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Aspekt etyczny w stosunkach mi dzynarodowych
Etyka egzemplifikuje jeden z najwa niejszych obszarów ycia jednostki i spo ecze stwa. Ta sfera aktywno ci cz owieka koncentruje si na wyborach pomi dzy dobrem
1
i z em, a jej znaczenie podkre la tak e to, e wybory te odnosz si do codzienno ci .
Celem artyku u jest poddanie refleksji istnienia etycznego wymiaru aktywno ci
uczestników stosunków mi dzynarodowych. Wspó cze ni badacze stosunków mi dzynarodowych nie po wi caj zbyt wiele uwagi etyce, s jednak zgodni, co do mo liwo ci
wyró nienia etyki mi dzynarodowej na podstawie prawa mi dzynarodowego, które kodyfikuje ogólnie znane warto ci. W nauce o stosunkach mi dzynarodowych etyka jest cz sto uto samiana z normami moralnymi b d cymi celem polityki zagranicznej pa stw.
Wa ne nie jest to, do jakich norm aktorzy stosunków mi dzynarodowych rzeczywi cie
si stosuj , ale czy istniej jakie warto ci, które kszta tuj moralno oraz w jaki sposób
warto ci te mog wp ywa na ich post powanie. Etyczny wymiar stosunków mi dzynarodowych odnosi si do porz dku gospodarczego, sprawiedliwo ci funkcjonowania instytucji i re imów mi dzynarodowych oraz implementacji norm dotycz cych funkcjonowania
2
spo eczno ci mi dzynarodowej . Mo na równie zauwa y tendencj do uwydatniania
niebezpiecze stw koncepcji upraszczaj cej, wed ug której okre la si granic mi dzy
post powaniem absolutnie dobrym i radykalnie z ym. Trudno w rozstrzygni ciu pomi dzy dobrem a z em sprawia, e bardzo cz sto niemo liwy staje si wybór tego, co wyda3
je si by najlepsze, ale trzeba zadowoli si mniejszym z em, kompromisem .
Kalevi J. Holsti wyró nia trzy poziomy, poprzez które normy moralne mog wp ywa na zachowanie podmiotów:
 proklamowanie przez rz dy pewnych bardzo ogólnych celów, np. sprawiedliwo ci,
pokoju;
 deklaracje rz dów oznajmiaj ce ich aprobat dla pewnych zasad sprawowania w adzy. Nacisk jest tu po o ony na metody dzia ania;
 wszystkie decyzje w adcze hic et nunc. Mamy tu na wzgl dzie sposób, w jaki pa stwa d
do realizacji swoich celów. Etyka wydaje si mie w tym wzgl dzie najbar4
dziej bezpo rednie zastosowanie w polityce zagranicznej .
Wed ug Mortona Kaplana: potrzeby systemu wywodz si z jego struktury. Po5
trzeby s ród em celów. Cele zaspokajaj ce potrzeby s uwa ane za warto ci . Popiera on warunkowy charakter warto ci, skoro zale one od stanu lub od potrzeb tego, który je przedstawia. Warto ci maj charakter teleologiczny. W pozytywny sposób ró ne
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warto ci analizowa tak e Karl Deutsch, którego zdaniem mia y budowa i uzasadnia interesy w dziedzinie polityki mi dzynarodowej6.
Etyka realistyczna
Zdaniem Hansa Morgenthaua, w wiecie, w którym konflikt interesów jest potrzebny, zasady moralne nigdy nie b d do ko ca przestrzegane. Zasady o uniwersalnym zastosowaniu wywodz si z do wiadczenia historycznego, a nie z abstrakcyjnych kodeksów etycznych. W pracy Politics Among Nations wymieni on sze zasad politycznego
realizmu, w ród których pobrzmiewa przekonanie, e w okre laniu kierunku polityki zagranicznej pa stwa nie ma miejsca na rozterki moralne. Zasady etyczne nie kieruj dziaaniami pa stwa, ale zachowanie pa stwa ma implikacje moralne i etyczne. Kodeksy
moralne wp ywaj na dzia ania jednostki, ale pa stwo nie stoi na stra y zasad moral7
nych. Zachowanie etyczne ocenia si pod k tem jego zgodno ci z zasadami moralnymi .
