
1.   Wat is er aan de hand met de 
democratie? 

“Monarchie ontaardt in tirannie, aristocratie in oligarchie en democratie in anarchie ” 
Polybios, Grieks historicus 203-120 v.C. 

De monarchie is in veel landen vervangen door een president en in de landen zoals België 
en Nederland heeft de monarchie nog weinig directe macht. De aristocratie is er nog wel 
in naam maar zonder veel directe invloed, ze zijn vervangen door multinationals en 
multinationale instellingen zoals de EU.  Ulrike Guérot stelt dat de anarchie vervangen is 
door ‘De nieuwe Burgeroorlog’ die op komst is. 

Wat is er toch aan de hand met onze democratie? 
Telkens als er door een klokkenluider of een ijverige journalist (komt weinig voor) een 
probleem wordt aangebracht, gaan de media daar een paar dagen over door en putten 
politici zich uit in scheldpartijen van minderheid naar meerderheid en omgekeerd. 
Daarna wordt het weer stil. 

Elke keer als er zich een probleem voordoet met 
politici: misbruik van macht, teveel mandaten, 
onzinnige bedragen aan vergoedingen of pensioen 
en zo verder, betreden politici het gestoelte om te 
vertellen dat het moet veranderen. Toch stelt men 
vast dat de ‘sense of urgency’ over alle partijen 
heen helaas ontbreekt. Snel wordt er overgegaan 
tot de orde van de dag.  

Bart Eeckhout (opiniërend hoofdredacteur) zegt in De Morgen 27/3/18 het volgende: 

“Belgische politiek laat zich in het algemeen samenvatten als het met slepende voeten 
uitvoeren van wat onvermijdelijk geworden is.”   

Is dit ook van toepassing op andere landen of voor de Europese Unie? 

Maar jammer genoeg doet ook een groot deel van de bevolking hetzelfde.  Er worden op 
alle mogelijke bijeenkomsten, in de kroeg of op straat, op Facebook of Twitter, sterke 
veroordelingen uitgesproken. Maar na enkele dagen gaat het leven weer zijn gewone 
gang op weg naar de volgende crisis. 
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Er is mede door de sociale media minder en minder een open discussie over een 
probleem. Velen beperken zich tot 144 tekens of proberen met oneliners een probleem te 
omschrijven of op te lossen. De zin in nuance hebben we opgegeven. We hebben geen tijd 
om ons met de problemen van de politiek bezig te houden, maar verwijten politici wel dat 
ze met ons geen rekening houden. 

De politici zijn erin gelukt om de burger zijn interesse voor politiek tot een zeer laag pijl te 
brengen. De verdwijnende democratie is verre van het probleem van de Burger. Dat 
politici hun eigen wereld ver van de burger hebben gecreëerd, daar wil de Burger niet 
van wakker liggen. Blanco stemmen nemen wel bij elke verkiezing toe, mensen 
vertrouwen de huidige partijen niet meer. Omdat beslissingen meer en meer ver (zeker in 
Europa) van de gewone Burger gebeuren, heeft deze de indruk dat hij geen invloed meer 
heeft op de besluitvorming.  

Een beetje moedeloos zegt de brave burger dat hij er toch niks kan aan veranderen en 
legt het op de hoop met dingen die nog moeten gebeuren. 
• De Belgen scoren met gemiddeld 6,5 op 10 lager dan in eerdere, gelijkaardige 

Europese studies. Belgen blijken vooral wakker te liggen van de hoge energiekosten 
(84%), mobiliteitsproblemen (80%), groene ruimte die verdwijnt (78%) en de 
stijgende woningprijzen (72%). 

• Nederlanders geven hun leven gemiddeld een 7,8. Ze zijn tevreden over hun eigen 
situatie, maar maken zich zorgen over de toekomst. Nederlanders zijn 
daar somberder over dan andere Europeanen. 

Wat ze er aan kunnen doen weten ze niet. Ze denken er ook niet over na. Ze gebruiken ‘het 
ver van mijn bed verhaal’ of ‘het zal mijn tijd nog wel duren’ om te verantwoorden dat ze 
zelf weinig of geen enkele inspanning willen doen. 

Er is meer dan genoeg om ons zorgen om te maken: 

°  Er is in de wereld een groeiende ongelijkheid. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds 
groter. De acht rijkste mensen op aarde bezitten evenveel vermogen als de 3,6 miljard 
armste mensen. Oxfam waarschuwt dat de ongelijkheid zal leiden tot grote woede: 
"Ongelijkheid houdt 836 miljoen mensen gevangen in armoede. Het breekt onze 
samenlevingen op en ondermijnt de democratie." 

° De centrumpartijen hebben de voorbije decennia onvoldoende oplossingen aangereikt. 
Het is dan ook geen verrassing dat mensen zoeken naar alternatieven op de extreme 
flanken van het politieke spectrum. Meer en meer leven we in een maatschappij die links 
of rechts is. Ongeveer de ene helft van de bevolking is vóór, de andere helft is tegen. De 
oppositie is tegen elk voorstel van de (nipte) meerderheid. Nochtans geloof ik dat er bij de 
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bevolking meer overeenkomst bestaat dan bij politici, maar ze weten niet hoe ze die 
moeten gebruiken.  

