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Het universalisme gered. 
De afweging tussen 

republikeinse zelfbepaling en 
kosmopolitische normen 

Het proces tegen Eichmann 

12 december 19-60. Israëlische geheime agenten, hebben Adolf Eichmann gevangenge

nomen en de Israëlische regering verklaart Eichmann te willen berechten. Kari Jaspers 

schrijft aan Hannah Arendt: 

"Het proces tegen. Eichmann is daarom verontrustend ... omdat ik bang ben dat Israël 

er slecht uit zal komen, hoc objectief de procesgang ook zal verlopen.... Het belang van 

dit proces is er niet in gelegen dat het wettelijk is, maar daarin dat het historische fei

ten, schrijft en in haar functie voor de mensheid als een herinnering aan die feiten" 

(Arendt en Jaspers 1992,409-410). 

In de maanden en zelfs jaren daarna ontspint zich een uitwisseling tussen Hannah 

Arendt en haar leraar en mentor Karl Jaspers over de wettelijkheid of onwettelijkheid 

van het proces tegen Eichmann; over institutionele wetgeving en over de filosofische 

grondslagen van het internationale recht en in het bijzonder van. "misdaden tegen de 

menselijkheid1. 

Arendt antwoordt dat ze niet zo pessimistisch ais Jaspers is over "de wettelijke basis 

van het proces' (Arendt en Jaspers 1992, 414). Israël kan. redeneren dat Eichmann ver

oordeeld is in het eerste proces van Neurenberg en zijn arrestatie is ontvlucht.1 Dit 

proces in Israël kan worden beschouwd als een vervolgproces. Arendt beschouwt^eno-

58 cide als de 'misdaad tegen de menselijkheid' bij uitstek.2 'Als het gerechtshof in 

Jeruzalem begrepen zou hebben dat er onderscheid bestaat tussen discriminatie., uit

zetting en genocide', schrijft ze, 'dan. zou het duidelijk zijn geworden dat de extreme 

Krfsïs 2004 ] 3 misdaad waarmee ze geconfronteerd werd - de fysieke uitroeiing van. het joodse volk 

- een misdaad tegen de menselijkheid was, begaan tegen het lichaam van het joodse 

volk...' (Arendt 1963, 269). 

Maar als er misdaden, bestaan die begaan kunnen worden, tegen, de menselijkheid, 

dan moet de mens beschouwd worden als een wezen dat niet alleen moreel respect 
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verdient, maar ook een wettelijke status heeft - een wettelijke status die aan al het 

positieve recht vooraf zou gaan, maar die deze desalniettemin zou binden (Arendt en 

Jaspers 1992, 419). Een misdaad tegen de. menselijkheid is anders dan elke andere misdaad, 

die alleen kan bestaan, voorzover er een bestaande wet is overtreden. Anders dan een 1 

moreel, onrecht kan een misdaad niet onafhankelijk van. het positieve recht, noch van 2 

een positieve wettelijke orde, worden vastgesteld. • 

Omdat dit begrip filosofisch gezien, problematisch is, is Arendt zich ervan bewust 

dat er een neiging zal zijn om over misdaden tegen de menselijkheid te denken als 

'misdaden tegen humaniteit' alsof daarmee wordt gedoeld op een moreel onrecht dat 

een. soort gedeelde morele code geschonden zou hebben. De definitie van 'misdaden 2> 

tegen de menselijkheid' (Verbrechen gtgen die Menschheit) in het Handvest van. f. 

Neurenberg werd in het Duits vertaald als Verbrechen^e^en die Mensehlichkeit 'alsof, stel
de Arendt, 'de nazi"s alleen maar een gebrek, hadden aan menslievendheid, wat-
bepaald het understatement van de eeuw zou zijn'3 (Arendt, 1963, 275; Arendt en 
Jaspers 1992, 423; 43.1). 

Het nawoord bij Eichmaun in Jerusalem eindigt met een tamelijk onverwachte 
opmerking: 

'Het is heel goed voorstelbaar dat op een dag bepaalde politieke verantwoordelijkhe
den tussen naties door een internationaal gerechtshof berecht worden; het is ondenk
baar dat zo'?n hof een straftribunaal zou zijn dat een uitspraak doet over de schuld of 
onschuld van individuen'' (Arendt, 19-63, 298). 

Waarom ontkent Arendt de mogelijkheid van een Internationaal Strafhof? Bedoelt ze 

dat het onwaarschijnlijk is dat zo'n hof zal ontstaan, of eerder dat het, ais het al zou 

ontstaan, onwettig zou zijn? Haar positie is alleen daarom al verwarrend, omdat de 

nadruk die ze legt op de juridische in tegenstelling tot slechts de morele dimensie van 

misdaden, tegen de menselijkheid, juist suggereert dat we een internationaal, lichaam 

nodig hebben dat de jurisdictie zou bezitten om zulke misdaden te berechten. 

We stuiten hier op een verwarring waarvan, het belang verder reikt dan de con

sistentie of het gebrek daaraan in Arendts visie op internationaal, recht. Hoewel zowel 

Jaspers als Arendt kantianen zijn en sterk schatplichtig zijn aan het kosmopolitisme 

van Kants denken, is Arendt meer dan Jaspers een republikein (civic republican), of wel

licht zelfs een politieke existentialist. Jaspers is bereid, na te denken over een wereld

regering; Arendt blijft ondanks haar kantianisme op het gebied van morele theorie 59 

betrokken op een republikeinse visie op politieke zelfbeschikking. 

Ik ben dit essay begonnen met het terughalen van deze uitwisseling tussen Jaspers en Krisis 2004 | 3 

Arendt over het lot van Eichmann, omdat het proces tegen Eichmann, net als de pro

cessen van Neurenberg daarvoor, iets iaat zien van de verwarring rond de normen van 

internationale en uiteindelijk kosmopolitische rechtvaardigheid die toen opkwamen. 

Mijn stelling luidt dat we sinds de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 



door de Verenigde Naties zijn aanbeland in een. fase in de ontwikkeling van een mon

diale civil society die gekenmerkt wordt door een overgang van internationale naar kosmo

politische normen van rechtvaardigheid. Onder een 'internationaal mensenrechtenre-

gime' versta ik een geheel van onderling verbonden en overlappende globale en regio

nale regimes die mensenrechtenverdragen en het gebruikelijke internationale recht of 

internationaal, "zacht recht' (soft law) omvat.4 We zien deze ontwikkeling op ten min

ste drie met elkaar verbonden terreinen: 

Misdaden tegen de menselijkheid, genocide en oorlogsmisdaden. Sinds ze voor het eerst zijn 

gearticuleerd door de geallieerde mogendheden tijdens de processen van Neurenberg 

tegen nazi-oorlogsmisdadigers, zijn deze normen uitgebreid zodat ze naast interna

tionale gewapende conflicten ook burgeroorlogen binnen een land en het optreden 

van regeringen, tegen, hun eigen bevolking bestrijken. Oorlogsmisdaden, zoals gedefini

eerd in het Statuut van het Internationale Tribunaal, voor voormalig Joegoslavië 

(A993)> werd aanvankelijk alleen toegepast op internationale conflicten. Met het Statuut, 

van het Internationale Tribunaal voor Rwanda (1994) vielen ook interne gewapende con

flicten hieronder. 'Oorlogsmisdaden' verwijzen nu naar zowel internationale als inter

ne conflicten waarin sprake is van de mishandeling of het misbruik van zowel de niet-

miiitaire burgerbevolking als de vijand in de strijd. Voorvallen binnen de grenzen van 

een soeverein land begaan door functionarissen van dat land en/of door burgers in. 

vredestijd, vallen, ook onder de categorie oorlogsmisdaden.. 