Uniwersalny zbiór zasad moralnych nie istnieje. Pa stwa wykorzystuj moralno do
potwierdzenia swojej przewagi i usprawiedliwienia przysz ych interesów. Gdy og aszaj
powszechne zasady, to przenosz tylko swoje partykularne regu y post powania na ca y
wiat8. Sfera polityczna jest niezale na od ka dej innej sfery ludzkich zainteresowa 9.
Realizm polityczny jest wiadomy moralnego znaczenia dzia alno ci politycznej.
Moralno pa stw ró ni si od moralno ci jednostki, jest to zale ne od sytuacji i czasu.
To zdanie, które znajdujemy po ród sze ciu zasad realizmu politycznego. Morgenthau
jest te  wiadomy nieuniknionego napi cia pomi dzy przywództwem moralnym a wy10
maganiami dzia alno ci owocnej politycznie . Autor zwraca uwag na niebezpiecze stwa czyhaj ce na etyk polityczn  zw aszcza na poziomie mi dzynarodowym  zakotwiczenie w moralno ci sprawi, e stanie si ona etyk abstrakcyjn , gdy nie wystarczy
mie dobre intencje, aby prowadzi polityk jednocze nie moralnie dobr i efektywn .
Etyka abstrakcyjna charakteryzuje dzia alno poprzez jej zgodno z prawem moral11
nym; etyka polityczna ocenia dzia anie poprzez jego konsekwencje polityczne . Polityk nale y, zatem bada w taki sposób, aby bra pod uwag to, co jest po dane i to, co
jest mo liwe. Morgenthau postulowa podporz dkowanie za o e moralnych ich realizacji. Ka da próba realizacji idea u politycznego powinna bra pod uwag te same prawa
12
dzia ania politycznego i elementy funkcji szczególnych okoliczno ci .
Koncepcja rzeczywisto ci politycznej Morgenthaua koncentruje si na koncepcji
w adzy wyra onej w interesach i jest ona zbudowana na etycznej wizji cz owieka i jego
aktywno ci. Wed ug tego pogl du, jednostka i wspólnoty narodowe maj tendencj do
poszukiwania jedynie ich w asnego interesu. Morgenthau rozwa a, w jaki sposób mo na
unikn dwóch najpowa niejszych b dów, tzn. przeceniania wp ywu etyki na polityk
zagraniczn i niedoceniania jej. Unikni cie pierwszego z nich polega na demaskowaniu
ideologii politycznych, które ukrywaj prawdziwy charakter polityki, znaczenia walki
o w adz . W efekcie politycy maj uporczyw tendencj do oszukiwania samych siebie,
6

S to podstawowe warto ci: pot ga, bogactwo, szacunek, uczciwo , pomy lno , o wiecenie, zr czno
i uczucie oraz modalne lub instrumentalne warto ci: bezpiecze stwo, wolno , integralno (uczciwo ), godno , praworz dno , kognitywna harmonia. Por. J. Kuku ka, Problemy teorii stosunków mi dzynarodowych,
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gdy powo uj si na swoj polityk (w kategoriach albo zagadnie etycznych i legalnych,
albo potrzeb biologicznych), a nie na poj cia pot gi, si y, w adzy, mocarstwowo ci13.
O aksjologiczn funkcjonowania pa stwa w stosunkach mi dzynarodowych powinien stanowi pragmatyzm, który neguje ca y porz dek warto ci absolutnych i nie bierze
pod uwag warto ci efektywnie realizowanych. Ka da jednostka powinna chroni w asne
interesy. Tylko w pewnych wymiarach mo e bra pod uwag interesy innych jednostek
i szuka w ten sposób mo liwo ci porozumienia. W jaki sposób mo na zrealizowa polityk moralnie dobr i jednocze nie skuteczn ? Hans Morgenthau próbuje odpowiedzie
na to pytanie poprzez trzy refleksje osadzaj ce si kolejno na: pokoju przez ograniczenie, pokoju przez transformacj  i pokoju poprzez porozumienie. Pokój przez ograniczenie  istnienie konfliktów mi dzy narodami czyni niemo liwym realizacj pokoju
mi dzynarodowego poprzez rozbrojenie, bezpiecze stwo zbiorowe i poprzez si porz dku mi dzynarodowego. Je li chodzi o pokój przez transformacj , autor stwierdza,
e nie b dzie trwa ego pokoju bez pa stwa wiatowego. Najpierw trzeba stworzy praw14
dziw wspólnot wiatow . Aby pa stwo pozosta o trwa e, potrzeba nie tylko ró nych
instytucji, ale jeszcze spójno ci pomi dzy dzia aniami cz onków wspólnoty. Pa stwo jest
niezb dne, aby utrzyma wewn trzny pokój, jak konkluduje Hobbes. Jednak nie jest
zdolne samo utrzyma pokoju wewn trznego. Pot ga pa stwa jest istotna, ale niewystarczaj ca, aby utrzyma pokój spo eczno ci narodowych, co pokazuje do wiadczenie
wojen domowych. Pokój przez porozumienie, to rodek pozwalaj cy na stworzenie
wspólnoty wiatowej. Niezb dnym warunkiem do jego ustanowienia jest prawdziwy pokój. Tym rodkiem mo e by dyplomacja, której podstawowy cel, to promocja interesu
15
narodowego rodkami pokojowymi .
