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Avishai Margalii

Fatsoen als maatstaf
Gerechtigheid, gelijkheid en vrijheid zijn idealen die moeilijk in
praktijk blijken te brengen en tot ingewikkelde theorievorming
hebben geleid. Met zijn boek The decent sotiefy {1996) slaat de Israëlische politieke filosoof en vredesactivist Avishai Margallt een
andere weg in. Wat goed is, zegt hij, is moeilijk te omschrijven,
maar lijden en onrecht herkennen we allemaal direct Hij onderzoekt concrete situaties waarin mensen vernederd worden en laat
zien dat het betonen van respect ons al een eind op weg helpt naar
een fatsoenlijke samenleving,
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Dit boek is samengesteld ter gelegenheid van de uitreiking van de
Spinoza-lens aan Margalit De uitgave bestaat uit het juryrapport,
een korte inleiding in het denken van Margalit, een interview met
de laureaat, en een essay van de laureaat
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In Hit begrip pékwk probeert de Duitse
zecfatagefeeide en politiekfilosoofGad Schmitt
(1888-1985) de politiek opnieuw te doordenken.
Inzet .hiervan is een tegenwicht te bieden aan liberale krachten dïe het politieke 'handelen en de
politieke strijd willen vervangen êmt economische en ethische discussie. De voorwaarde TOOT
•politiek ligt volgens Schmitt in het bestaan van
een vijand en in de mogelijkheid vm een conflic Uherieenpadfitóschepogtogfflomde
oorlog af te schaffen, schaffen daarmee m feite
de politiek a£ Daardoor zullen oorlogen* die Schmitt als onvermijdelijk m%f eerder onbeheersbaar en onmenselijk worden, De recente geschiedenis* met haar uit de hand gelopen
conflicten* lijkt hem op dat pust gelijk te geven*

160 pagina's
paperback

€ 17*95
Ook in de boattandel

Carl Schmitt is In Wendaagse intellectuele
kringen omstralen: men is gefasdneefd door
zijn vernieuwende ideeën, m a r mk geschokt
door het feit dat hij vanaf 1933 sympathiseerde
met het Hiier~fegiitie* Toch noemen niet aieen
zijn bewonderaars hem de 'Hobbes van de twintigste eeuw", Het boek zal die geesten priMkelen
die in deze schi.jnbaar apolitieke tijd mm politiek
willen nadenken.
Voorzien van een inleiding èmt Tlieo'W*A*
de Wit, en aangevuld met een latere tekst van
Schmitt* jhW tydp§rk pmm muirmlkmngm m Jqpi>~
UtiÊmagm*
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