Humanitaire interventies. De theorie en. praktijk van humanitaire interventies, waarop 

de Verenigde Staten, en de NAVO-bondgenoten een beroep deden om hun optreden 

om de etnische zuiveringen en de voortgaande misdaden tegen de burgerbevolking in 

Bosnië en Kosovo te beëindigen, suggereert dat wanneer een soevereine natiestaat op 

grote schaal, de basale mensenrechten van een deel van haar bevolking schendt op 

grond van haar religie, ras, etniciteit, taal en cultuur, er een. algemene morele plicht is om 

een einde te maken aan verrichtingen zoals genocide en. misdaden tegen de mense

lijkheid. In zulke gevallen hebben mensenrechtennormen de overhand over de soeve

reiniteitsaanspraken van staten. Hoe controversieel, de interpretatie en toepassing 

ervan ook moge zijn, humanitaire interventies zijn gebaseerd op de groeiende con

sensus dat de soevereiniteit van de staat om over het leven, de vrijheid en het bezit van 

haar burgers of inwoners te beschikken, niet onvoorwaardelijk of onbeperkt is. 

Staatssoevereiniteit is niet langer de scheidsrechter van het lot van burgers of inwo

ners. De uitoefening van staatssoevereiniteit is in toenemende mate, zelfs binnen de 

60 eigen grenzen, onderworpen aan internationaal erkende normen. 

Transnationale migratie. Het derde terrein, waarop internationale normen van men

senrechten bindende richtlijnen opleggen aan soevereine natiestaten is dat van inter-

Krïsis 2004 1 3 nationale migratie. Humanitaire interventies hebben betrekking op de behandeling van 

de eigen burgers of inwoners door natiestaten; misdaden tegen de menselijkheid en oorlogs

misdaden op de verhoudingen tussen vijanden of tegenstanders binnen territoriale 

zowel als extraterritoriale kaders. Transnationale migratie, daarentegen, heeft betrekking 

op de rechten van. individuen, niet als leden van bepaalde begrensde gemeenschappen 
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maar als mensen zonder meer, dan. wanneer ze in contact komen met, toegang zoeken 

tot, of lid willen worden van territoriaal begrensde gemeenschappen.. 

Termen als globalisering en empire, die eveneens de logica van deze transformaties 

in onze wereld trachten te vatten, zijn daarom misleidend omdat ze er niet in slagen I 

de ware inhoud van kosmopolitische normen aan de orde te stellen. Protagonisten van 5 

globalisering reduceren kosmopolitische normen vaak tot een slappe versie van de 7 

mensenrechten op leven, vrijheid, gelijkheid en bezit, waarvan wordt aangenomen x 

dat ze gelijk opgaan met de verbreiding van vrije markten en handelspraktijken. S 

Theoretici van empire, met name Toni Negri en Michael Hardt (2000), maken, een § 

onderscheid tussen imperialisme en empire om de nieuwe logica van de internationale Üjj 

orde te vatten. Hun rcst-marxistische-annex-foucauitiaanse scepsis ten opzichte van 1 

mensenrechten en de heerschappij van het recht is echter zo intens dat ze de werke

lijke uitdaging van het kosmopolitisme uithollen, namelijk de verzoening van uni

versalistische normen, met democratische politiek. 

Ik wil. betogen dat hoewel de evolutie van kosmopolitische normen van recht

vaardigheid een enorme ontwikkeling is, de relatie tussen democratische zelfbeschik

king en kosmopolitische rechtvaardigheid beladen is, zowel in theoretisch als politiek 

opzicht. Hoe kan de wil van een democratische meerderheid verzoend worden met 

normen van kosmopolitische rechtvaardigheid? Hoe kunnen wettelijke normen en. 

maatstaven bindend opgelegd worden aan de wil van democratische wetgevingen, 

hoewel ze daarbuiten zijn ontstaan? De onderscheidende kenmerken van het tijdperk 

waarin we leven kan niet gevat worden, met de bons mots van globalisering en empire; we 

zien de opkomst van een internationaal mensenrechtenregime en de verbreiding van. 

kosmopolitische normen, terwijl de relatie tussen deze normen en staatssoevereiniteit 

tegelijkertijd meer omstreden en. conflictueuzer wordt. 

Ik zal dit conflict tussen kosmopolitisme en soevereiniteit verder onderzoeken 
door in te gaan op, wat ik noem., de paradox van democratische legitimiteit', namelijk 
de noodzakelijke en onvermijdelijke begrenzing van democratische vormen van 
representatie en verantwoordelijkheid in termen van het. formele onderscheid tussen, 
leden en niet-leden. Dit is de kernspanning tussen democratische zelfbeschikking en 
de normen, van kosmopolitische rechtvaardigheid. 

Tot slot zal ik de begrippen 'democratische iteraties' en 'rechtsgenererende poli
tiek' (jiinsgtnerative politics) ontwikkelen als manieren waarop zelfbeschikking en kos
mopolitische rechtvaardigheid verzoend kunnen worden. 

61 

Kosmopolitisme en discursiefbereik 

De term kosmopolitisme is, samen met empire en globalisering, één van de kernbe- Krisis 2004 [ 3 

gnppen van onze rijd geworden. Voor sommigen verwijst kosmopolitisme naar een. 

verlichte morele houding waarin de liefde voor het eigen, land' niet prevaleert boven 

de liefde voor de mensheid' (Martha Nussbaum); voor anderen, betekent kosmopoli

tisme het accepteren van hybriditeit, vloeibaarheid en het intern gedifferentieerde en 



conflictueuze karakter van zowel het menselijke zelf als van burgers, van. wie de com

plexe am.biri.es niet omschreven kunnen worden, door nationale fantasieën en oor

spronkelijke gemeenschappen (Salman Rushdie, Jeremy Waldron). Voor een. derde 

groep denkers, verbonden met de kritische theorie, is kosmopolitisme een normatieve 

filosofie waarin de universalistische normen van discou.rseth.iek over de grenzen van de 

natiestaat heen worden getild Qürgen Habermas, David Held en James Bohman). 

Het zal. geen verbazing wekken dat mijn project, het meest met de ambities van de 

laatste groep is verbonden. Echter, vooral. Held en Bohman hebben bij het uitbreiden 

van de normen van discoursethiek voorbij de grenzen van de natiestaat, niet de para

dox van begrensde gemeenschappen, aan de orde gesteld. Zij hebben, de kwestie van 

discursief'bereik' niet serieus in overweging genomen. Hier neem ik. afstand van mijn 

collega's binnen, de kritische theorie en deel ik in de Verontrusting' die tot uiting 

komt in Arendts ideeën over een internationaal strafhof. Niet omdat ik. het met 

Arendt eens ben, maar omdat ik denk dat elke serieuze deliberatieve democraat deze 

verontrusting en verwarring moet toelaten, en erop moet reageren. 

