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Toonaangevende volkenrechtjurist spreekt in Den Haag

2018 - Donderdag 29 november 2018 om 16.00 uur geeft volkenrechtsgeleerde prof. Martti Koskenniemi de 
jaarlijkse T.M.C. Asser-lezing in het Vredespaleis in Den Haag. Het thema van de lezing is: ‘Internationaal recht 
en extreemrechts: reflecties op recht en cynisme.’ 

Prof. Koskenniemi spreekt over de groeiende weerzin tegen de globalisering en pleit voor een veel strategischer 
visie van internationaal juristen op het opkomend extreemrechts denken. “De komende strijd zal gaan 
over de vraag of reactionaire, kolonialistische, blanke, mannelijke racistische waarden een rol krijgen in de 
internationale rechtsorde. Als het internationaal recht geen dienaar van extreemrechts beleid wil worden, 
of - aan de andere kant - irrelevant, moet het zijn strategische inzichten aanscherpen. We moeten veel meer 
aandacht hebben: niet voor populistische leiders, maar voor de problemen die samenhangen met wereldwijde 
ongelijkheid.”, aldus Koskenniemi.

Eerder noemde Koskenniemi de huidige instellingen in het internationale recht ‘zombies’ en provoceerde hij 
door te pleiten voor afschaffing van de International Law Commission van de Verenigde Naties, waar hij zelf 
jarenlang werkte. “We zijn blij als een verklaring is aangenomen, een commissieverslag is opgesteld en een 
oordeel is uitgesproken. Maar of dit ook bijdraagt aan het veranderen van mensenlevens blijft vaak onzichtbaar 
- verrassend vaak stellen we die vraag niet eens. (…) Bestaat er toekomst voor internationaal recht? Ik weet 
het niet.” Koskenniemi meent dat juristen een heldere visie moeten hebben op autoriteit én op hun eigen rol 
daarbij: “Als je in een positie komt waarin je gezag over anderen uitoefent, moet je proberen een bepaald soort 
persoon te zijn, iemand die gevoelig is, en die het recht kan gebruiken als een instrument voor een goed doel.”  

Over de spreker
Koskenniemi, een begenadigd spreker, staat bekend om zijn kritische benadering van het internationaal recht. 
Hij geldt als een briljant theoreticus en historicus, ferm geworteld in de praktijk, en wordt beschouwd als de 
belangrijkste internationale juridische denker van dit moment. Zijn eerste boek, From Apology to Utopia; The 
Structure of International Legal Argument, veroorzaakte een schokgolf onder juristen en werd ‘de belangrijkste 
monografie van de late 20e eeuw op het gebied van internationaal recht’ genoemd. Zijn tweede boek, The 
Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960, paste bij de ‘historiografische 
U-bocht’ die het internationaal recht eerder maakte. Geen enkel handboek over het internationaal recht is 
compleet zonder zijn werk. Op dit moment werkt Koskenniemi aan een intellectuele geschiedenis van het 
internationaal recht uit de late middeleeuwen tot de 19e eeuw.

Prof. Martti Koskenniemi (1953) is hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Helsinki en directeur 
van het Erik Castrén Instituut voor internationaal recht en mensenrechten. Hij was lid van de Finse diplomatieke 
dienst in 1978-1994 en van de International Law Commission (VN) in 2002-2006. Hij is lid van het Institut de 
Droit International en een Fellow van de British Academy. Hij heeft een doctoraat h.c. van de universiteiten 
van Uppsala, Frankfurt en McGill en was gasthoogleraar bij gerenommeerde universiteiten. 

[Noot voor de redactie]
Het Asser Instituut nodigt u van harte uit voor de lezing. U kunt zich hier inschrijven. Let op: er is nog slechts 
een beperkt aantal plaatsen vrij.  Prof Martti Koskenniemi is bereid tot het geven van interviews. 
Neem hiervoor contact op met Pascal Messer, Hoofd Communicatie van het T.M.C. Asser Instituut via 
p.messer@asser.nl  | 070 34 20 315 | 06 51579028
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