Morgenthau wymienia trzy typy norm, które ograniczaj walk o w adz : regu y moralne, regu y zwyczajów i regu y prawa. Wyró nia je nie cel, który jest to samy  walka
o w adz  ale sankcja, gdy dzia alno przeciwko prawom moralnym, obyczajom czy
prawu nie implikuje tej samej sankcji. W efekcie, sankcja mo e by moralna, w formie
wyrzutów sumienia; spo eczna, gdy spo ecze stwo mo e reagowa poprzez dezaprobat , ostracyzm; s dowa, poniewa zorganizowane spo ecze stwo mo e poprzez racjonalne procedury i wyda werdykt i zas dzi legaln kar . Na poziomie jednak stosunków
mi dzynarodowych efektywno tych restrykcji jest do niepewna. rodkiem najbardziej
efektywnym, aby ogranicza t walk , pozostaje dyplomacja. Zdaniem Morgenthaua,
przywi zywanie wagi do natury cz owieka i do charakteru polityki zagranicznej jest jedynym uk adem autentycznie realizowanym16.
Z praktycznego punktu widzenia ka de pa stwo musi szuka obrony swojej pot gi
i swych interesów, gdy to jest jego pierwszym zadaniem; ale musi ono te przywi zywa
wag do interesów pozosta ych. Powinno szuka , poprzez dyplomacj , przystosowania
tam, gdzie wyst puje konflikt interesów i stworzy w ten sposób korzystne warunki do rozwoju wspólnych interesów w celu stworzenia prawdziwej wspólnoty mi dzynarodowej. Na
bardzo krótki czas mo e prowadzi to do polityki równowagi. Morgenthau widzi si w bezstronnym i amoralnym podej ciu do stosunków mi dzynarodowych, kiedy mo e to by je17
dynie zas ona dymna do racjonalizacji niemoralnego i nieetycznego dzia ania .
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H. Morgenthau, op. cit., s. 81.
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Etyka niedoskona a
Etyka niedoskona a, zdaniem Arnolda Wolfersa, pyta cz owieka, jak dokona naj18
lepszego wyboru, na jaki pozwalaj okoliczno ci , to znaczy wyboru, który implikuje jak
najmniejsze po wi cenie warto ci. Etyka stosunków mi dzynarodowych musi by osadzona na wy szym stopniu niedoskona o ci, poniewa zmierza ona do serii dzia a
ludzkich sytuuj cych si w szczególnych okoliczno ciach, które bardziej ograniczaj
mo liwo ci wyboru moralnego ni wyboru odnoszonego do prób czy rodków. Te okrelenia, narzucane przez rzeczywisto , nie znosz jednak wyboru moralnego, gdy tym
samym jest ich akceptacja, czyli operowanie wyborem, który b dzie zawsze tak samo
trudny do podj cia. Ponadto rozpoznanie pewnych ywotnych interesów przez pa stwo
implikuje wybór warto ci, których chce si broni , niewa ne, za jak cen . Pokój wkracza na drog konkurencji z innymi warto ciami, ze sprawiedliwo ci z jednej strony
i z honorem z drugiej. Aby unikn wojny trzeba zaakceptowa rezygnacj ze sprawie19
dliwo ci lub z przekroczenia przesadnego zaanga owania .
Wolfers deklaruje, e jego etyka niedoskona a nie jest narodowa, przez co próbuje
docenia warto ci, które przekraczaj ramy narodu, maj cego silne przekonanie, e polityka zagraniczna jest domen egoistyczn , rz dzi si prawami d ungli lub nieokie znanej ambicji w adzy20.