Wat versta ik onder discursief bereik? Omdat discoursethischc theorieën, een uni

versalistisch moreel standpunt articuleren, kunnen ze het bereik van het morele gesprek 

beperken tot hen die binnen, nationaal erkende grenzen wonen; terwijl ze het morele 

gesprek behoren, te beschouwen als in potentie uit te breiden naar de hele mensheid. 

Om het sterk uit te drukken: elke persoon en elke morele actor die belangen, heeft en 

op wie mijn. handelingen en de gevolgen, daarvan op de één of andere manier invloed 

en effect kunnen hebben, is potentieel een morele gesprekspartner van mij. Ik heb de 

morele plicht mijn handelingen, ten overstaan van dit individu, of haar vertegenwoor

digers met redenen te. rechtvaardigen. Ik respecteer de morele waarde van anderen door te 

erkennen dat ik hen een rechtvaardiging voor mijn handelingen verschuldigd ben. 

We zijn. allemaal potentieel deelnemers aan dergelijke rechtvaardigingsgesprekken. 

Vanwege de openheid van discoursen van morele rechtvaardiging is er een onvermij

delijke en noodzakelijke spanning tussen de morele plichten die het gevolg zijn van 

ons lidmaatschap van begrensde gemeenschappen, en het morele perspectief dat we als 

'mensen zonder meer' moeten innemen. Vanuit, een universalistisch en kosmopoli

tisch perspectief behoeven grenzen, waaronder staatsgrenzen, morele rechtvaar

diging. 

Hierdoor ziet de discoursethicus zich voor een dilemma geplaatst: een gedeeld 

kenmerk van alle normen van lidmaatschap, waaronder, maar niet alleen, burger-
g 2 schapsnormen, is dat zij die door de consequenties van die normen getroffen, worden 

- bovenal door criteria van uitsluiting - per definitie geen rol kunnen spelen, in de 

articulatie ervan. Precies omdat ze insiders van outsiders, burgers van niet-burgers onder-
Krish 20-04 1 * scheiden, treffen lidmaatschapsnormen niet-ieden. Het dilemma is hier het volgende: 

een discourstheorie is ofwel simpelweg inekvant met betrekking tot iidmaatschaps-
praktijken in begrensde gemeenschappen omdat hetgeen enkel legitiem criterium voor 

uitsluiting kan articuleren, ofwel zij accepteert simpelweg bestaande uitsiuitingsprak-
tijken als moreel neutrale historische contingenties die geen verdere uiteenzetting van 
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hun geldigheid behoeven. Dit. zou suggereren dat een discourstheorie van democratie 

een hersenschim is, in zoverre dzt democratie een. moreel te rechtvaardigen begren

zing vereist die discoursethick niet kan leveren. £ 

Anders dan com.munitari.sten die de eisen van moraliteit reduceren tot de geldige x 

claims van specifieke ethische, culturele en politieke gemeenschappen, en anders dan 2 

realisten en postmodernisten die sceptisch, stellen dat politieke normen nooit aan. 

morele ondergeschikt gemaakt kunnen worden, wil. ik nadrukkelijk vasthouden aan 

de noodzakelijke scheiding, zowel als de noodzakelijke bemiddeling tussen het morde en het ethische, het I 

morele en het politieke. Het gaat om. bemiddelingen, niet om reducties. Hoe kunnen we 1 

bemiddelen tussen moreel universalisme en ethisch particularisme? Hoe kunnen we | 

bemiddelen tussen juridische en politieke normen enerzijds en morele anderzijds? Ë 

Een dergelijke strategie van bemiddeling is cruciaal voor het herwinnen van. dialo- 3 

X 

gisch universalisme. f* 
ft 
-s 
ft 
CL 

In een eerder werk, Situating the self (1992), beschreef ik deze essentiële spanning als 
die tussen het standpunt van de gegeneraliseerde' en dat van de 'concrete' ander, en 

stelde dat de kern van een dialogische ethiek, niet bestaat uit het streven om deze op 

te heffen, maar om deze op creatieve wijze te bem.idde.len. In mijn recente boek The 

claims of culture (2002) heb ik dit standpunt uitgebreid naar het domein van multicul

turele conflicten en pleit ik voor een vloeibare en reflexieve opvatting van culturele 

identiteiten en benadruk ik de noodzaak van het aangaan van deliberatieve praktijken 

in de cmlsocie^ waardoor multiculturele dilemma's discursief opgelost worden. In dit 

artikel breid ik hetzelfde mode! van dialogische bemiddeling door discursieve praktijken uit 

naar het domein van de democratische theorie en kosmopolitisme - een ondernemino 
waarmee ik ben begonnen in mijn Spinoza-lezingen, Transformations of citizenship, 

Dilemmas of the nation-state in thcglobal era (2001). 

Ik vat kosmopolitisme op als een filosofisch project van bemiddelingen, niet van 

reducties of totaliseringen. Ik zie kosmopolitisme niet als een mondiale ethiek als 

zodanig; noch is het adequaat om kosmopolitisme te karakteriseren, door middel van 

culturele houdingen en keuzes alleen. Ik volg cle kantiaanse traditie door over kos

mopolitisme te denken in termen van het ontstaan van normen die de relaties tussen 

individuen in een global civil society zouden moeten regeren. Deze normen zijn noch 

louter moreel, noch. slechts juridisch. Ze kunnen misschien het best gekarakteriseerd 

worden ais het ontwikkelen van de 'moraliteit van de wet', maar dan in een mondiale 

en niet in een nationale context. Ze kondigen de uiteindelijke legalisering en juridi

sering aan van. de rechtsaanspraken van. mensen over de hele wereld, ongeacht hun g-

lidmaatschap van. begrensde gemeenschappen. Maar lidmaatschap van begrensde 

gemeenschappen, die kleiner of groter zijn dan territoriaal bepaalde natiestaten, is 

desalniettemin cruciaal. Deze spanning tussen staatssoevereiniteit en kosmopoliti

sche normen maakt nu juist onderdeel uit van de hele logica van documenten van 

internationaal recht in. onze wereld. 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, bijvoorbeeld, erkent het 

recht op vrij verkeer over grenzen - een recht op emigratie - dus om een land te verla-
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ten, maar niet een recht op immigratie, een recht op toegang tot een land (artikel 13). 

Artikel 14 legt het recht op asiel, onder bepaalde omstandigheden vast; artikel 1 stelt 

dat iedereen een 'recht op nationaliteit' heeft. De tweede helft van arrikel 15 verklaart 

dat 'niemand zijn. nationaliteit willekeurig mag worden ontnomen, noch het recht 

ontzegd worden zijn nationaliteit te veranderen'.5 

Toch zwijgt de Universele Verklaring over de verplichtingen van staten om immi

granten toegang te verlenen, het recht op asiel na te leven en burgerschap aan vreem

delingen die op het grondgebied wonen te schenken. Deze rechten spreken geen par

tij in het bijzonder aan en ze blijken niet specifieke verplichtingen tot naleving aan. het 

adres van tweede of derde partijen vast te leggen. Ondanks het grensoverschrijdende 

karakter van deze rechten, houdt de Verklaring vast aan. de soevereiniteit van indivi

duele staten. 