° De particratie heeft de democratie ondermijnd. In het parlement worden enkel nog 
wetten gestemd, waarbij alle parlementsleden van de meerderheid verplicht vóór moeten 
stemmen, de oppositie verplicht tegen. In feite wordt alles beslist bij de samenstelling van 
de regering. 

° Vrijheid in de meest ruime zin brengt louter rechten voort, zonder (morele) 
verplichtingen: a-moraliteit is het logisch gevolg. De neoliberale cultuur van vrijheid 
heeft in de laatste twee decennia van de twintigste eeuw een zeer groot uitdrijvend effect 
gehad op het verantwoordelijkheidsgevoel van zowel de elite als van de gewone burger. 
Dit gebrek aan moraliteit wordt nu mainstream: rechten kent iedereen, plichten is iets 
voor de anderen. Het NIMBY-principe geldt als een wet. 

° Over globalisatie en migratie is er ook veel te zeggen. Veel mensen zien er de nadelen 
van of hebben ze zelf ondervonden. Jonathan Holslag (politicoloog VUB) zegt hierover: 
“Als je voor een klein inkomen moet concurreren tegen nog goedkopere buitenlandse 
arbeidskrachten, dan is migratie een bedreiging. Als de overheid niet in staat blijkt de 
baten van de globalisering goed te verdelen, de markt eerlijk in te richten of om te gaan 
met de effecten van automatisering, dan is dat opnieuw een bedreiging voor vele mensen. 
De globalisering waarbij de correcte werking van de markt wordt verhinderd door 
monopolisten en dumping-beleid van staten vormt wederom een bedreiging voor onze 
welvaart.” 

° Door de ideologische focus op het vrijlaten van bedrijven in hun productie en hun 
acteren jegens de samenleving is een duidelijke vermindering van het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de elite ontstaan. Een niet onbelangrijke oorzaak van 
deze ontwikkeling is dat veel van deze bedrijven geen duidelijke identiteit meer hebben 
die verbonden is met een familie of een oprichter. Het zijn anonieme vehikels 
(multinationals) geworden, die een eigen leven zijn gaan leiden. Deze multinationals 
hebben meer invloed en macht dan de meeste regeringen: macht zorgt er bij heel wat 
mensen (o.a. managers van de multinationals, maar ook politici) voor dat de voeling met 
moraliteit afneemt. Als zij iets doen, is het per definitie goed, denken ze. Ze luisteren ook 
niet meer naar anderen, vragen steeds minder advies (ook waar voor politici). De grote 
multinationals betalen nauwelijks belasting, voelen geen enkele band met de bevolking 
van de plekken waar ze zich vestigen en worden door veel politici geen strobreed in de 
weg gelegd. 

° Ook Europa is geen voorbeeld van democratie: de EU is een technocratie, een 
ambtenarenstaat ondersteund door een schijnparlement, op dezelfde manier als de 
parlementen in de zogeheten volksdemocratieën (o.a. China) schijnparlementen zijn. De 
EU heerst over de hoofden van volkeren en mensen heen. 
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° In heel politiek Europa (zowel rechts als links) is er onder invloed van het  
neoliberalisme en de globalisatie (Ceta en andere handelsverdragen zijn hier slechte 
voorbeelden van) een grote drang naar het privatiseren van openbare diensten. Het 
ontstaan hiervan moeten we zoeken in een slechte performantie van de overheids-
instellingen (dikwijls het gevolg van overdreven bescherming en het pamperen van 
overheidspersoneel toegestaan door politici van de vorige generatie). En de vakbonden 
willen alle voordelen behouden, ook als deze oneerlijk tegenover de anderen zijn. Als 
oplossing voor het probleem stellen politici privatiseringen voor, alhoewel dit meestal de 
dienstverlening niet ten goede komt. Politici zoeken oplossingen voor hun eigen falen bij 
de privatisering. Maar de privéonderneming zoekt alleen maar winst, geen 
maximalisatie van de dienstverlening. 

° Concentratie en dus monopolievorming binnen de media is een reëel probleem voor de 
verscheidenheid en de kwaliteit van het informatie-aanbod, voor de bereikbaarheid van 
betrouwbare informatie, voor de representatie van de verschillende mogelijke visies op 
de samenleving, en dus voor het functioneren van een democratie. 

Chantal Mouffe, die wereldfaam verwierf met haar boeken over politiek en democratie, 
zit op dezelfde lijn.  

"Wij leven niet meer in een democratie. We bevinden ons vandaag in het tijdperk van 
de post-democratie. Burgers hebben niets meer te zeggen. Belangrijke beslissingen 
worden niet meer genomen in nationale parlementen, maar op het transnationale 
niveau. De grote ondernemingen zwaaien de plak.” 

Democratie is dus niet iets wat zomaar voor goed moet aangenomen worden. Er moet 
regelmatig over nagedacht en aan gewerkt worden om het samenleven van mensen te 
verbeteren. De Westerse wereld heeft behoefte aan een nieuw ideaal, dat individuele 
vrijheid en dynamiek combineert met sociale harmonie. 