Etyka odpowiedzialno ci
Raymond Aron po wi ci czwart cz
pracy pt. Paix et guerre entre nations temu, co nazwa prakseologi . Etyka, wed ug Arona, odnosi si do rodzaju sprawowania
rz dów, którego normy maj równie w asn specyfik . Pa stwa tworz unikatow spoeczno , która narzuca normy swoim cz onkom i dlatego toleruje uciekanie si do si y
zbrojnej. Tak d ugo jak spo eczno mi dzynarodowa zachowa ten ró norodny i, w pewnym sensie, sprzeczny charakter, moralno w stosunkach mi dzynarodowych b dzie
21
dwuznaczna . Wszystko to opiera si na wyra nym odró nieniu pomi dzy zintegrowanymi spo ecze stwami i rodowiskiem mi dzynarodowym. Prawdziwy realizm bierze
pod uwag ca rzeczywisto , a nie wyidealizowany obraz tego, czym mog aby by polityka mi dzynarodowa, je li decydenci byliby roztropni w swoim egoizmie. Powinien ukazywa to, jakie jest prawdziwe oblicze polityki, z jej nami tno ciami, szale stwami i odwieczn przemoc 22.
Aron wyró nia etyki: roztropno ci (la prudence), m dro ci (la sagesse) i odpowiedzialno ci (responsabilité). Powinna ona stworzy rozumn , a nie racjonaln , wymiern
dyplomacj . Etyka roztropno ci traktuje o odnoszeniu si do rzeczywisto ci, do tego, co
jest mo liwe, do relacji si , do konsekwencji dzia a . By roztropnym, to dzia a nie poprzez rozum systemu czy przez pasywne pos usze stwo wzgl dem normy lub pseudonormy, to preferowa ograniczenie przemocy przez domnieman kar , win lub sprawiedliwo
nazywan absolutn , to stawianie sobie konkretnych celów, dost pnych,
23
zgodnych z prawami stosunków mi dzynarodowych . Etyka m dro ci chce bra pod
uwag w równym stopniu wymiar historyczny i etyczny tego uk adu, który stara si nie
tylko ka dy przypadek rozpatrywa indywidualnie, pami taj c o relacji si i woli narodów.
Os dzanie m dro ci nigdy nie jest bezspornym i nie zupe nie satysfakcjonuj cym ani
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moralistów ani uczniów Machiavellego24. Etyka odpowiedzialno ci bierze pod uwag
konsekwencje dzia a . Przyk adem mo e by tu u ycie broni nuklearnej. Z jednej strony
trzeba by
wiadomym zniszcze , jakie mo e przynie
nieodpowiedzialna decyzja,
a z drugiej, trzeba by wiadomym argumentów tych, którzy myl ryzyko wojny nuklearnej z przekonaniem o jej wywo aniu i wychwalaj jednostronne rozbrojenie lub rezygna25
cj ze sprzeciwu w przypadku konfliktu .
Utopie relewantne
Stanley Hoffmann uzna , e polityka wiatowa zadaje moralne pytania i powinny
by one zbadane w taki sposób, w jaki pytania moralne by y postrzegane w polityce wewn trznej; z drugiej strony, omini cie pal cych i nieuniknionych problemów b dzie tym
samym prowadzi badacza do rozwa a drugoplanowych i sprawi, e filozofia polityki
stanie si przewodnikiem pogrzebanym na akademickim cmentarzu przestarza ych ide26
i . Zdaniem Hoffmanna, trzeba poszukiwa warto ci i idea ów do obrony i widzie , jak
efektywnie mo na realizowa te warto ci w takim wiecie, jaki jest, oraz pyta , czy pewne z naszych moralnych celów nie wykluczaj si wzajemnie w planie ich realizacji.
Wspólnym zadaniem, którego musieliby si podj filozof i empiryczny teoretyk, by oby
stworzenie relewantnych (istotnych) utopii, konstrukcji, w której filozofia i teoria empi27
ryczna przenika yby si wzajemnie .