Het Verdrag van Genève betreffende de Status van Vluchtelingen uit 1951 en het 

Protocol, van New York dat daaraan in 19-67 is toegevoegd, is het op één na belangrijk

ste internationale wettelijke document na de Universele Verklaring. Desondanks heb

ben noch het bestaan, van deze documenten, noch de oprichting van het Hoge 

Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties iets veranderd aan het 

feit dat dit Verdrag en het Protocol alleen bindend zijn voor de staten die het hebben 

ondertekend en schaamteloos in de wind geslagen kunnen worden door niet-onder-

tekenaars en soms zelf door de ondertekenaars zelf. 

Sommigen betreuren het feit dat, omdat internationale mensenrechtennormen 

steeds meer worden aangeroepen in debatten over immigratie, vluchtelingen en asiel, 

de aanspraken die territoriaal begrensde naties doen op de controle van hun grenzen, 

(borders) en hun voorrecht om de 'grenzen (boundaries) van de nationale gemeenschap'' 

(David Jacobson) te definiëren, worden betwist. Anderen kritiseren de Universele 

Verklaring omdat ze geen 'institutioneel kosmopolitisme' omarmt en voor het vast

houden aan een 'interstaatsorde' in plaats van een werkelijk kosmopolitische interna

tionale orde (Onora O'Neill). Maar één ding is zeker: de manier waarop staten hun 

burgers en inwoners van haar grondgebied behandelen is niet langer een. ongecontro

leerd voorrecht. Eén van de hoekstenen van de West-Faalse soevereiniteit, namelijk 

dat staten het uiteindelijke gezag over alle objecten en subjecten op hun grondgebied 

genieten, is door het internationale recht gedeiegitimiseerd. 

De evolutie van kosmopolitische normen is dus doortrokken, van een. centrale 

tegenspraak: terwijl de territoriaal begrensde staten in toenemende mate onderwor-

Qd pen zijn aan internationale normen, zijn zulke staten zelfde belangrijkste partijen die 

de vele verschillende mensenrechtenverklaringen en verdragen waardoor internatio

nale normen, zich verbreiden, ondertekenen, en. afdwingen. In dit proces boet de staat 

zowel aan gezag in, ais dat deze wordt versterkt. Zolang territoriaal begrensde staten 

als de enige legitieme eenheden van onderhandeling en representatie erkend worden, 

is er door het internationale systeem, heen een spanning en soms zelfs een. fatale tegen

strijdigheid voelbaar: het moderne staatssysteem is gevangen tussen soevereiniteit en 

gastvrijheid, tussen het voorrecht om ervoor te kiezen een partij in. kosmopolitische 

Krisis 2004 | 3 



normen en mensenrechtenverdragen te zijn aan de ene kant, en de verplichting om. de 
erkenning van deze mensenrechten uit te breiden naar iedereen. 

De spanning tussen soevereiniteit en gastvrijheid, is des te reëler voor liberale m 

democratieën, omdat zij zelf gebaseerd zijn op de kwetsbare maar noodzakelijke I 

bemiddeling tussen constitutioneel universalisme en. territoriale soevereiniteit. Laat . 5 
me dit uitwerken. m 
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De paradox van democratische legitimiteit 

Democratisch bestuur betekent, idealiter dat alle leden van een soeverein lichaam. 5 
, t/s 

moeten worden gerespecteerd, als dragers van mensenrechten en. dat de leden van dit ~ 

soevereine lichaam in vrije vereniging een regime van. zelfbestuur instellen waar 1 

iedereen wordt gezien, als zowel auteur van de wet als daaraan onderworpen. Dit ide- OQ 
aal van het oorspronkelijke contract, zoals geformuleerd door Jean-Jacques Rousseau 3 
en overgenomen door Immanuel Kant, is heuristisch gezien een goed instrument om 
de logica van de moderne democratie te begrijpen. 

In tegenstelling tot de antieke vorm van. democratie, begrijpt de moderne demo

cratie haar burgers als dragers van rechten. Het recht van burgers berust op de 'rech

ten van de mens'. 'Les droits de ïhomme et du dtoyen zijn niet met elkaar in tegenspraak, 

sterker nog, ze vooronderstellen elkaar. Dit is de geïdealiseerde logica van de moder

ne democratische revoluties in navolging van de Amerikaanse en. Franse voorbeelden. 

De democratische soeverein legitimeert zichzelf niet alleen op basis van de act van 

zijn constitutie maar, even belangrijk, op basis van de overeenstemming van. deze act 

met universele principes van mensenrechten, waarvan gezegd kan. worden, dat ze 

voorafgaan aan de wil van de soeverein en overeenkomstig waami.ee de soeverein zich 

bindt. 'Wij, het volk'(we, the people) verwijst naar een. specifieke menselijke gemeen

schap, begrensd in rijd en ruimte, die een specifieke cultuur, geschiedenis en traditie 

deelt. Maar dit volk vestigt zichzelf als een democratisch lichaam door te handelen in 

naam. van het 'universele'. De spanning tussen universele mensenrechtenclaims en 

particularistische culturele en nationale identiteiten, is constitutief voor democrati

sche legitimiteit. Moderne democratieën handelen in naam van universele principes 

die vervolgens worden begrensd binnen, een particuliere burgergemeenschap. Dit is 

'de Janus kop van de moderne natiestaat' (Habermas 1998, 115). 

Sinds Rousseau weten we echter ook dat de wil van het democratische volk gelegi

timeerd maar onrechtvaardig kan zijn, unaniem, maar onverstandig. 'De algemene 65 

wil' en. 'de wil van allen.' zijn niet noodzakelijkerwijs aan elkaar gelijk, niet in theorie 

noch in praktijk. Democratisch bestuur en rechtvaardigheidsciaims kunnen met 

elkaar m tegenspraak zijn. De aan de democratie voorafgaande verbinding die wordt Krisis 2004 | 3 

uitgedrukt in de geïdealiseerde gehoorzaamheid aan universele mensenrechten -

leven, vrijheid en bezit - moet als democratische intentie geactualiseerd en opnieuw 

gewogen, worden in de bestaande politiek. Er is altijd een potentieel conflict tussen 

een interpretatie van deze aan de soevereine besluitvorming voorafgaande rechten-
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claims en de feitelijke bekrachtiging ervan als wet door het democratische volk die in 

potentie deze interpretaties geweld aan kan doen. In de geschiedenis van het politie

ke denken komen we dit conflict tegen als dat tussen liberalisme en democratie en. 

zelfs ais dat tussen constiturionalisme en volkssoevereiniteit. De logica van. dit conflict 

is in beide gevallen dezelfde: verzekeren dat de democratische soeverein de beperkin

gen van zijn wil in naam van de binding aan bepaalde formele en inhoudelijke inter

pretaties van het recht in stand zal houden. Liberale en. democratische theoretici ver

schillen van mening over de goede balans: terwijl strenge liberalen de soevereine wil. 

willen binden met behulp van een reeks mensenrechten, wijzen strenge democraten 

een dergelijk prepolitiek begrip van rechten af en beweren, ze dat rechten open moe

ten staan, voor heroverweging en veranderingen door het soevereine volk, overigens 

met inachtneming van bepaalde grenzen. 