De Zuid-Afrikaanse activist, voormalig directeur van Greenpeace en huidige baas van 
Amnesty International, Kumi Naidoo heeft vooral aan de jongeren de volgende krachtige 
boodschap: 

“Jongeren moeten nieuwe oplossingen bedenken voor oude problemen zoals 
klimaatverandering en sociale onrechtvaardigheid. 
Mijn advies voor jonge mensen is: heb geen vertrouwen in de huidige leiders. Het is de 
grootste bende mislukkelingen die je kan vinden. Ze zijn niet bereid te aanvaarden dat 
ze deze puinhoop gecreëerd hebben. 
Eigenlijk gebruiken we vandaag nog steeds oude oplossingen die in het verleden nooit 
gewerkt hebben. Albert Einstein heeft ooit gezegd: de definitie van krankzinnigheid is 
steeds opnieuw dezelfde dingen blijven doen en andere resultaten verwachten. Als de 
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mensheid blijft doen wat ze altijd heeft gedaan, dan krijgen we wat we altijd hebben 
gekregen: ongelijkheid, onduurzaamheid en de verwoesting van ons milieu. 
Mijn finale boodschap aan de jeugd is: vergeet de oude wijsheid dat jonge mensen de 
leiders van morgen zijn. Als je wacht tot morgen is het misschien te laat om nog iets 
te redden.” 

Het is de hoogste tijd om onze democratie opnieuw uit te vinden. Alhoewel ik niet behoor 
tot de jeugd, hoop ik toch dat ik hieraan een beetje kan meewerken. Ik wil graag 
aanzetten tot nadenken over onze democratie. 

5



1.1 Wat is democratie eigenlijk? 

Ongeveer 2500 jaar geleden ontwikkelden de Grieken een bestuursvorm die ze 
democratie noemden, afstammend van de woorden ‘dèmos’ of volk en ‘kratein’ of heersen, 
regeren. Het betekent dus letterlijk "volksheerschappij". Dit houdt in dat het volk zelf 
stemt over de wetten, zoals het was in het oude Athene. 

“Democratie is twee wolven en een lam die samen beslissen wat ze voor lunch gaan 
eten. Vrijheid is een goedbewapend lam dat zich tegen de uitkomst van deze beslissing 
verzet.” 
Benjamin Franklin, medeopsteller van de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsverklaring (1776) 

Wat denken wij van de democratie en wat is het eigenlijk? 
Voor veel mensen is democratie een systeem waarin de meerderheid beslist. Als men niet 
bij die meerderheid hoort, moet men zich neerleggen bij het besluit.  

Heeft die meerderheid dan altijd gelijk? De meerderheid meent het niet noodzakelijk 
goed, ze kan misleid zijn en heel dwaze beslissingen nemen. We moeten ons niet 
neerleggen bij de wil van de meerderheid wanneer deze ondemocratische, onethische of 

6



criminele ideeën verspreidt of daden stelt. Dan kan je niet langer democratisch zijn, dan 
kan je de wil van de meerderheid niet respecteren. Dan kan je alleen nog ethisch zijn. 

Als een meerderheid ervoor kiest om bvb. Poetin of Erdogan meer macht te geven of voor 
een Brexit, dan is dat niet noodzakelijk een goede beslissing, alhoewel het wel door de 
(soms een zeer krappe) meerderheid beslist werd. Noemen we die landen nog 
democratieën, ook al heeft een deel van de bevolking hen gekozen?  

Een parlement waar beslissingen meerderheid tegen minderheid genomen, waar partijen 
en niet de parlementsleden het voor het zeggen hebben, is dat nog steeds een democratie? 
Waarom hebben we dan zo’n slecht gevoel bij onze huidige democreatie? 

Wat is democratie en hoe is ze ontstaan? 
Een democratie is een land of regio waarin het volk regeert. Maar er is geen land ter 
wereld dat wordt bestuurd volgens de principes van directe democratie, waarbij het volk 
keer op keer zelf besluiten neemt over het bestuur van het land. Dat is nu eenmaal 
onmogelijk: het grondgebied en de bevolking van landen zijn veel te groot om iedereen 
voortdurend bij elkaar te roepen voor het nemen van belangrijke politieke beslissingen.  

Daarom hebben de meeste landen een representatieve (vertegenwoordigende) of 
indirecte democratie. Het volk kiest een aantal vertegenwoordigers, die namens het volk 
besluiten nemen over het bestuur van het land. 

Spijtig genoeg is dit democratisch idee volledig ondermijnd door de opkomst van de 
partijen. We zijn geëvolueerd naar een particratie: de partijen hebben daarin alle macht. 
Beslissingen worden genomen door de partijvoorzitters, niet langer door het parlement. 
En dus al zeker niet door de Burger. 

Ontwikkeling van de democratie 
Zonder aanspraak te maken op volledigheid geef ik een kort overzicht van een aantal 
belangrijke momenten in de geschiedenis van de democratie of hoe de democratie stilaan 
vorm kreeg.  

Alhoewel de democratie als bestuursvorm 2500 jaar geleden werd uitgevonden, heeft het 
nog heel heel lang geduurd vooraleer er een aarzelend begin gemaakt werd met wat we 
in het westen als democratie kennen. 

