
onder het mandaat van de Hoge Commissaris voor
Nationale Minderheden te vallen. Tot op heden is
deze Hoge Commissaris alleen verantwoordelijk
geweest voor traditionele minderheidsgroepen in
de ovse landen, en heeft dus ook geen mensen en
middelen om serieus werk te maken van de
‘nieuwe’ minderheden. Daarnaast is er ook alle re-
den voor ovse acties  in het Westen. Vooral naar
Europese steden met grote concentraties minder-
heden dient de ovse op korte termijn missies te
ondernemen.

De kans dat deze vitale veranderingen ook
daadwerkelijk worden doorgevoerd is helaas zeer
klein. Zolang het hebben van ovse acties in je land
wordt gezien als iets om je voor te schamen, zullen
er weinig rijke landen bereid zijn om deze missies
met open armen te ontvangen. Maar ook hier kan
Nederland de leiding nemen: door nog voor het
einde van het jaar de ovse naar Nederland uit te
nodigen voor twee concrete missies zoals ik hierbo-
ven heb genoemd. En laat het nou Jaap de Hoop
Scheffer zijn die dat mag bepalen.

nebahat albayrak
Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA

De stem van de burger
Hervorming van het kiesstelsel, waarom? En zou
het wat uithalen? Dat er iets mis is met de democra-
tie is een gevoelen dat wijd verbreid is. Van het
wegblijven van de kiezers gaat een duidelijk signaal
uit evenals, iedere keer weer, de opkomst en het
verdwijnen van anti-establishmentpartijen zoals de
Boerenpartij en de Centrum-Democraten en waar-
van de lpf niet de laatste geweest zal zijn. Het
beeld dat de vertegenwoordigende organen het
centrum van de politieke macht vormen is al lang
onjuist (als het al ooit geklopt heeft). Het doet er
niet meer zoveel toe waarop je stemt omdat veel
belangrijke beslissingen (de belangrijkste?) toch
elders worden genomen. De politiek is verplaatst,
om met Bovens e.a. te spreken en het doet er ei-
genlijk niet meer zoveel toe waar je op stemt omdat

heid van meningsuiting, persvrijheid en mensen-
rechten zich minder zullen gaan aantrekken van de
ovse is niet hypothetisch. Nog belangrijker is dat
de ovse door genoemde eenzijdigheid belangrijke
steken laat vallen in Europa, de vs en Canada. Daar
zijn ontwikkelingen gaande die evenzeer de volle
aandacht van de ovse verdienen. Van de vele voor-
beelden noem ik er hier twee: mensenhandel en
migratie.

Met de wereldwijde mensenhandel en mensen-
smokkel hebben niet alleen ovse-landen die land
van herkomst en transitland zijn te maken. Veel
ontwikkelde landen zijn erbij betrokken als land
van bestemming. Vaak voor vrouwen en minderjari-
gen die in de prostitutie misbruikt en uitgebuit
worden. De zogenaamde pullfactoren in de rijke
landen, zoals de vraag naar minderjarige prostitu-
ees dient daarom de permanente aandacht van de
ovse te hebben. De ovse dient op korte termijn
een begin te maken met missies naar steden als
Amsterdam en Antwerpen. Daarnaast dient er een
speciale vertegenwoordiger van de ovse benoemd
te worden die verantwoordelijk wordt gemaakt voor
de aanpak van de mensenhandel en mensensmok-
kel in de gehele ovse-regio. Het zou winst zijn als
Nederland, die tot het eind van dit jaar voorzitter is,
hiertoe het initiatief zou nemen.

Ook het migratievraagstuk zou een zorg voor de
ovse moeten zijn. Migratie naar de rijke landen
heeft geleid tot serieuze wijzigingen van de bevol-
kingssamenstelling in deze landen. De aanslagen
op het wtc in New York hebben laten zien dat de
samenlevingen kwetsbaar zijn voor bevolkings-
groepen die door incidenten lijnrecht tegenover el-
kaar kunnen komen te staan. Reacties op de aan-
slagen hebben het klimaat rondom migranten,
vooral moslims, verhard. Dit leidt weer tot radicali-
sering bij etnische minderheidsgroepen. Polarise-
ring, uitsluiting, discriminatie en toenemend anti-
semitisme zullen de cohesie in de Europese samen-
levingen geen goed doen. Hoe overheden hiermee
omgaan in hun immigratie- en integratiebeleid zal
bepalend zijn voor de toekomst. De ovse dient de
ontwikkelingen aangaande de ‘nieuwe’ minderhe-
den in de rijke landen nauwlettend te volgen. Hier-
toe dienen de ‘nieuwe’ minderheden uitdrukkelijk
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len over politiek en beleid makkelijker maken en
die vooral de politiek gevoeliger maakt voor het
denken en voelen van de burgers. En die de stem
van de burger dwingender maakt.