Maar deze paradox van democratische legitimiteit heeft een gevolg dat nauwelijks 

is opgemerkt: iedere handeling van zelfwetgeving is ook een zelfconstituerende han

deling. 'Wij, het volk' die ermee instemmen ons te binden, door middel van deze wet

ten, definiëren ons in de act van zelfwetgeving ook als een 'wij'. In dit proces worden 

niet alleen de algemene wetten, van zelfbestuur gearticuleerd; de gemeenschap die zich 

bindt door middel van deze wetten, definieert zichzelf ook door het trekken van gren

zen en deze grenzen zijn zowel territoriaal als burgerlijk. De wil van de democratische 

soeverein kan alleen gelden binnen het grondgebied dat onder zijn jurisdictie valt; 

democratieën, vereisen, grenzen. Een imperium heeft een uiterste grens, terwijl, demo

cratieën van elkaar zijn afgegrensd. (Empires have frontiers, while democracies have borders.) 

Anders dan. imperiale overheersing, wordt democratisch bestuur uitgeoefend in naam 

van. een specifieke achterban en is alleen ten opzichte van die groep bindend. Daarom 

is het zo dat de soeverein die zichzelf territoriaal definieert, zich gelijktijdig in burgerlijke 

termen definieert. De volwaardige leden van het soevereine lichaam worden onder

scheiden van degenen die 'onder haar bescherming vallen' maar die geen 'rechten van 

volledig lidmaatschap' genieten. Vrouwen en slaven, bedienden, blanke mannen, zon

der bezit, niet-christenen en niet-blanke rassen werden in de geschiedenis uitgesloten 

van lidmaatschap van het soevereine lichaam en van de bescherming van burgerschap. 

Ze waren, in Kants beroemde woorden, 'slechts helpers van de gemenebest' (1.922, 121). 

Ik heb in algemeen, theoretische termen de paradox van. democratische legitimiteit 

omschreven. Deze paradox bestaat eruit dat de republikeinse soeverein zijn wil door 

middel van een aantal 'voorafgaande afspraken' zou moeten binden aan een serie for-

gg mele en inhoudelijke normen, bekend onder de noemer 'mensenrechten'. Over de 

rechten en claims van anderen, bijvoorbeeld de 'helpers van de gemenebest' zoals 

vrouwen, slaven, en bezitloze mannen eens waren, of bijvoorbeeld onderworpen vol-

„ . . , keren of buitenlanders, wordt vervolgens onderhandeld op dit terrein dat bestreken 
Krist s 2004 J ! ' ° L 

wordt door mensenrechten enerzijds en soevereine geldigheid anderzijds. 

Ook. al kan deze paradox voor de democratie nooit worden opgelost, toch wil ik de 

stelling verdedigen dat haar impact wel verzacht kan. worden door het hernieuwd 

afwegen van de dubbele verbintenis aan. mensenrechten en soevereine zelfbepaling. 
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Volkssoevereiniteit is niet identiek aan territoriale soevereiniteit, hoewel, ze zowel 

historisch als normatief wel sterk met elkaar verbonden, zijn. Volkssoevereiniteit bete

kent dat alle volwaardige leden van de demos een rechtmatige stem hebben in de arti- X 

culatie van wetten door middel van welke de dams zichzelf bestuurt. De jurisdictie i 

van democratisch bestuur strekt zich uit tot diegenen die zichzelf kunnen beschou- 2 

wen als auteurs van deze wet. Maar degenen die onder het gezag van de wet staan en T 

degenen die het recht hebben op volledig lidmaatschap van de demos zijn. nooit volle- 2 

dig aan elkaar gelijk geweest. ledere democratische demos sluit sommigen uit van X 

rechten en kent volledig burgerschap slechts toe aan bepaalde individuen. Territoriale | 

soevereiniteit en het hebben van een. democratische stem zijn nooit volledig met £$ 

elkaar overeengekomen. Maar de aanwezigheid - en met name permanente residentie E 

- binnen een welomschreven grondgebied brengt iemand wel onder de autoriteit van 

de soeverein - democratisch of niet. De nieuwe politiek van kosmopolitisch lidmaat

schap betreft de onderhandeling over deze complexe relatie tussen volledige lidmaat-

schapsrechten, democratische stem en territoriale residentie. De demos, als volkssoeve

rein, moet controle uitoefenen over een specifiek territoriaal domein en. kan onder

tussen ook op een reflectieve manier met haar zelfconstitutie omgaan, waarbij de 

grenzen van de demos kunnen worden aangepast. 

De evolutie van kosmopolitische normen, variërend van misdaden tegen de men

selijkheid tot normen, rondom vluchtelingen, asiel en immigratie, hebben de meeste 

liberale democratieën gevangen, in een netwerk van verplichtingen die vragen om de 

erkenning van bepaalde rechtenclaims. Hoewel de asymmetrie tussen de demos en de 

populus, het democratische volk en de bevolking als zodanig, niet is opgelost, zijn de 

normen van gastvrijheid wel al veel verder gegaan, dan de wijze waarop Kant deze 

begreep: de status van de vreemdeling wordt, nu beschermd door zowel civiele als 

internationale wetten, de gast is niet langer een gast maar een - zoals de Amerikanen 

zeggen 'residerende vreemdeling' (resident alien) of een - zoals de Europeanen zeggen 

- 'buitenlandse medebewoner' (foreign co-einzen). Via een opvallende evolutie van de 

normen van gastvrijheid, met name binnen de Europese Unie, worden de rechten van 

third country nationals in. steeds hogere mate beschermd door het Europese Verdrag inza

ke de Bescherming van de Rechten van de Mens, wat tot gevolg heeft dat burgerschap 

- eens de geprivilegieerde status aanspraak te kunnen maken op rechten - nu. uiteen
valt in haar constituerende onderdelen, 

In de politieke evolutie van menselijke gemeenschappen zijn we op een punt 

beland waarop het unitaire model van burgerschap dat eens de bewoners van een g 7 

enkel grondgebied bundelde en onderwierp aan een bureaucratische administratie 

die het volk als min of meer samenhangende eenheid representeerde, op zijn einde 

loopt. We nemen het 'uiteenvallen van burgerschap' waar. Dit zijn. institutionele ont

wikkelingen die de drie constitutieve dimensies van burgerschap loskoppelen, name

lijk collectieve identiteit, de privileges van politiek lidmaatschap en het recht op soci

ale rechten en voorzieningen. Steeds meer groepen mensen, in veel verschillende 

delen, van de wereld, variërend van Noord-Amerika tot Europa tot Zuid-Azië en 
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Latijns Amerika, delen niet de collectieve identiteit van het gastland, maar profiteren 

als gastarbeider of permanente bewoner wel. van. bepaalde rechten en voorzieningen. 

Het aanspraak kunnen maken op sociale rechten, voor T.H. Marshall het hoogst ont

wikkelde ideaal van burgerschap, is afgescheiden geraakt van een gedeelde collectieve 

identiteit en politiek lidmaatschap. 

Democratische iteraties 

Het einde van het unitaire model van burgerschap impliceert echter niet dat dit 

model, niet langer grip heeft op onze politieke verbeelding, noch dat haar normatieve 

kracht als sturend principe voor onze instituties verloren is gegaan. Het betekent wel 

dat we in onze verbeelding ruimte moeten maken voor vormen van politiek actor-

schap en subjectiviteit die anticiperen op nieuwe modaliteiten van politiek burger

schap. Deze nieuwe politieke modaliteiten en trends wil ik karakteriseren met behulp 

van het concept van democratische iteraties. 