“Democratie is geen kijksport, het is een participerend evenement. Als we niet meer 
participeren houdt het op een democratie te zijn.” 
Michael Moore, Amerikaans activist, filmmaker en -producer 

De bakermat van de democratie ligt in het oude Griekenland. De oudst bekende 
democratie was die van Clisthenes in Athene. In 510 voor Christus,  had Clisthenes een 
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groot aandeel in het verdrijven van de tiran Hippias. Hij voerde daarna politieke 
hervormingen door die een einde maakten aan de macht van de Atheense aristocratie. 
Voor het eerst in de geschiedenis ontstond een directe democratie. Om dit te bereiken 
werd de Ekklesia of volksvergadering opgericht, waarbij alle mannen van de stad 
mochten deelnemen en mee beslissen. Toch leek dit systeem niet op wat wij bij het woord 
democratie voorstellen, want vrouwen, slaven en metoiken mochten niet meebeslissen. 

De ontwikkeling van de democratie loopt parallel aan de ontwikkeling van de 
mensenrechten. Meer mensenrechten leiden naar een betere democratie, minder 
mensenrechten is lopen in de richting van Dystopia. 

In 539 v.Chr. werd de stad Babylon veroverd door de legers van Cyrus de Grote, de eerste 
koning van het oude Perzië (nu Iran). Maar niet zozeer deze verovering, maar vooral wat 
hij daarna deed, werd een belangrijke stap vooruit voor de mensheid. Cyrus de Grote liet 
alle slaven vrij, verklaarde dat iedereen het recht had zijn eigen religie te kiezen, en 
bepaalde dat er rassengelijkheid moest zijn. Deze en andere decreten werden in 
Akkadisch schrift vastgelegd op een cilinder van gebakken klei: de Cyrus Cilinder (een 
kopie van de Cyrus Cilinder kan je bewonderen in het British Museum in London. Het 
origineel is terug naar Iran). Deze oude stenen rol wordt nu beschouwd als ’s werelds 
eerste handvest voor de mensenrechten. Zowat de eerste vier artikels uit onze moderne 
mensenrechten worden hierin beschreven. Dat was een grote stap voor de mensheid en 
voor de ontwikkeling van de democratie. Vanuit Babylon, verspreidde het idee van 
mensenrechten zich snel naar India, Griekenland en uiteindelijk naar Rome. Daar 
ontstond het concept van een natuurwet; is het feit dat mensen gedurende hun leven uit 
zichzelf al bepaalde ongeschreven wetten schenen te volgen. Romeinse wetgeving was 
gebaseerd op rationele ideeën die uit de praktijk voortkwamen. 
 

Magna Carta 
De Magna Carta, een document uit 1215, was een 
belangrijk keerpunt in de strijd naar vrijheid en wordt 
door velen gezien als een van de belangrijkste 
rechtsdocumenten in de ontwikkeling naar democratie. 
Spijtig voor ons, toen alleen geldig voor Engeland. De 
Magna Carta heeft vroeg in de geschiedenis grote invloed 
gehad op het langdurige historische proces dat geleid heeft 
tot de constitutionele wetgeving zoals we die vandaag de 
dag kennen in de westerse wereld. Maar hoe zit het dan in 
de rest van de wereld? Hebben ze daar dezelfde evolutie 
meegemaakt? Is hierin een verklaring te vinden voor de 
problemen met de multiculture samenleving? 
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De Petitie van het Recht in 1628 opgesteld door het Engelse Parlement en naar Charles I 
gestuurd als een verklaring van burgervrijheden is een nieuwe mijlpaal in de 
ontwikkeling van de mensenrechten. 

Toen in 1707 Engeland en Schotland samengingen in één koninkrijk, Groot-Brittanië, 
werd de zg. 'Act of Union' aangenomen. Die bepaalde dat de koning weliswaar de 
wetgevende macht bleef behouden, maar dat er tevens een tweekamerparlement zou 
worden opgericht, bestaande uit het 'House of Lords' (Hogerhuis) en het 'House of 
Commons' (Lagerhuis). Veel landen hebben tegenwoordig zo'n parlement (democratisch 
of niet). 

In de loop der eeuwen waren er in Engeland dus inmiddels een aantal rechten en 
vrijheden verworven, waar echter nog maar een minderheid van kon genieten. Ook in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden bestond er in die periode al een vergadering van 
afgevaardigden van de verschillende gewesten, die als de hoogste politieke instantie 
beschouwd werd. Deze Staten-Generaal, bestond behalve uit deze gedelegeerden - edelen 
en rijke handelslieden - ook uit o.a. de Raadspensionaris en de Stadhouder. Frankrijk 
zuchtte daarentegen in het begin van de 18de eeuw nog altijd onder het juk van een 
absolute monarchie, die tot zijn hoogtepunt was gekomen bij Lodewijk XIV. Tijdens zijn 
lange regeerperiode, deed hij de illustratieve uitspraak: 'L'État, c'est moi' , ’De staat, dat 
ben ik’. 

