
1.  Democratie & Burgerparticipatie 
Waarschijnlijk moeten we de democratie opnieuw uitvinden, want de particratie die 
we nu hebben is niet wat bedoeld wordt met democratie. Veel burgers willen een 
democratie waarin iedereen het gevoel heeft dat er met hem rekening gehouden 
wordt. Een echte democratie moet zo dicht mogelijk bij de burger staan, zodat de 
voeling met wat er leeft bij de burger niet verloren gaat. 

Wat willen velen? 

Velen willen de particratie vervangen door een echte democratie en willen betrokken 
worden bij die democratie.  Velen willen een nieuwe maatschappij opbouwen, waar het 
woord democratie nog iets betekent, waar mensen hun stem wordt gehoord. Velen willen 
niet langer dat politici de mensen tegen elkaar opzetten,  in links tegen rechts, 
meerderheid tegen minderheid. Er moet gezocht worden naar oplossingen voor een 
grotere meerderheid. 

Velen willen terug Burgers worden en niet langer kiezers zijn die om de 5  jaar iets mogen 
zeggen: Nieuwe vormen van inspraak door de burger zijn noodzakelijk. Burgers moeten 
de kans en het recht op inspraak krijgen en hiertoe aangemoedigd worden. Het internet 
maakt nieuwe vormen van burgerinspraak en democratische organisatie mogelijk. 

Velen willen een Europa voor de Burger en niet voor de multinational: Iedereen begrijpt 
dat een aantal problemen alleen maar op Europees vlak kunnen aangepakt worden (bv. 
klimaat, georganiseerde misdaad, migratie, enz.). Dat moet echter georganiseerd 
worden op een manier dat de bevolking controle heeft op de beslissingen door zijn 
parlementairen een controle te laten uitvoeren. 

Velen willen een transparante overheid: Transparantie moet de burger in staat stellen 
om toezicht te houden over de machtshebbers (= partijen, grote organisaties, vakbonden, 
werkgeversorganisaties en bedrijven). Beleidskeuzes moeten gemaakt worden op 
onafhankelijke wetenschappelijke studies en experten (dus niet op speculaties, dogma’s, 
lobbying of partijconventies). 

Velen willen echt vrije en onafhankelijke media: Een vrije wereld waarin dialoog 
mogelijk blijft en een vrije pers haar werk kan doen, lijkt een naïeve droom op een 
moment dat grote stukken van de wereld in brand staan. We hebben vrije media nodig 
om de democratie te laten overleven. We moeten tegenstanders dus ook aan het woord 
laten. 
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