'Iteratie' (herhaling) is een term. die via het werk van Jacques Derrida in. de taalfi

losofie is geïntroduceerd (Derrida 1988 (1971), 90 e.v.). In het proces van de herhaling 

van een term of concept produceren we nooit eenvoudigweg een replica van het eer

ste, oorspronkelijke gebruik en de bedoelde betekenis: iedere herhaling is veeleer een 

vorm. van variatie. ledere iteratie verandert betekenis, voegt daaraan iets toe of verrijkt 

het op subtiele wijze. In wezen is er geen. 'oorspronkelijke' bron van betekenis of een 

'origineel' waaraan alle volgende vormen zich moeten conformeren. In het geval van 

de taal is het duidelijk dat een act van oorspronkelijke betekenisgeving niet zinvol is 

omdat - zoals Wittgenstein ons leerde - het herkennen van een act van. betekenisge

ving als precies deze act, zou vooronderstellen dat we de taal zelf bezitten 

(Wittgenstein 1953). Een evident circulaire notie! 

Ook al heeft het concept een 'oorspronkelijke betekenis' wanneer we haar toepas

sen op taal als zodanig, in combinatie met rechtsdocumenten en institutionele nor

men is het misschien niet zo zinloos. ledere act van iteratie kan verwijzen naar een 

voorafgaande notie die als gezaghebbend wordt opgevat. Echter, de iteratie en. inter

pretatie van normen en van ieder ander aspect in het universum van waarden is nooit 

alleen maar een herhaling. ledere act van iteratie gaat gepaard met het begrijpen, van 

een gezaghebbend origineel in een nieuwe en andere context. Het voorafgaande con

cept wordt - in de op haar volgende referenties - opnieuw gepositioneerd en van bete-

68 kenis voorzien. Betekenis wordt versterkt en getransformeerd; en. andersom, zodra de 

creatieve toepassing van het gezaghebbende origineel niet langer betekenisvol is, zal 

het origineel voor ons haar autoriteit verliezen. Iteratie is een herneming van de 'oor-

Krisis 2004 I 3 sprong'; vanwege het voortgaande gebruik ervan impliceert het gelijktijdig de vernie

tiging en het behoud van. het origineel. 

'Democratische iteraties' zijn linguïstische, wettelijke, culturele en politieke her

halingen-in-transformatie, een gelijktijdig aanroepen en herroepen. Niet alleen ver

anderen ze al bestaande opvattingen, ze transformeren ook. het bestaande en voor iegi-



riem. gehouden gezaghebbende precedent. Robert Cover (1983) en in navolging van 
hem Frank Michelman (1988), hebben deze constateringen bruikbaar gemaakt voor 
het domein van de rechtstheorie Ik citeer Robert Cover: 

'Er is een radicale dichotomie tussen de sociale organisatie van het recht als macht en 

de organisatie van het recht als betekenis. Deze dichotomie, manifest in volks- en ver- I 

zctsculturen in zelfs de meest autoritaire gemeenschappen, is bijzonder duidelijk 

zichtbaar in de liberale samenleving die de controle over het narratief niet erkent. Het 

ongecontroleerde karakter van betekenis heeft een destabiliserende invloed op de macht Voorschriften moe

ien "betekenis hebben", maar deze ontlenen ze noodzakclijfeenvijs aan door sociale activiteiten geprodu

ceerd materiaal dat niet onderhevig is aan de structuren van herkomst die karakteristiek zijn voor hetgeen 

wc ha scheppen van hei formele recht manen. Zelfs als gezagdragende inst i tut ies betekenis 3 

proberen te creëren voor de door hen geart iculeerde voorschriften, dan handelen ze in crq 

die zin op een onrech tmat ige manier ' (Cover 1983, 18; mijn cursivering). 3 
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Wat ik, in navolging van Michelman, 'rechtsgenererende politiek' (jurisgenerarive politics) 

noem, verwijst naar een dergelijke iteratieve of destabiliserende handeling door 

middel waarvan een democratisch volk, dat zichzelf gebonden weet aan bepaalde rich

tinggevende normen en principes, deze herneemt en herinterpreteert en daarmee 

toont niet alleen aan de wetten, onderworpen te zijn, maar er ook de auteur van. te zijn. 

Terwijl, doctrines van het natuurrecht vooronderstellen, dat de principes die ten 

grondslag liggen, aan dem.ocratisc.he politiek ondoordringbaar zijn voor de transfor

merende wil, en terwijl het rechtspositivisme democratische legitimiteit identificeert 

met de rechtsnormen van een soevereine wetgeving die op correcte wijze tot stand zijn 

gekomen, wijst de rechtsgenererende politiek op een ruimte voor interpretatie en 

interventie tussen transcendente normen en de wil. van democratische meerderheden. 

De rechtenclaims die de democratische politiek inkaderen, moeten aan de ene kant 

gezien worden, als claims die de specifieke bepalingen van democratische meerderhe

den onder concrete omstandigheden overstijgen; aan de andere kant re-iterereri zulke 

democratische meerderheden deze principes en incorporeren ze deze in processen van 

democratische wilsvorming via argumenten, strijd, herziening en verwerping. 

Eén van de meest spectaculaire voorbeelden van een dergelijke rechtsgenererende 

politiek vindt plaats op het Europese continent en betreft het recht van asielzoekers, 

vluchtelingen en. immigranten die de status van third country national hebben. Een 

gevolg van de transformatie van burgerschap is dat individuen en groepen uit ver- 69 

schillende - en vaak aan elkaar tegengestelde - culturen met verschillende mores en 

normen langere of kortere tijd in dezelfde publieke sfeer samenleven. Als globalise

ring met zich meebrengt dat mensen en goederen, informatie en mode, virussen en Krisis 2004 

nieuws, steeds sneller staatsgrenzen, overschrijden, dan is een van de gevolgen van. 

deze trends dat zij zich in verschillende richtingen, ontwikkelen. Globalisering bete

kent niet eenvoudigweg de verspreiding van multinationals en - veelal Amerikaanse, 

Britse ofjapanse - bedrijven over de aarde. Benjamin Barbers term 'Jihad vs McWorld' 
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{1995) klopt gedeeltelijk. We zien. ook het fenomeen van 'omgekeerde globalisering', 

waardoor mensen uit de armere regionen van de wereld, zoals het Midden-Oosten, 

Afrika en Zuidoost-Azië naar wereldsteden als Londen, Parijs, Toronto, Rome, Madrid 

en. Amsterdam trekken. Deze groepen, waarvan, een groot deel oorspronkelijk naar 

westerse landen trok als gastarbeider en immigrant, zijn in de laatste decennia in aan

tal toegenomen door de komst van vluchtelingen, en asielzoekers uit andere regionen 

van de wereld. De meest spectaculaire voorbeelden van multiculturele conflicten die 

het publieke bewustzijn in de laatste decennia hebben beziggehouden - zoals de 

Salman Rushdie-affaire in Groot-Brittannic, de hoofddoekjesaffaire in. Franse scholen, 

schandalen rondom vrouwenbesnijdenis, de sociale en. politieke rechten, van immi

granten en mensenrechten van vluchtelingen en asielzoekers - hebben gedraaid rond

om, nieuwe etnocuiturele groeperingen die hun religieuze en culturele geloofsovertui

gingen en idealen wilden overbrengen naar het wettelijke en culturele klimaat van. 

seculiere, meestal protestante, katholieke of anglicaanse liberaal-democratische staten. 