Daarop kwam een reactie; de Verlichting, een politieke en filosofische beweging, die de 
opvattingen over politiek, filosofie, wetenschap en religie binnen de westerse wereld 
grondig wijzigde.  Afhankelijk van de bron duurde de Verlichting van 1650 tot de Franse 
Revolutie, zelfs tot 1832. Het was eigenlijk een reactie op de strakke regels van de 
katholieke kerk. In deze periode, ook bekend als de Eeuw van de Rede, ontstond een 
beweging van intellectuelen met als doel het gebruik van de rede en het filosoferen te 
bevorderen. De rede gaat alleen maar af op feiten, hoe verborgen die ook zijn. De 
verlichting stond aldus voor bevordering van de wetenschap en intellectuele uitwisseling. 
De propagandisten ervan bestreden het bijgeloof, intolerantie en misbruik van recht in 
kerk en staat. De periode van de Verlichting gaf aanleiding tot modernisering van de 
samenleving door middel van individualisering, emancipatie, feminisme, secularisering 
en globalisering. Het gelijkheidsbeginsel, de mensenrechten en de burgerrechten vinden 
er hun wortels, net zoals het 'vrijdenken', het klassiek-liberalisme, het socialisme, het 
anarchisme. 

Charles de Montesquieu beschreef een politiek systeem, waarin onder andere de machten 
gescheiden waren; de wetgevende, de rechterlijke en de uitvoerende macht. Zulke ideeën 
waren natuurlijk in strijd met de belangen van een absoluut vorst en een hem 
ondersteunende adel en werden derhalve gecensureerd. 
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In 1776 schreef Thomas Jefferson (3de president van de USA) de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsverklaring. Daarmee scheurden 13 Amerikaanse kolonies zich af van 
Groot-Brittannië.  Twee jaar later volgt de Grondwet van de Verenigde Staten van 
Amerika (1787), gevolgd door de Bill Of Rights (1791). De verklaring legt de nadruk op 
twee thema’s: individuele rechten en het recht op revolutie. Deze ideeën werden door de 
Amerikanen alom gekoesterd en verspreidden zich ook internationaal, waarmee ze met 
name ook van invloed waren op de Franse Revolutie. En dat is voor ons in Europa toch 
een belangrijk moment in onze geschiedenis. 

De Franse Revolutie (1789–1799) was een invloedrijke politieke omwenteling aan het 
eind van de 18e eeuw waarbij de absolute monarchie die Frankrijk drie eeuwen had 
geregeerd werd afgeschaft en de Eerste Franse Republiek werd opgericht. De macht en 
de privileges van adel en geestelijkheid werden massaal teruggedrongen onder druk van 
radicale politieke groeperingen, de mensenmassa in de steden en de boeren op het 
platteland. 

Slechts zes weken na de bestorming van de Bastille en nog geen drie weken na de 
afschaffing van het leenstelsel, werd de Verklaring van de Rechten van de Mens en de 
Burger (Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) aangenomen door de Nationale 
Grondwetgevende Vergadering als eerste stap in de richting van een grondwet voor de 
Franse Republiek. De Verklaring kondigt aan dat de rechten op “vrijheid, bezit, veiligheid 
en weerstand tegen oppressie”  voor alle burgers gegarandeerd moeten worden. 

Na de revolutie, het daaropvolgende schrikbewind en de Napoleontische tijd (1799-1815), 
volgde de Restauratie, een terugkeer naar de monarchie in de Europese landen. Er 
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ontstonden verschillende vormen van parlementaire democratie. Dat ging gepaard met 
nogal wat repressie en opstanden. Tegen het einde van de 19de eeuw hadden de meeste 
Europese staten al een grondwet en een parlement. 

Nederland en België 
De Bataafse Republiek (1795-1801) had een grondwet naar Frans model waarin een 
scheiding van de machten en een beperkt kiesrecht was voorzien. Nadat het Congres van 
Wenen had bepaald dat de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden als één staat en onder 
één koning moesten worden verenigd zou vooral blijken dat beide gebieden te ver uit 
elkaar waren gegroeid. Ontevreden met hun nieuwe situatie riepen in 1830 de Zuidelijke 
Nederlanden zichzelf uit tot een onafhankelijke staat, België (Noten 5). In datzelfde jaar 
werd een grondwet opgesteld, die bepaalde dat het land een constitutionele monarchie 
zou zijn. Pas in 1839 zou Willem I, na jaren van militair geweld, in Londen het 
Scheidingsverdrag aanvaarden. 

Aan het begin van de 20ste eeuw was algemeen kiesrecht voor mannen een algemeen 
gegeven in Europa. Daarom stond er een elite van vrouwen op, die gelijke rechten en 
emancipatie opeiste. Die beweging wordt de 'Eerste Feministische Golf' genoemd. Het 
ging vooral om kiesrecht voor vrouwen, maar ook o.a. om hun recht op (universitair) 
onderwijs. 

Nieuw Zeeland, dat in 1889 algemeen mannenkiesrecht had ingevoerd, zou een voorloper 
zijn wat vrouwenkiesrecht betreft. Slechts vier jaar later, in 1893 was  Nieuw Zeeland het 
eerste land - hoewel nog altijd niet onafhankelijk - waarin ook vrouwen mochten 
stemmen. Australië zou in 1902 volgen. 

