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We kunnen niet anders dan de persoon die we zullen 
kiezen, beschouwen als iemand die van alle markten 
thuis is, ook al weten we nu nog niet welke problemen 
hij of zij zal moeten oplossen. Herfinanciering? Stede-
lijke ruimte? Reorganisatie van het onderwijs? Verdedi-
ging van de groene ruimten? Stuk voor stuk domeinen 
die briljant bestuurd zullen moeten worden door de 
persoon voor wie u stemt omwille van diens glimlach, 
moedertaal en kleur van hemd. Dit alles zonder het 
werk, dat in uw naam wordt uitgevoerd, te kunnen eva-
lueren met ‘ondersteunende documenten’.

4. Democratische participatie

We horen veel over politici... enkele weken voor de ver-
kiezingen. Tijdens de periode van een legislatuur wordt 
bitter weinig gezegd over het beslissingsproces dat 
gaande is in het parlement of op lokaal niveau.  
Sommige documenten die ‘verslag’ uitbrengen over 
van parlementaire zittingen zijn beschikbaar op het 
Internet maar er wordt geen consequente inspanning 
gedaan om mensen op een begrijpelijke manier te infor-
meren over wat politici doen en wat er op het spel staat. 
Waarom? Omdat het saai is? Omdat het te technisch is? 
Of omdat het niet onmiddellijk iets opbrengt? De poli-
tieke praktijk (het collectief beslissingen nemen over de 
organisatie van de samenleving) is volkomen van ons 
vervreemd. Het is dus niet alleen mogelijk om zich er in 
het leven van alledag niet mee in te laten, het wordt zelfs 
aangemoedigd. 
 Op ieder van ons weegt een groot aantal bij wet be-
paalde regels (verplicht onderwijs, verplicht werken, 
verplichte deelname aan de collectieve uitgaven ten be-
drage van vijftig procent van onze inkomsten...). Het is 
het bewijs van de beschikbaarheid en de enorme investe-
ring van de meesten onder ons in het maatschappelijke 
leven. We investeren in de maatschappij waarin we leven 
maar de manieren waarop we dit doen, functioneren 
niet echt als vormen van politieke participatie. In de Ver-

enigde Staten maakt de verkiezingsbijeenkomst deel uit 
van het democratische proces: een informele ontmoe-
ting met kandidaten en potentiële kiezers, waar deelne-
mers discussiëren over hun voorkeur voor een bepaalde 
kandidaat. Deze bijeenkomsten zijn een manier van 
overleg plegen met een zo breed mogelijk publiek van 
gewone mensen. Ze zijn gestructureerd van beneden 
uit, door kandidaten te selecteren met de grootste steun, 
en die dan de vertegenwoordigers te laten selecteren die 
deelnemen aan de nationale congressen. Een gelijkaar-
dig overlegproces bestaat binnen de vakbonden, waar 
leden zich in groepen opsplitsen om over verschillende 
kwesties te spreken. Wanneer een consensus is bereikt, 
worden de verschillende conclusies ter goedkeuring 
voorgelegd aan de andere groepen, waarna ze eventu-
eel aangepast worden om dan verder te gaan naar het 
volgende niveau. Natuurlijk is het een tijdrovend en 
arbeidsintensief proces. Maar je kunt je voorstellen hoe 
sterk het mensen verbindt met hun realiteit.
 Op lokaal niveau is het niet moeilijk om zich manie-
ren voor te stellen waarop burgercomités direct betrok-
ken zouden kunnen worden bij verscheidene aspecten 
van het publieke leven en de openbare ruimte. Tot nu 
toe zijn het de meest repressieve initiatieven waarover je 
meestal hoort: bijvoorbeeld de burgerwacht, die veron-
dersteld wordt af te rekenen met jeugdige lastposten of 
goede mensen die hun vuilnis illegaal op de straat ach-
terlaten. Het is de uitdaging om het lokale beheer van 
middelen te herzien en zo de middelen en noden van de 
verschillende maatschappelijke sectoren op nieuwe ma-
nieren aan elkaar te koppelen, gebaseerd op de voorstel-
len en de ervaring van leden van de lokale samenleving. 
Iets herzien vraagt om een openheid die veel verder gaat 
dan de huidige sclerose van klachten, en die democratie 
ziet als een constant project. De democratie waar we van 
dromen en die zich opdringt is vrij, in beweging, ten 
dienste van de verbeelding, het plezier en de vinding-
rijkheid. Een democratie die steunt op de intelligentie 
van de hele groep.

Een	democratie	die	steunt	op		
de	intelligentie	van	de	hele	groep.