Hoe slecht sociaal-democraten, ‘de socialen’ in
het verleden luisterden naar de stem van het volk
blijkt uit de hilarische reportage die Gerard van
Westerloo in 1984 maakte over de trambestuurders
van lijn 16 in Amsterdam. De zorgen van deze
groep, van huis uit PvdA-stemmers, werden vol-
strekt niet serieus genomen. Pim Fortuyn wist dit al
jaren sluimerende ongenoegen sterk te mobilise-
ren en een stem te geven. In mei 2002 kreeg onze
partij voor haar autisme in de richting van haar tra-
ditionele achterban de rekening gepresenteerd. Al
enkele decennia hebben wij het denken en voelen
dat leefde onder grote groepen van de bevolking
genegeerd en zelfs verdacht gemaakt. Terecht is
deze reportage onlangs weer herdrukt omdat deze
duidelijk maakt dat Fortuyn niet uit het niets kwam
maar dat de PvdA ziende blind en horende doof was
voor wat grote groepen van de bevolking bezig-
hield. Redenen genoeg om ons met terugwerkende
kracht te schamen.

Het verbeteren van onze luisterbereidheid, het
opvangen van signalen en deze vertalen in politieke
statements, daar moet Bos zich op richten; niet op
zoiets als hervormingen in het politieke stelsel. Bos
heeft dat ook wel in de gaten. Want in een recent
interview merkte hij op: ‘de partij die de volgende
verkiezingen gaat winnen, is de partij die het best
begrijpt waar Pim Fortuyn uit is voortgekomen’. 

Wouter Bos mag dit dan wel snappen, in de ge-
ledingen van de partij is dit helemaal nog niet zo
doorgedrongen, zo moet ik constateren. Het is ook
veel plezieriger je te blijven wentelen in het gelijk
van de eigen politieke correctheid. Discussiëren
over zoiets als het kiesstelsel is veilig, maar het lost
niets op. Als wij de PvdA niet maken tot een
waarachtige stem van onze achterban (en die is
veel genuanceerder dan we vaak vrezen), dan ver-
vreemden wij nog verder van onze traditionele
achterban. Willen we dat dan?

hein tilborghs
Lid Provinciale Staten Limburg

de volksvertegenwoordiging eigenlijk niets in te
brengen heeft. Als je de analyses op dit punt leest,
word je wel somber over de democratie. Als je dat al
niet was. Van wat vroeger burgerschap heette, rest
tegenwoordig niet veel meer dan een middel om je
boos te maken op de mensen die het land bestu-
ren. Er is sprake van een steeds groter wordende
kloof tussen burger en politiek.

Volgens de Vlaamse socioloog Mark Elchardus,
de huisfilosoof van de Vlaamse socialisten, is  het
verkeerd te veronderstellen dat sleutelen aan de re-
gels van representatieve democratie iets is om de
kloof tussen burger en politiek te dichten. Hij con-
stateert dat die kloof in alle Westerse landen wordt
ervaren. Bijna overal is er sprake van groeiend on-
behagen en wantrouwen in de richting van de poli-
tiek en slinkt de politieke participatie. En overal
wordt wel geroepen dat er staatsrechtelijk iets
moet gebeuren Het gekke is dat men overal van het
bestaande stelsel af wil. In Engeland met zijn meer-
derheidsstelsel wil men naar een stelsel van even-
redige vertegenwoordiging. Wouter Bos wil daaren-
tegen naar het huidige Engelse stelsel. In Neder-
land gaat het denken in de richting van het kiezen
van bestuurders (bijvoorbeeld de burgemeester), in
landen met gekozen bestuurders wil men dat deze
benoemd gaan worden. Het ‘verbouwen’ van het
politieke stelsel als remedie voor het onbehagen in
de politiek: het zal niets uithalen aldus Elchardus.

Want daar zit het probleem niet aldus Elchardus
in De Dramademocratie. Het wantrouwen in de rich-
ting van de politiek vindt zijn oorsprong is de sterk
veranderde samenleving. Hoge verwachtingen die
botsen op de crisis van de verzorgingsstaat, norma-
tieve conflicten, de voortgaande secularisatie en
gevoelens van onveiligheid en een onbehaaglijk
toekomstgevoel. En dat neem je niet weg door
zoiets als een verandering van het kiesstelsel.

De gekozen volksvertegenwoordigers zijn mis-
schien wel mondig maar hun opvattingen zijn niet
representatief voor de zorgen en wensen van de
minder mondige burgers. Er is te weinig echte
luisterbereidheid geweest van de politiek. Zolang
daarin niets verandert, zal de crisis van democratie
voortduren meent  Elchardus. Er dient daarom ge-
zocht te worden naar mechanismen die het oorde-
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