Uiteindelijk zou het Finland zijn, dat in 1906 het eerste Europese land was met 
vrouwenkiesrecht, gevolgd door Noorwegen in 1913 en Nederland in 1919.  In België zou 
het tot 1948 duren voor een bijzondere wet het stemrecht voor vrouwen bij alle 
verkiezingen gaf. De eerste parlementsverkiezingen waar vrouwen konden stemmen 
vonden in 1949 plaats.  

Anno 2015 zijn rond de 115 van de 195 landen in de wereld een democratie. Niet overal 
zijn die even vooruitstrevend als het om burger- en mensenrechten gaat. 
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1.2 Wat zijn de kenmerken van een democratie? 

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de 
(minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het 
menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is 
(zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
staat) dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te 
stellen of beslissingen te nemen. Het toepassen van die theorie in de politieke praktijk is 
vaak niet eenvoudig en kent vele aspecten. 

“Het almachtige volk moet tegen belangengroepen het algemeen welzijn waarborgen 
door de inzet van een wetgever.” 
Jean-Jacques Rousseau, Frans schrijver en filosoof 1712-1778 

A) Er is een volksvertegenwoordiging 
Een representatieve democratie heeft een volksvertegenwoordiging, die rechtstreeks door 
de bevolking wordt gekozen. In een aantal landen bestaat het parlement uit twee kamers: 
• Het parlement van het Verenigd Koninkrijk bestaat uit het Lagerhuis ('House of 

Commons') en het Hogerhuis ('House of Lords'). 
• De Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden bestaan uit de Tweede Kamer 

en de Eerste Kamer (senaat). 
• Het Federaal Parlement van België bestaat uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

en de Senaat. 
Door de rechtstreeks gekozen kamer wordt een regering gevormd. In een representatieve 
democratie heeft de kiezer dus een indirecte invloed op de samenstelling van de regering. 

B) Er zijn vrije, eerlijke en geheime verkiezingen 
Om verkiezingen democratisch te kunnen noemen moeten ze vrij zijn. Elke burger moet 
vrij zijn keuze kunnen bepalen en er moet uiteraard iets zijn om tussen te kiezen. 
Bovendien moeten ze geheim zijn, regelmatig plaats vinden en moeten ze eerlijk verlopen. 
Er mogen geen groepen van de verkiezingen worden uitgesloten. Het recht van burgers 
om in vrijheid te kiezen is in een democratie verbonden met het recht van burgers om zich 
verkiesbaar te stellen. 

C) Er is sprake van machtenscheiding 
Er moet een scheiding zijn tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. 
De wetgevende macht is het parlement, de uitvoerende macht is de regering en de 
rechterlijke macht zijn degenen die toezien op de naleving van wetten in een land. Deze 
scheiding moet er onder meer voor zorgen dat niet te veel macht terechtkomt in de 
handen van een kleine groep. 
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D) Er wordt gestreefd naar politieke gelijkheid voor iedereen 
Alle burgers moeten dezelfde rechten en plichten hebben en moeten gelijk behandeld 
worden door de overheid. Er moet gestreefd worden naar politieke gelijkheid maar er 
bestaan in de maatschappij grote verschillen tussen mensen.  In een democratie mag het 
niet zo zijn dat een bepaalde groep burgers van nature meer rechten of plichten heeft dan 
een andere groep. 

E) Er is een grondwet 
Om een samenleving vorm te geven zijn er een grondwet, internationale verdragen en 
gewone wetten nodig. De maatschappij is een georganiseerde samenleving van mensen 
door wetten en verdragen, die op een democratische wijze tot stand zijn gekomen. Het is 
belangrijk dat de wet wordt nageleefd en dit niet alleen door de burgers maar ook door 
de overheid.  Een democratie is per definitie een rechtsstaat. Maar tegelijkertijd kan er 
ook een spanning bestaan tussen democratie en rechtsstaat. Democratisch genomen 
besluiten kunnen bijvoorbeeld indruisen tegen de principes van de rechtsstaat. 

F) De vrijheid van burgers wordt beschermd 
Democratie en vrijheid gaan samen als een tweeling. De betekent niet dat in naam van de 
vrijheid alles kan, dat je zomaar alles kunt zeggen. Om te bepalen wat wel en wat niet 
kan, is in een democratie een onafhankelijke rechterlijke macht nodig.  
De rechters moeten ervoor zorgen dat de wet wordt toegepast. Als iemand zich beledigd 
voelt kan hij naar de rechter stappen om bijvoorbeeld schadevergoeding of rectificatie te 
eisen. De bestuurders van een land mogen de vrijheid van meningsuiting op geen enkele 
wijze beperken. Doen ze dit wel, dan wordt de democratie geweld aangedaan. 

G) Er is een maatschappelijk middenveld 
Het maatschappelijk middenveld bestaat uit vakbonden, natuur- en milieuorganisaties, 
patiëntenverenigingen, werkgeversverbanden, enzovoort. Deze duizenden organisaties 
die los van de overheid functioneren zijn het kloppend hart van de democratie. Deze non-
gouvernementele organisaties (ngo’s) vormen zowel een link als een buffer tussen het 
volk en de overheid. Zij beschermen de vrijheid van de burgers tegen een concentratie 
van macht in de handen van een regering. 

