
om samma ograderbara rättigheter? Har inte personerna skilda rättig
heter och alltså skilda människovärden beroende på om de har lyckobe- 
hoven i olika utsträckning? Problemet är att det är oklart vad det är 
som de antas besitta i olika utsträckning. Följande tolkningar tycks vara 
möjliga: personerna har olika kapaciteter att uppleva lycka eller deras 
lyckobehov dominerar i olika grader över andra behov. Att personerna 
har behov av att uppleva ett lyckligt liv är emellertid ej något grader
bart. Antingen föreligger behoven eller så lyser de med sin frånvaro. Det 
är dessa förhållanden som synbarligen ligger till grund för om personer
na skall eller inte skall tillskrivas rätten att få uppleva ett lyckligt liv.

Om vi antar att det är svårt att avgöra om en person har ett behov på 
grund av att själva behovsbegreppet är vagt, så gäller inte frågan vilken 
bestämd grad av rättigheter eller människovärde personen besitter. Frå
gan gäller snarare om han har eller inte har rättigheterna-människo- 
värdet.

Människor kan antagas ha samma ograderbara människovärde eller 
rättigheter i den meningen att de alla besitter de behov som ligger till 
grund för att tillskriva dem exempelvis rätten till ett lyckligt liv. Denna 
tolkning av principen om människors lika värde, vilken utgår ifrån He- 
denius identifikation av människovärde med rättigheter, behöver bara 
förutsätta empiriska begrepp och kan således uppfylla Perssons krav på 
att vara en ”handfast” tolkning. Tolkningen har vidare den fördelen att 
den ej stipulerar ett språkbruk som kommer i strid med de vanligaste 
användningarna av termen ”människovärde” i gängse moralläror. Or
det ”människovärde” används nämligen där ofta på ett sätt som uteslu
ter att vi kan tala om graderbara människovärden. 
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