04 CRISIS VAN DE DEMOCRATIE?
Spreker: Prof. dr. Evert van der Zweerde
We leven in een wereld waarin, aan de ene kant, de roep om democratie sterker en globaler is dan
ooit: van Tahrir in Caïro tot Wall Street en van Brasilia tot Taksim laat het volk zich horen. Aan de
andere kant zit, in gevestigde (liberale) democratieën als Nederland, de klad er flink in: democratie
lijkt er gereduceerd tot een door de media gehypete strijd tussen een Haagse elite en populistische
demagogen - de burger kijkt er naar en drukt af en toe op een stemknop. In de academische wereld
zingen begrippen als "omstreden democratie" en "crisis van de democratie" rond. Wat is er aan de
hand? Wat IS "democratie" eigenlijk? Is er wel één antwoord op die vraag? Is niet een veelheid van
antwoorden op de vraag naar democratie bij uitstek "democratisch"? Is democratie op sterven na
dood of hoort crisis er juist wezenlijk bij? Hoe democratisch zijn we zelf? Is democratie het hoogste
goed of is het niet meer dan een middel om met bepaalde typen maatschappelijk probleem om te
gaan?
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