Etyka powszechna (uniwersalna)
Quincy Wright studiowa w pog biony sposób etyk stosunków mi dzynarodowych. Po wi ci jej rozdzia w ksi ce The Study of International Relations. Autor wyra nie przeciwstawia si tym, którzy twierdz , e istniej podstawowe i totalne sprzeczno ci
pomi dzy moralno ci a skuteczno ci , a dok adniej, mi dzy moralno ci a polityk zagraniczn . Dla niego etyka jest celem d ugofalowym (long-run expediency), a celowo
(expediency)  krótkoterminow etyk (short-run ethics). Mo liwe jest ustanowienie
prawdziwej etyki mi dzynarodowej. Jest ona potrzebna ze wzgl du na istnienie opozycji
pomi dzy etycznymi systemami ró nych narodów. Charakter wspó czesnych stosunków
mi dzynarodowych, narastaj cych wspó zale no ci i kontaktów pomi dzy podmiotami,
przeciwstawianych, je li chodzi o warto ci, przyczynia si do narastania konfliktów interesów. Pewne wspólne warto ci s uwidaczniane przez tworzenie organizacji28, których
celem jest poszukiwanie rozwi za konfliktów, i rozwój tego, co wspólne. Poza tym
mo na przezwyci y sprzeczno ci systemów warto ci, je li operuje si pewn syntez .
Wright stwierdza, e systemy etyczne, które ró ni si , ze wzgl du na to, e wy oni y si
w ró nych warunkach, s zawsze podatne na dopasowanie, je li ich elementy wspólne
29
wynikaj z ogólnej ludzkiej natury, to s zrozumiane .
Autor deklaruje, e trzeba odrzuci wszystkie warto ci absolutne, aby zdefiniowa
fundamenty kultury uniwersalistycznej. Kultura ta ma swoje korzenie w epoce renesansu. Jest ona zbudowana na humanizmie, liberalizmie, pragmatyzmie, relatywizmie i stanowi syntez ró nych koncepcji tworzenia warto ci. Normy do rozpoznania na bazie tej
kultury uniwersalnej przewy szaj te narzucone przez aktualne prawo mi dzynarodowe.
24

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 87.
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Ibidem.
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W skrajnym wypadku kultura powszechna musi stanowi przeszkod w absolutyzacji
szczegó owych systemów warto ci, nie mo e st umi ró nych kultur skierowanych ku
kosmopolityzmowi30.
Quincy Wright analizowa tak e rodki uzewn trzniaj ce si w ka dej z norm etyki mi dzynarodowej. Jej charakter w efekcie warunkuje jej efektywno . Wymienia rodki do realizacji etyki mi dzynarodowej: prawo mi dzynarodowe, opini publiczn i edukacj mi dzynarodow . Ta ostatnia, wed ug niego, to rodek najwa niejszy i najbardziej obiecuj cy. Badacz
31
zdaje sobie spraw z tego, co dotyczy rodzaju rodków pozostaj cych do dyspozycji .
Wright jest zwolennikiem etyki relatywistycznej i pragmatycznej, której normy s
determinowane w funkcji elementów wspólnej kultury bior cej pod uwag ka d zaistniasytuacj . Kultura, w której dominuje wizja filozoficzna i naukowa cz owieka, jest fundamentem etyki. Etyka mi dzynarodowa powinna by owocem perspektywy najbardziej
ogólnej, któr cz owiek mo e regulowa , równowa c wszystko pomi dzy przysz o ci
a przesz o ci , d ugoterminowo ci a krótkim czasem, po daniem a wykonaniem,
cz owiekiem a natur . To jest pole filozofii nauki i nauki o filozofii. Nie nale y integrowa
filozofii i nauki do tego stopnia, aby rozwija etyczne warto ci mi dzynarodowe, zdolne
32
do odgrywania praktycznej roli w interesach podmiotów .
Etyka przekona 
Raymond Aron, korzystaj c z terminologii Maxa Webera, przywo a etyk przekona , która dotyczy realizacji w asnych przekona , bez wzgl du na ich skutki spo eczne
czy polityczne. Podmiot nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki swoich dzia a (z tego
wzgl du cz sto jest kojarzona z etyk chrze cija sk , wed ug której cz owiek nie okre la
regu post powania, wi c nie mo e za nie ponosi odpowiedzialno ci). Antagonistyczna
wobec niej jest etyka odpowiedzialno ci, cz sto wi e si j z zasadami etyki liberalno-demokratycznej33.