Cultuur is belangrijk; culturele waarderingen en oordelen, zijn diep verbonden 

met interpretaties van onze behoeften, onze visies op het goede leven, onze toe

komstdromen. Omdat deze evaluaties zo diep zijn, moeten we als burgers van libe

raal-democratische politieke gemeenschappen leren leven, met wat Michael Walzer 

'liberalisme en de kunst van het separeren' heeft genoemd (1.984). We moeten leren 

leven met de vreemdheid van de ander wiens bestaanswijze sterk bedreigend kan zijn 

voor de onze. Hoe anders dan via dergelijke ontmoetingen in. de civil society kunnen 

morele en politieke leerprocessen plaatsvinden? De wet biedt het kader waarbinnen 

het culturele en het politieke werkzaam zijn. De wetten zijn, zoals de oude Grieken 

wisten, de muren van. de stad, maar de kunst en. de passies van de politiek ontstaan 

binnen deze muren en vaak leidt politiek, tot het neerhalen, van. deze barrières, of op 

zijn minst tot het verzekeren van hun doorlaatbaarheid. 

Er is een dialectiek tussen constitutionele kern en de feitelijke politiek van politiek 

liberalisme die opnieuw wordt bepaald door middel van democratische iteraties. Om 

hun oorspronkelijke betekenis vast te houden en te verrijken, moeten rechten en 

andere principes van de liberaal-democratische staat regelmatig worden uitgedaagd 

en opnieuw worden gearticuleerd in de publieke sfeer. We kunnen de fundamentele 

begrenzing van. iedere rechtenclaim in een constitutionele traditie, alsmede haar con-

textoverstijgende geldigheid, alleen leren begrijpen als nieuwe groepen claimen te 

behoren tot de kring van dragers van een recht waarvan ze waren uitgesloten in haar 

7 0 eerste formulering. De democratische en. de wettelijk hermeneutische dialoog worden 

versterkt door het opnieuw positioneren en articuleren van rechten in de publieke 

sfeer van liberale democratieën. Als veranderingen in het recht vooruitlopen op het 

Krisis 2004 1 2 bewustzijn van het volk, dan kan de wet dit proces sturen en het volksbewustzijn ver

heffen tot het niveau van de grondwet. De wet kan ook achterlopen bij het bewustzijn 

van het volk. Dan moet deze worden aangespoord zich daaraan aan te passen. In een 

levendige liberale multiculturele democratie moeten cultureel-politieke conflicten en 

leermomenten niet worden gesmoord via wettelijke manoeuvres. Democratische bur-
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gers moeten zelfde kunst van het separeren Ieren door te bepalen waar de grenzen van 
de 'overlappende consensus' liggen. 

Maar ik wil benadrukken, dat democratische iteraties zowel kunnen leiden tot S 

processen van publieke zelfreflectie, als tot het genereren van een publieke verdedi- i 

gen.de houding. De mobilisatie van veel rechtse partijen in. Europa intensiveert zich: E 

in Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië, Denemarken, Duitsland en elders zien we 

dat de status van Europese migranten, en. specifiek de moslims onder hen, explosieve 

kwesties blijven. Hoe dergelijke politieke twisten uiteindelijk ook. worden opgelost, 

het is duidelijk dat ze zullen worden uitgevochten, binnen een kader dat bestaat uit de 

universele principes van de Europese gebondenheid aan mensenrechten enerzijds en ?$ 

de noodzaak van. dem.ocrati.sche zelfbepaling anderzijds. ft 

Ik wil daarom benadrukken dat het proces van democratische iteratie niet onver

anderlijk zal resulteren in politieke uitkomsten waarmee we sympathiseren. Het is 

bijvoorbeeld duidelijk dat. nu president Chirac heeft besloten de aanbevelingen op te 

volgen van een speciale commissie die tot doel heeft kleding met een religieuze bete

kenis uit openbare scholen te verbannen., de Franse staat op een conflict aankoerst met 

zijn orthodoxe bevolkingsgroepen. Het is ook. duidelijk, dat toekomstige twisten 

zowel, binnen als buiten Frankrijk zullen plaatsvinden. Het is slechts een kwestie van. 

tijd voordat bepaalde groepen de acties van de Franse president zullen aanklagen voor 

het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Samen met het constitutionele debat-

dat zich in het nieuwe Europa ontvouwt over de scheiding van staat en kerk in de 

Europese Grondwet, zal het Franse strikte begrip van iaïcisme', dat zelfs wordt ge

minacht door de directe buurlanden, zelf uitgedaagd worden op het hoogste niveau 

van de rechtsgenereren.de politiek. Dit is de eigenaardigheid van. kosmopolitische 

rechtvaardigheid: precies omdat Frankrijk het Europese Verdrag inzake de 

Bescherming van de Rechten, van de Mens, evenals het Europese Handvest voor de 

Mensenrechten heeft ondertekend, zijn zelfs de handelingen en beslissingen van de 

president niet immuun voor toekomstige juridische kritiek. 

In een dergelijk proces zie ik de praktische verwerkelijking van het theoretische 

dilemma van het discursieve bereik: universele normen moeten worden vertaald naar 

en begrepen worden binnen, het zelfbegrip van lokale gemeenschappen. Er zullen in 

dit proces spanningen en botsingen ontstaan zodra minder verlichte democratische 

meerderheden kosmopolitische normen met voeten treden. Maar de aanwezigheid 

van kosmopolitische normen in de mondiale publieke sfeer verhogen de normen van 

rechtvaardiging waaraan praktijken van uitsluiting moeten worden getoetst. 

Uitsluitingen komen voor, maar de drempel voor het rechtvaardigen ervan ligt nu 

hoger. Deze drempelverhoging wijst volgens mij op een toename van democratische 

reflexiviteit. Het wordt hoe langer hoe moeilijker voor democratische wetgevingen 

om praktijken van uitsluiting, intolerantie en discriminatie te rechtvaardigen door 

een beroep te doen op het feit dat ze eenvoudigweg de wil van het volk uitdragen. 

Meerderheidsbesluiten zijn niet alleen onderworpen aan de constitutionele controle 

van het nationale recht, maar ook aan internationale verdragen, en mensenrechten-
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overeenkomsten in de internationale arena, Reflexieve gronden moeten gerecht

vaardigd kunnen worden via redenen die voor allen moeten kunnen gelden. Dit bete

kent dat dergelijke gronden steeds opnieuw kunnen worden bevraagd op het feit dat 

ze niet tegemoetkomen aan. de normen die in hun eigen articulatie zijn vastgesteld. 

Ik kom op mijn eiiidvraag: wat is cle ontologische status van kosmopolitische nor

men in een postmetafysisch universum? Mijn antwoord is dat zulke normen en prin

cipes een universum van. betekenis, waarden en relaties creëren dat voorheen niet 

bestond. Ze richten een nieuwe orde op - een novo ordo saeciormih Ze zijn dus onderhe

vig aan alle paradoxen van revolutionaire beginsituaties: hun legitimiteit kan niet via 

een beroep op het voorafgaande, noch op het volgende worden gerechtvaardigd. 