H) Er zijn vrije media 
Radio, televisie, kranten en internet verschaffen informatie en leveren daardoor een 
bijdrage aan het debat. Een democratie kan niet zonder vrije media. Maar de relatie 
tussen politiek en media is vaak ingewikkeld en bepaald niet vrij van conflicten: de 
politicus wil niet alles vertellen, terwijl de journalist wel alles wil horen (tenminste dat 
hopen wij, maar is dat wel zo?). 
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1.3 Subsidiariteit 

Het subsidiariteitsbeginsel is gepresenteerd in de encycliek Rerum Novarum uit 1891 van 
Paus Leo XIII die poogde een middenweg te bieden tussen, enerzijds, de excessen van het 
kapitalisme, waarin de overheid degenen die zichzelf economisch niet konden redden aan 
hun lot overliet, en anderzijds verschillende soorten van totalitaire regimes, waarin het 
individu volledig aan de staat onderworpen was. Het beginsel werd verder uitgewerkt in 
de sociale encycliek Quadragesimo Anno van Paus Pius XI (1931). 

Het subsidiariteitsbeginsel is gebaseerd op de autonomie en waardigheid van het 
menselijk individu en stelt dat alle maatschappelijke instellingen, van het familieverband 
tot de staat en de internationale orde zich ten dienste van de mens dienen te stellen. 

Subsidiariteit gaat ervan uit dat mensen van nature 
sociale wezens zijn en benadrukt het belang van 
kleine en middelgrote maatschappelijke verbanden 
zoals het gezin, de Kerk en vrijwilligersorganisaties 
als structuren die het individu in staat stellen de 
maatschappij te dienen en die het individu en de 
maatschappij als geheel met elkaar verbinden. 
Een ander belangrijk aspect van het 
subsidiariteitsbeginsel is "positieve subsidiariteit". 
Positieve subsidiariteit wil zeggen dat 
gemeenschappen, instellingen en overheden de 
sociale condities moeten scheppen waarin het 
individu zich ten volle kan ontplooien, bijvoorbeeld 
door het bieden van werk, goede huisvesting, 
gezondheidszorg en dergelijke. 

Politiek en Subsidiariteit 
Politici hebben zeker niet het monopolie op de wijsheid, maar beginnen wel een 
monopolie op de macht te krijgen (samen met de multinationals). Dit is een ongunstige 
ontwikkeling. Hoe meer macht gecentraliseerd wordt, hoe minder democratisch ze 
wordt. Daarom moeten we terug naar de essentie. We willen dat onze maatschappij 
bestuurd wordt door verkozen mensen (we kunnen trouwens niet anders want alles door 
iedereen laten beslissen is onmogelijk), maar we willen ook dat de beslissingen zo dicht 
mogelijk bij ons genomen worden. We moeten toch nog steeds voeling hebben met de 
beslissingen die voor ons genomen worden, we willen graag dat die beslissingen gelijk 
lopen met de verwachtingen van de burger. 
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Eén van de belangrijkste manieren om hier iets aan te doen is het principe van de 
subsidiariteit. Meer daarover: om beslissingen te nemen heb je een organisatie nodig. 
Een maatschappij kan je niet beheren zonder één daarvoor opgezette organisatiewijze. 
En daarvoor kiezen we subsidiariteit. Het subsidiariteitsbeginsel regelt de taakverdeling 
tussen ‘lagere’ en ‘hogere’ openbare overheden of organisaties.  

Het is evident dat zoveel mogelijk beslissingen zo laag mogelijk gehouden worden, omdat 
de bevolking het dichtste staat bij de lagere overheid of de gemeente. Wel moeten we nog 
dichter bij de burger door middel van wijkcomité’s, zeker in grotere steden. 

We kunnen stellen dat verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid enkel naar een 
hoger niveau wordt doorgegeven als dit de efficiëntie en de solidariteit bevordert en meer 
democratie garandeert. 

Het houdt in algemene zin in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere 
instanties kan worden afgehandeld. Dit principe is een centraal grondbeginsel in de 
katholieke maatschappijleer. Volgens dit beginsel behoort de overheid slechts initiatieven 
te nemen waar individuen en private organisaties niet in staat blijken de problemen op te 
lossen. 

Een ander aspect van dit beginsel is “positieve subsidiariteit”. Dat wil zeggen dat de 
gemeenschap (vertegenwoordigt door politici) de sociale condities moet scheppen waarin 
het individu zich ten volle kan ontplooien. 

