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Pluralism

Distributiivne õiglus on lai idee. See tõmbab terve hüvede maailma filosoofilise arutluse 

haardeulatusse. Mittemidagi ei saa välja jätta, mitte ükski meie ühiselu osa ei saa vältida 

tähelepanelikku uurimist. Inimsootsium on ühtlasi distributiivne kogukond. See ei ole kõik, 

mida see on, ent olulisel määral on see just seda: me ühineme jagamiseks, jaotamiseks ja 

vahetuseks.  Me  tuleme  samuti  selleks  kokku,  et  valmistada  asju,  mida  jagatakse, 

jaotatakse  ja  vahetatakse,  seevastu  valmistamine  ise  –  töö  –  on  meie  vahel  jaotatud 

tööjaotusega.  Indiviidi  koht  majanduses,  positsioon  poliitilises  korras,  maine  kaaslaste 

hulgas, materiaalne omand: kõik need tulevad teistelt meestelt ja naistelt. Võib öelda, et 

mul on see, mida ma oman õigusega või  vääralt,  õiglaselt  või  ebaõiglaselt,  ent teatud 

jaotuste  ja  osaliste  arvu  puhul  ei  ole  selliste  hinnangute  tegemine  kunagi  kerge. 

Distributiivse õigluse ideel on samavõrd tegemist olemise ja tegemisega kui omamisega, 

nagu ka tootmise ja tarbimisega, samavõrd identiteedi ja staatusega nagu ka maa, kapitali 

või isikliku omandiga. Erinevad poliitilised korraldused sunnivad ja erinevad ideoloogiad 

õigustavad,  erinevad  liikmelisuse  distributsioonid  võimu,  au,  rituaalset  väljapaistvust, 

jumalikku armu, sugulust ja armastust, teadmist, rikkust, turvet, tööd ja jõudeaega, tasusid 

ja  karistusi  ja  suurt  hulka  hüvesid,  mida  mõistetakse  kitsamalt  ja  materiaalselt  –  toit, 

peavari,  riietus,  transport,  tervisekindlustus, kõiksugused elumugavused ja kõik isevärki 

asjad  (maalid,  haruldased  raamatud,  postmargid),  mida  inimesed  koguvad.  Ja  sellele 

hüvede paljusele vastab distributsiooni protseduuride, agentide ja kriteeriumite paljusus. 

On  olemas  sedalaadi  lihtsad  distributiivsed  süsteemid  nagu  orjagaleerid,  kloostrid, 

vaimuhaiglad,  lasteaiad  (ehkki  neist  iga,  lähemal  vaatlusel,  võib  pakkuda  ootamatuid 

keerukusi),  ent  mitteükski  väljaarenenud  inimühiskond  ei  ole  kunagi  ärahoidnud  seda 

paljusust.  Me  peame  seda  kõike  uurima,  hüvesid  ja  jaotamist,  erinevatel  aegadel  ja 

kohtades.  Siiski  puudub  üks  kindel  juurdepääsutee  selle  distributsiooni  korralduste  ja 

ideoloogiate maailmale. Pole kunagi olemasolnud universaalset vahetusmeediumit. Pärast 

bartermajanduse  kadumist,  on  raha  olnud  üldine  meedium.  Ent  vana  maksiim,  mille 

kohaselt teatud asju raha eest osta ei saa, pole mitte ainult normatiivselt, vaid ka faktiliselt 

tõene. Millised ajad peaksid olema ja millised mitte müüdavad, see on alati olnud meeste-

naiste otsustada ja on otsustatud paljudel erinevatel viisidel. Läbi ajaloo on turg olnud üks 

kõige tähtsamaid sotsiaalsete hüvede jaotamise mehhanisme, ent see ei ole kunagi olnud, 
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ja ei ole kuskil tänapäeval, täielikult distributiivne süsteem.

Samamoodi  pole  kunagi  olemasolnud  kas  ühte  otsustavat  lähtepunkti,  millest  kõiki 

distributsioone kontrollitakse või üksikagentide hulk, mis langetab otsuseid. Ükski riigivõim 

pole olnud nii läbiv, et reguleerida kõiki jagamise, jaotamise ja vahetamise mustreid, mille 

põhjal  sootsium  saab  oma  kuju.  Asjad  libisevad  riigi  haardest  välja,  uued  mustrid 

töötatakse välja  – perekondlikud võrgustikud,  mustad turud,  bürokraatlikud ühendused, 

salajased poliitilised ja religioossed organisatsioonid. Riigiametnikud saavad maksustada, 

konskribeerida, määrata ametisse, reguleerida, osutada, austasustada, karistada, ent nad 

ei saa haarata kõiki hüvesid või panna ennast iga teise jaotuse agendi asemele. Ega saa 

ka keegi teine seda teha: on turuvapustused ja kitsikused, ent ei ole kunagi olnud täielikult 

edukat distributiivset vandenõu.

