
Wat betekenen de sterk toegenomen migratie in de wereld en de gestage 
totstandkoming van een wereldmaatschappij voor de manier waarop we onszelf 
en de ander zien? Wat zijn de gevolgen van deze globalisering voor ons begrip 
van politiek en voor de vorming van nationale en culturele identiteiten? Op 
welke manier kunnen we onze idealen van vrede, vrijheid en rechtvaardigheid 
op een duurzame manier realiseren in een wereld waarin we steeds meer 
afhankelijk van elkaar worden? 
In de hier bijeengebrachte rechts- en politiek-filosofische opstellen verkent 
Habermas de mogelijkheden van de democratie voorbij de grenzen van de 
natiestaat, de politieke en morele uitdagingen waarvoor de Europese Unie zich 
gesteld ziet en de status van de mondiale mensenrechten. Hij ontwikkelt een 
gedetailleerd, veeldimensionaal model van transnationaal en supranationaal 
bestuur op basis van het kantiaanse kosmopolitisme en plaatst dit in de context 
van de negentiende- en twintigste-eeuwse ontwikkelingen op het gebied van het 
internationaal recht. 
Wat Europa betreft, bepleit Habermas een politiek van geleidelijke integratie 
waarbij de belangrijke beslissingen over de toekomst van Europa worden gelegd 
in de handen van de volken die er deel van uitmaken. Alleen door zich meer 
en meer te verenigen zal Europa, in nauwe samenwerking met de Verenigde 
Staten, mede gestalte kunnen geven aan een stabielere en evenwichtiger 
wereldorde. 
Jürgen Habermas (1929) was hoogleraar filosofie aan de universiteiten van 
Heidelberg en Frankfurt. Hij geldt als een van de belangrijkste denkers van het 
naoorlogse Duitsland. In het Nederlands verschenen van hem o.m. De nieuwe 
onoverzichtelijkheid (1989), Na-metafysisch denken (1990), Filosofie in een tijd van 
terreur (samen met J. Derrida; 2004), Dialectiek van de secularisering (samen met 
J. Ratzinger; 2009) en Geloof en weten (2009). 
De vertaler en inleider, Leon Pijnenburg (1960), studeerde sociologie en 
filosofie en is universitair docent bij de leerstoelgroep Toegepaste Filosofie van 
Wageningen Universiteit en Research Centrum (WUR).


