
4. Samenleving & Waardigheid 
Waarschijnlijk moeten we zoeken naar nieuwe vormen van opleiden en opvoeden, die 
de menselijke waardigheid bevorderen en een nieuwe samenleving opbouwen waarin 
iedereen zijn waardigheid kan bewaren. 
Veel mensen wensen gewaardeerd worden voor wat ze doen. Een betere wereld 
creëren en echt samenleven kan alleen maar als we de anderen accepteren en 
waarderen ook al zien ze het anders. 

Wat willen velen? 

Velen willen dat kennis, technologie en cultuur vrij toegankelijk zijn: De toegang tot 
kennis, technologie en cultuur is een fundamenteel mensenrecht. De huidige wetgeving 
omtrent intellectuele eigendom, auteurs- en patentrecht blokkeert echter deze toegang. 
Deze rechten maken de multinationals oppermachtig en de rijken superrijk. 

Velen pleiten voor een andere opleiding, een opleiding die leidt tot meer mens zijn en niet 
tot productiefacto: Wat is het doel van onderwijs? Het leren je verbeeldingskracht te 
gebruiken, je eigen cultuur kritisch te bevragen, een betrokken burger te worden in 
diezelfde maatschappij en niet het aanleren van vaardigheden voor een baan en zo 
winstgevend te zijn voor de maatschappij. 

Velen willen dat de scheiding tussen kerk en staat volledig wordt toegepast: Religie 
behoort tot de privéwereld. In 1789 werd radicaal gekozen voor een scheiding van kerk 
en staat; al was het maar om net de vrijheid van religie te vrijwaren. Dat willen we 
verder zinvol uitwerken. Maar we willen wel terug naar een morele code, los van alle 
religies, die de mensen een leidraad geeft voor hun leven. 

Velen willen de vrije meningsuiting blijven verdedigen: De vrije meningsuiting is een 
recht dat ons onderscheidt van een groot deel van de wereld, het is een symbool van onze 
verlichte samenleving. Die vrijheid om te zeggen wat je denkt, botst maar op één grens: 
daar waar je de vrijheid van anderen inperkt. 

Velen willen onze privacy terug zodat we ons vrij voelen om ons leven in te richten 
volgens onze wensen: Privacy is een noodzakelijke voorwaarde voor individuele vrijheid. 
Privacy is het recht op discretie (geheimhouding van correspondentie, persoonlijke data, 
financiële situatie), het recht om anoniem te zijn en op zelfbeschikking. 

Velen willen dat onze vertrouwelijke gegevens veiliger worden opgeslagen en 
zorgvuldiger worden gebruikt: Onder het mom van veiligheid wil de staat steeds meer 
weten over haar burgers. Maar ook bedrijven verzamelen gegevens. Als jouw gegevens 
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gebruikt worden op manieren waarvan je geen weet hebt en waarvoor je geen 
toestemming hebt gegeven, verlies je niet alleen een stuk privacy, maar ook een stuk 
vrijheid. 
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