Ja  lõpuks,  pole  kunagi  olemasolnud  ühte  kriteeriumi  või  ühte  omavahel  ühendatud 

kriteeriumite hulka kõigi distributsioonide jaoks. Väljateenitus, kvalifikatsioon, sünnipära ja 

veri,  sõprus, vajadus, vaba vahetus,  poliitiline lojaalsus, demokraatlik  otsustusprotsess: 

igal  neist  on  olnud  oma  koht,  koos  paljude  teistega,  ebamugavalt  kooseksisteerides, 

vannutatud  võistlevate  gruppide  poolt,  üks  teisega  segi  aetud.  Distributiivse  õigluse 

küsimuses näitab ajalugu üles suurt korralduste ja ideoloogiate variatiivsust. Ent esimene 

filosoofi  impulss on  ajaloolistele  näidetele  ja  ilmnevuste maailmale vastuhakkamine,  ja 

soov otsida mõnda aluseks olevat  entiteeti:  leida lühike nimekiri  põhihüvedest,  mis on 

kärmelt abstraheeritud üksikhüveks, üksikdistributiivne kriteerium või omavahel ühendatud 

hulk kriteeriume, ja filosoof seisab, vähemalt sümboolselt, määratud otsustuspunktis. Ma 

väidan, et ühtsuse taotlemine on distributiivse õigluse olemuse vääritimõistmise tagajärg. 

Sellele vaatamata, mõnes mõttes on filosoofiline impulss vältimatu. Isegi, kui me valime 

pluralismi,  nagu  siin  tehakse,  siiski,  see  valik  nõuab  koherentset  kaitset.  Peavad 

olemasolema printsiibid, mis õigustavad seda valikut ja asetavad sellele piirangud, sest 

pluralism ei nõua meilt iga esitatud distributiivse kriteeriumi heakskiitmist või iga võimaliku 

agendi  aktsepteerimist.  Mõistetavalt,  on  olemas  üksikprintsiip  ja  üksiklegitiimset  laadi 

pluralism.  Ent  see  oleks  ikkagi  pluralism,  mis  hõlmab  laia  distributsioonide  ringi. 

Võrdluseks, üks kõige sügavamale juurdnud omaksvõtte paljude filosoofide poolt, kes on 

kirjutanud  õigluse  kohta,  Platonist  edasi,  on  see,  et  on  olemas  üks  ja  ainult  üks 
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distributiivne süsteem, mida filosoofia suudab korrektselt argumenteerida.

Tänapäeval kirjeldatakse seda süsteemi kui ühte, mille ideaaljuhul ratsionaalsed mehed-

naised valiksid, kui nad valiksid erapooletult, arvestamata enda olukorda, olles takistatud 

tegemast  partikularistlikke  (omaksupüüdlikke)  nõudotsustusi,  seistes  hüvede abstraktse 

hulgaga  silmitsi.1  Kui  need  piirangud  teadmisele  ja  nõudväidetele  on  sobivalt 

moodustatud, ja kui hüved on piisavalt määratletud, siis on tõenäoliselt tõene, et saab teha 

lõpp-järeldusi.  Ratsionaalsed mehed ja naised, ühel või  teisel  viisil  kitsendatud, valivad 

ühe ja ainult ühe distributiivse süsteemi. Ent selle üksikjärelduse jõudu ei ole kerge mõõta. 

On  kindlasti  kaheldav,  et  need  samad  mehed  ja  naised,  kui  nad  moonduksid 

tavainimesteks,  omaenda  kindla  identiteediga,  nende  hüvedega  endi  kätes, 

igapäevastesse  raskustesse  sattunutena,  kordaksid  enda  hüpoteetilisi  valikuid  ja 

tunnistaksid  need  enda  omaks.  Probleem  ei  ole,  olemuslikult,  huvi  erilisuses,  mida 

filosoofid on alati eeldanud, et nad võiksid ohutult – st vastuoludeta – selle kõrvale jätta. 

Tavalised  inimesed  saavad  seda  samuti  teha,  ütleme  avaliku  huvi  nimel.  Suuremad 

probleemid  tekivad  ajaloo,  kultuuri  ja  liikmelisuse  partikularismiga.  Isegi  kui  nad  ongi 

erapooletud,  siis  see  küsimus,  mis  kõige  tõenäolisemalt  kerkib  poliitilise  kogukonna 

liikmete  meeltes  ei  ole  –  Mida  ratsionaalsed  indiviidid  teeksid  selliste  ja  selliste 

universaliseeritud tingimuste kontekstis? -, vaid pigem – Mida indiviidid nagu meie valiks, 

kes on sellises olukorras nagu meie, kes jagavad kultuuri ja teadlikult jagavad seda? Ja 

sedalaadi küsimus muundatakse kergelt ümber küsimiseks – Milliseid valikuid oleme me 

juba teinud meie ühise elu jooksul?, – Milliseid arusaami me tõepoolest jagame? Õiglus on 

inimlik konstruktsioon ja on kaheldav, kas saab seda üles ehitada ainult  ühel viisil.  Iga 

juhul alustan ma selles standardses filosoofilises arusaamas kahtlemisega. Küsimused, 

mis on püstitatud distributiivse õigluse teooria poolt lubavad teatud vastuste hulka ja seal 

on samuti ruumi kultuurilise mitmekesisuse ja poliitilise valiku jaoks. See ei ole ainult mõne 

üksikprintsiibi või printsiipide hulga asetamine erinevatesse ajaloolistesse tingimustesse. 

Mitte keegi ei eitaks, et on hulk moraalselt lubatavaid lahendusi. Ma tahan argumenteerida 

enamatki: et õigluse printsiibid on iseenesest vormilt pluralistlikud, et erinevad sotsiaalsed 

hüved peavad olema jaotatud erinevatel põhjustel, kooskõlas erinevate protseduuridega, 

erinevate  agentide  poolt  ja  et  kõik  need  erinevused  tulenevad  sotsiaalsete  hüvede 

erinevast mõistmisest – on vältimatu ajaloolise ja kultuurlise partikularismi tulemus.
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