By oby b dem wierzy , e wielu specjalistów z dziedziny stosunków mi dzynarodowych zaadaptowa o t etyk . S to raczej uczeni, którzy przekszta caj bezpo rednio
ich koncepcje moralne na poziom polityki zagranicznej. Ich za o enia moralne wychwalaj , np. unilateralne rozbrojenie nuklearne lub w a nie, w przypadku konfliktu, jednostronn rezygnacj z walki, która mog aby si sta dramatyczna dla wszystkich. Donios o
absolutna, któr nale y uzgodni z pewnymi warto ciami, takimi jak przetrwanie, po czonych z faktem, e te warto ci nie mog zosta ochronione. Etyka powinna prowokowa do dokonywania pewnych wyborów, nawet nierozs dnych34.
Najpe niej etyk przekona charakteryzuje to, e warto moralna dotycz ca obrony jest tam postrzegana jak absolut. Etyka przekona nie bierze pod uwag rzeczywisto ci i konsekwencji dzia a . Jest to etyka wy cznie normatywna. Analizuje rzeczywisto , zatem konkluzje s w tym punkcie umocowane, mimo braku dowodów, które
zmieniaj przekonanie. O braku mo liwo ci istnienia globalnego porz dku bez globalnej
etyki mówi deklaracja Parlamentu Religii wiata W kierunku wiatowego systemu moralnego z Chicago z 1993 roku. Jej autorzy definiuj globaln etyk jako podstawowy
konsensus dotycz cy obowi zuj cych warto ci, niepodwa alnych norm i osobistych postaw. Podstawowym wymogiem jest respektowanie godno ci cz owieka, a za z ot regu35
przyj to zasad czy to, co chcia by , by inni czynili tobie! .
30

Ibidem, s. 89.
Ibidem.
Ibidem.
33
Szerzej zob. W. Galewicz, Studia z etyki przekona , Kraków 2007.
34
Ibidem, s. 90.
35
Deklaracja Parlamentu Religii wiata W kierunku wiatowego systemu moralnego z Chicago z 1993 r., w: Idea
etyczno ci globalnej, Siedlce 1999, s. 382396.
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Ustalenie jednego systemu warto ci czy te katalogu zasad etycznych jest w dziedzinie stosunków mi dzynarodowych bardzo trudne. Skomplikowanie relacji i ró norodno podmiotów wydaj si czyni to zadanie wr cz niemo liwym. Rozwi zaniem mo e
by tu odwo anie si do warto ci ogólnoludzkich, np. godno jednostki, bezpiecze stwo. Najbli sze temu rozumowaniu jest stanowisko Quincy Wrighta.
Ochrona warto ci wi e si zwykle z rezygnacj z najwa niejszych interesów,
a d enie do realizacji wielu z nich determinuje odej cie od warto ci. Obie sfery cieraj
si w obr bie dzia a ka dego uczestnika stosunków mi dzynarodowych. W wielu wypadkach granice pomi dzy nimi zanikaj . Interesy mog uzyskiwa moraln interpretacj
i przeistacza si w warto ci. Uznane za priorytetowe przez pa stwa europejskie wartoci bezpiecze stwa i pokoju przyczyni y si do realizacji interesów tych krajów w ramach
Organizacji Bezpiecze stwa i Wspó pracy w Europie czy Unii Europejskiej. Z tego
wzgl du okre lenie zbioru wspólnych dyrektyw mo e przyczyni si do kreowania zasad
funkcjonowania podmiotów w stosunkach mi dzynarodowych, co w konsekwencji b dzie
sprzyja realizacji ich interesów. Wa ne jest to, aby te pryncypia wspiera y d enie do
utrzymania pokoju i rozwoju spo eczno ci mi dzynarodowej.
MARLENA DRYGIEL

Ethical aspect in international relations
Summary
International relations scholars have recognized the importance of ethical
reasoning in international affairs. The dominant paradigms like: political realism,
liberalism, constructivism are concentrated on a problem of ethics and moral values in
international system. The issues of human rights, war, unconventional military
operations, foreign intervention, economic sanctions, globalization, justice among states
and global justice demand also ethical dimension. Contemporary international relations
involve moral choices and ethical judgment. Some theorists argued that each sovereign
state possess its own moral norms and international communitys diversity render
impossible common international political morality. However the connection between
cultural pluralism and normative belief is not direct. In international environment the
supranational norms are needed (e.g. ius cogens norms in international law or ecological
problems). International ethics is connected with the moral architecture of international
relations and with the implementation of the rules of global society. Ethical reasoning is
therefore indispensable in international system.

