Jfr också s 1952 och 1961. 
98"Austria and the European Communities", skriven tillsammans med Leo Specht, en annan 

CLS-jurist. 
"Spring Break", Texas Law Review, 1985, s 1377. 
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mötet med en militärdomare intog han rollen av en jurist som talade till en annan 
jurist. Laddad med bitande juridiska argument om internationella konventioner 
och grundläggande processrättsliga principer bestämde han sig ändå i sista minu- 
ten för att överge dessa och vädjade istället till domarens medkänsla. (Ett drygt 
halvår senare hade samtliga dessa fångar släppts.) I en eftertext ifrågasätter han 
mycket av CLS-skolans generella påståenden och verkar istället förespråka en ad 
hoc-attityd till varje rättsligt problem, ett slags kritiskt dekonstruerande av den 
dekonstruerande kritiken. Ur askan reser sig en Fågel Fenix och utropar skeptiskt 
"Jag tror", samtidigt som han tyst viskar "(och ändå inte)". 

Och, detta ar naturligtvis allt vi kan göra av vetskapen att allt flyter. För, aven 
om vi aldrig kan veta något med bestämdhet, och även om vi har förlorat tron på 
vår egen rationalitet, så måste vi ändå med vårt tvivel agera som om det var möj- 
ligt att veta, och som om det var möjligt att resonera. Vi har ju faktiskt inget annat 
val.loO 

'"Som Gunther Frankenbere skriver: "Auch die ironische Kritik des doktrinären Ernstes muB 
sich der Sprache der Rationalisten bedienen, mul3 den Dialog und die Verständigungen mit 
den nicht so oder gar nicht Skepiischen suchen, wenn sie nicht autistisch 'leben' will." Franken- 
berg, i not 2 a a ,  s307. 
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