Wat betekent dit concreet? Het liefst van al zouden wij zien dat alle beslissingen zo dicht 
mogelijk bij ons zouden gebeuren en dat is in de gemeente. Bij fusies van gemeenten, die 
gebeuren om zogezegd meer efficiëntie te verkrijgen, gaat het beslissingsniveau al een 
beetje verder weg van de burger. Daarna komt voor de meeste mensen een zeer wazig 
niveau, de provincie. Welke taken heeft de provincie? Het volgende is het gewest en 
daarna het federale niveau. Het hoogste en het meest ver van de mensen is het Europees 
niveau. Veel mensen zien hierdoor echter de bomen door het bos niet meer, voor hen 
wordt dit allemaal ‘een ver van mijn bed’ show waar ze niet veel meer van begrijpen. En 
wanneer mensen iets niet begrijpen of erover weten, dan beginnen ze zelf hierover 
waarheden te fantaseren. De belangrijkste is zeker wel: “Het zijn allemaal zakkenvullers 
die in achterkamertjes beslissingen nemen over ons leven”. 
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1.4 Scheiding der machten 

“Government of the peoply, by the people, for the people.” 
Lincoln - (1809 – 1865) - 16de president van de Verenigde Staten 

Hoe ziet dat eruit, een regering van het volk, door het volk en voor het volk. Gaan we dan 
met zijn allen alles beslissen?  

Iedereen begrijpt wel dat dit onmogelijk is. Daarom geven we politici, door verkiezing, de 
volmacht om in onze naam beslissingen te nemen. Maar hoe controleren we dat zij hun 
werk correct en eerlijk doen, hoe weten we dat ze ons geld op een verstandige manier 
uitgeven (doen we dat zelf wel?), hoe kunnen we voorkomen dat de politici samen alle 
macht naar zich toetrekken? Waarop baseren we onze keuze als we na een aantal jaren 
terug naar de stembus gaan. Er moet toch wel een controle zijn op hun werkzaamheden. 
We moeten toch zeker zijn dat ze inderdaad niet hun zakken vullen ten koste van ons, die 
wat zij uitgeven moeten verdienen. Worden onze belastingen wel goed besteed? Gaat 
alles er eerlijk aan toe? Hoe kunnen we dan controle hebben over het systeem? 

Controle en in evenwicht houden 
In de Amerikaanse grondwet van 1787 is een systeem ingebouwd, van wederzijdse 
controle en evenwicht tussen de drie staatsmachten onderling en, meer in het bijzonder, 
tussen de federatie van Amerikaanse staten en die staten afzonderlijk. Bevoegdheden 
worden verspreid over verschillende organen en ieder orgaan is bij de uitoefening van 
zijn bevoegdheden verantwoording verschuldigd aan een ander orgaan. 

Zo zal de president wetten voorstellen, maar het congres moet die goedkeuren want zij 
schrijven de wet. De president kan internationale verdragen onderhandelen, maar het 
congres moet ze goedkeuren. Het opperste gerechtshof kan wetten ongrondwettelijk 
verklaren, want zij houden toezicht op de grondwet en op andere wetten. Dit zijn slechts 
enkele voorbeelden, maar zij geven een inzicht in het doel: niemand mag de absolute 
macht hebben. 

Wie ‘checks and balances’ zegt, kan rekenen op bijval van de omstanders. ‘Checks and 
balances’ zijn goed - net zoals een gebalanceerd dieet goed is. Iedereen onderschrijft dit 
‘principe’ als wenselijk, nee als noodzakelijk, en iedereen wil er aan voldoen. 

Scheiding der machten 
‘Checks and balances’ klinkt veel hipper, maar is eigenlijk wat wij de scheiding der 
machten noemen (klinkt een beetje stoffig, hé). Het Amerikaans systeem is een beetje 
verschillend van het onze, omdat het daar gaat over de verhouding tussen de president, 
het congres en het opperste gerechtshof. De bedoeling is natuurlijk dezelfde: ervoor 
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zorgen dat er geen machtsconcentratie komt zoals dat het geval is bij een presidentieel 
systeem zoals in Rusland of Turkije. 

In de Belgische grondwet is de scheiding der machten ingeschreven, maar hier wordt 
toch serieus aan gemorreld. De realiteit is dat de uitvoerende en de wetgevende macht in 
ons systeem dikwijls in dezelfde handen zijn. Een regerende meerderheid (coalitie van 
meerdere partijen) heeft een meerderheid in het parlement. Daardoor kan een regering 
wetten voorstellen en ‘door het parlement jagen’ zoals men zegt. In feite moet het 
parlement de uitvoerende macht effectief controleren in alle openbaarheid. 

Het parlement moet de burger vertegenwoordigen, niet de partijen. Het is slecht dat de 
uitvoerende en wetgevende macht in dezelfde handen zijn. Wie heeft dan nog controle 
over wie? Wie heeft nog controle over de wetten? Wat doen de vertegenwoordigers van 
de burger in zo’n systeem? Simpel samengevat, de uitvoerende en de wetgevende macht 
zijn in handen van de partijvoorzitters. En dan is men verwonderd, dat de burger de 
indruk heeft dat hij geen invloed meer heeft op de politiek, dat de burger vindt dat alles 
boven zijn hoofd beslist wordt. De burger heeft gelijk, het wordt ver van hem beslist. Bij 
de regeringsvorming wordt alles beslist door de participerende partijen en dit achter 
gesloten deuren. Laat ons op zoek gaan naar een beetje meer democratie en zoeken naar 
oplossingen die het systeem verbeteren voordat het zichzelf vernietigt. 
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