Omdat ze geen precedent hebben, is er geen. rechtvaardigingsgrond beschikbaar; we 

kunnen alleen de consequenties van deze normen leren kennen, ais we hun legiti

miteit accepteren, ze aannemen en ernaar handelen. 

In de evolutie van de wereldgemeenschap zijn we in een fase beland waarin de 

tegenstellingen tussen gastvrijheid en soevereiniteit, kosmopolitisme en democrati

sche zelfbepaling alleen maar zullen toenemen. Hannah Arendt had ongelijk met haar 

radicale scepticisme ten aanzien van een Internationaal Strafhof, maar uitte terecht 

haar democratische zorgen over de geldigheid van kosmopolitische normen. 

Laat ik echter afsluiten met een paar woorden over mijn nieuwe thuisland: 

Guantanamo is vandaag de dag letterlijk en symbolisch de locatie geworden waar de 

oudste moderne democratie, gevestigd in een. natiestaat, worstelt met deze conflictu

euze geboden. De Verenigde Staten, die zichzelf wellicht meer dan enige andere natie 

in de wereld begrijpen ais 'de universele natie' waarbinnen ieder lid recht op bepaal

de rechten heeft op grond van zijn of haar menszijn alleen, wordt nu geleid door een 

regering die een oudere doctrine van soevereine presidentiële privileges laat herleven, 

tégen de universele fundamenten van deze republiek in. Terwijl een sterke traditie in 

het internationale recht van de Verenigde Staten verklaart dat er geen 'vreemdelingen 

voor de grondwet' zijn, en. het veertiende amendement de bescherming door een eer

lijk proces voor de wet uitbreidt naar alle personen en niet alleen naar burgers, treedt 

de regering-Bush deze traditie met voeten door niet alleen de mensenrechten van. 

gevangenen in Guantanamo - zoals gespecificeerd, door het Verdrag van Genève -

geweld aan te doen, maar ook. door de rechten van haar eigen burgers die zich. met ter

rorisme inlaten te vertrappen. Maar het proces van democratische iteraties en. rechts-

generatieve politiek is al in werking gezet door verschillende rechters die, in niet mis 

7 2
 t e verstane woorden, hebben verklaard dat de regering-Bush Guantanamo Bay niet 

enerzijds mag behandelen als onderdeel van haar regering en rech.Lsbevoegdh.eid (het 

is een basis uitgeleend aan de Verenigde Staten voor 99 jaar) en anderzijds mag ont-

Krisis 2004 l 3 kennen dat de grondwet en de grondwettelijke bescherming die wordt verleend aan 

alle mensen, zoals de habeas corpus, niet van toepassing is in. Guantanamo. Het recente

lijk door twee rechters afgewezen verzoek van. de regering-Bush en de beslissing van 

het Hooggerechtshof van. de Verenigde Staten om een aan Guantanamo gerelateerde 

beslissing in overweging te nemen, wijzen erop dat de botsing tussen normen van 

http://rech.Lsbevoegdh.eid


soevereiniteit en kosmopoli t isme is begonnen. 

Maar niet alleen het. jur idische systeem zal. drager en uitvoerder van democrat i 

sche iteraties zijn. Dit systeem reageert zelf op de grote d ruk van mensenrechtengroe-

peringen, zoals Amnesty International, de American Civil Liberties Union en cie Latin. 

American and Mexican Legal Defense Fund. Zolang een robuuste mondiale civil society 

zich mobiliseert om de toekomst van kosmopolit ische rechten te beschermen, blijf ik 

de hoop houden dat .zelfs een regressieve regering niet zal overwinnen in het onder

mijnen van de letter en de geest van het kosmopoli t isme. 
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Noten 

In de epiloog bij Etchmann in Jerusalem, die 

vele jaren later is geschreven, acht 

Arendt de analogie tussen Eichmanns 

misdaad en 'piraterij' niet langer zinvol 

en wijst erop dat "de piraat de uitzonde

ring is op het principe van territorialiteit 

- dat vanwege de afwezigheid van een 

internationale strafcode het enige geldige 

principe blijft - niet omdat hij de vijand 

is van iedereen en derhalve door iedereen 

veroordeeld kan worden, maar omdat 

zijn misdaad op volle zee wordt begaan 

en de volle zee aan niemand toebehoort' 

(Arendt 196$, 261). 

Technisch gezien omschreef het hand

vest van het oorlogstribunaal van 

Neurenberg 'misdaden tegen de mense

lijkheid' alleen met betrekking tot mis

daden begaan tijdens internationale 

gewapende conflicten. Desondanks 

werd ook genocide, nadat de Genocide 

Conventie was aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de VN op 9 

december 1948, aangemerkt als misdaad 

tegen de menselijkheid, maar behield 

het een aparte rechtstatus. 

Hoewel Jaspers bereid is Arendts onder

scheid tussen misdaden, tegen de men

selijkheid en tegen humaniteit te aan

vaarden, wijst hij erop dat het inter

nationale recht en het natuurrecht geen. 

Vecht zijn in dezelfde zin als het recht 

dat ten grondslag ligt aan. de normale 

processen door een gerechtshof (Arendt 

en Jaspers 1992, 424). Daarom 2011 het 

het meest gepast zijn wanneer Israël de 

bevoegdheid om Eichmann te berechten 

zou overdragen aan de VN, aan het 

Internationale Strafhof in Den Haag of 

aan de gerechtshoven waarin door het 

handvest van de VN is voorzien. Arendt 

noch jaspers koestert echter de illusie 

dat de Algemene Vergadering van de VN 

tegen deze taak opgewassen zou. zijn. 

Voorbeelden, hiervan, zijn verdragen van 

de Verenigde Naties zoals ze vallen 

onder het Internationale Convenant van 

Burger- en Politieke Rechten, het Inter

nationale Convenant van Economische, 

Sociale en Culturele Rechten, de Conven

tie voor de Eliminatie van alle Vormen 

van. Discriminatie van Vrouwen, de 

Conventie tegen Marteling en andere 

Vormen van Wrede, Onmenselijke of 

Vernederende Behandeling en de Con

ventie van de Rechten van het Kind. Bij 

de oprichting van de Europese Unie is 

een handvest van grondrechten gefor

muleerd en een Europees Gerechtshof 

geformeerd. Het: Europese Verdrag in

zake de Bescherming van de Rechten van 

de Mens, dat ook staten omvat die niet 

tot de Europese Unie behoren, staat de 

burgers van. aangrenzende staten toe 

gehoord te worden door een Europees 

Hof: voor de Rechten van de Mens. 

Vergelijkbare ontwikkelingen zien. we op 

het Amerikaanse continent in de vestiging 
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van het Inter-Amerikaanse Systecn voor 

de Bescherming van Rechten van de 

Mens en het Intcr-Arnerikaanse Hof 

voor de Rechten van de Mens. 

5 http://www.unhchr.ch/udhr/lang^cng.htm 

6 Ik ben. dank verschuldigd aan Judith 

Butler en Bonnie Honig voor het tonen 

van het belang van iteratieve praktijken 

voor democratische politiek. Zie Butler 

1.99e; Honig 1.991 en 2001. 
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