
Nationale democratie geen 

geschikt model voor Europa

pierre rosanvallon

De cultuurhistorische verschillen tussen de Europese lidstaten zijn diepgaander

dan men zich wel eens voorstelt. Europa wordt in de verschillende landen bezien

vanuit de eigen geschiedenis. Een goed voorbeeld van zo’n blik vanuit de eigen

geschiedenis op Europa is deze tekst van de in Nederland nauwelijks bekende

Franse politiek filosoof en historicus Pierre Rosanvallon, een paar jaar geleden

voor het leven verkozen tot lid van het beroemde Collège de France te Parijs.

Rosanvallon heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende reeks studies1 ge-

schreven over de geschiedenis van de ideeën over democratie in Frankrijk sinds

de Franse revolutie. Frankrijk staat in Europa bekend als het land van het centra-

lisme dat niets erkent tussen de staat en de individuele burger (de citoyen), van

het idee van de volkssoevereiniteit en het sociale contract (Rousseau), van de laï-

cité, dat wil zeggen de - ten opzichte van godsdienst - strikt neutrale staat. Die po-

litieke traditie lijkt heel ver van ons af te staan. Rosanvallon’s studies geven een

fascinerend beeld van de rijkdom aan ideeën over democratie die er in Frankrijk

sinds de Franse revolutie over de toonbank zijn gegaan. Die rijkdom wil hij dan

ook aan het licht brengen en hij wil laten zien dat er in de Franse geschiedenis

meer is dan dat centralisme. Zo laat hij in zijn laatste boek zien dat er ook in

Frankrijk al lange tijd een civil society heeft bestaan en bestaat, ondanks de nog

steeds dominante (Jacobijnse) ideologie dat deze er eigenlijk niet zou mogen zijn.

In onderstaand artikel geeft Rosanvallon zijn visie op de klacht dat Europa een

democratisch tekort vertoont. De tekst is lastig, omdat deze niet alleen kennis

van de Franse traditie veronderstelt, maar ook van het werk van Rosanvallon.

Het is - voorzover wij weten - de eerste mogelijkheid om in het Nederlands ken-

nis te maken met Rosanvallon’s werk. Rosanvallon betoogt dat het democrati-

sche tekort van Europa slechts een weerspiegeling is van het zware weer waarin

de democratieën in de lidstaten van de Europese Unie zelf verkeren. Het gaat

eerder om een ‘crisis’ van de moderne West-Europese democratie dan om een

crisis van Europa. Wat die crisis van de moderne democratie inhoudt, beschrijft

en analyseert hij in globale termen in het eerste deel van het artikel. Het be-

langrijkste kenmerk is dat er een crisis is van het representatieve van de repre-

sentatieve democratie. ‘Het volk’ in de verschillende lidstaten van de Europese

Unie voelt zich niet gerepresenteerd door zijn ‘vertegenwoordigers’, herkent

zich niet in de resultaten van politieke besluitvorming. De onvrede over de poli-

tiek is groot. In Nederland spreken we niet voor niets sinds Fortuyn over ‘een

veenbrand die nog lang niet geblust is’. In Frankrijk en België heeft extreem-
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rechts een zeer sterke positie verworven. De recente Europese verkiezingen zijn

door de burgers gebruikt om hun onvrede over het in hun eigen land gevoerde

beleid tot uitdrukking te brengen. En zelfs in de net tot de Europese Unie toege-

treden landen - zoals bijvoorbeeld Polen - is de opkomst bij verkiezingen laag.

Hoe kan het dat Europa zo sterk vanuit nationaal-politieke kaders wordt ge-

zien? Rosanvallon analyseert die crisis van de representatieve democratie in

termen die geworteld zijn in een aantal eeuwen politieke en politiek-filosofi-

sche reflectie in Frankrijk: de democratie is er voor het doorvoeren en door-

drukken van ‘de algemene wil’, de uiting van de ‘volkssoevereiniteit’. Is zo’n

analyse vanuit Frans perspectief wel relevant? Zeker. Dat blijkt bijvoorbeeld uit

de spraakmakende lezing van minister van Buitenlandse Zaken Bot in dit num-

mer. Het is zeer opvallend dat zijn visie op Europa Franse trekken vertoont

door deze op te hangen aan het idee van het contrat social, dat zo bepalend is

geweest voor de Franse politieke traditie en geschiedenis. En misschien is de

Franse blik ook zo belangwekkend, omdat de Nederlandse politiek na Fortuyn

steeds meer ‘Franse trekjes’ lijkt te  hebben aangenomen: het kabinet-Balkenende

heeft als missie om de ‘wil van het volk’ uit te voeren en - daardoor gelegiti-

meerd - geldt het primaat van de politiek; maatschappelijke organisaties - als

de sociale partners - wordt nauwelijks toegestaan daarop af te dingen. Dat doet

sterk denken aan de ‘democratie van de wil’ die - volgens Rosanvallon - zo ken-

merkend is voor de Franse politieke traditie. Pikant is wel dat Rosanvallon in

dit artikel betoogt dat in veel opzichten nu juist het einde van die traditie is

aangebroken. Hij ziet daarvoor in de plaats een belangrijker rol weggelegd voor

de civiele samenleving (maatschappelijke organisaties). Tegen de achtergrond

van zijn analyse van de crisis van de representatie in de lidstaten, geeft

Rosanvallon in het tweede deel van het artikel aanbevelingen voor de toekom-

stige vormgeving van Europa. Opvallend is zijn hoofdstelling dat Europa beslist

niet gevormd moet worden naar analogie van de representatieve democratie

zoals deze in de natiestaat vorm heeft gekregen: “Democratie in Europa kan

niet tot stand komen als een soort restauratie, en evenmin als een overhevelen

van of een herstructurering van traditionele vormen van democratie”. Van

Europa een soort imitatie-representatieve democratie maken is de verkeerde

weg. Daarom is hij onder andere geen voorstander van een Europese Grondwet -

typisch iets voor een natiestaat- en vindt hij een Europees Handvest veel beter.

De Europese constructie dringt zich vandaag de dag niet alleen aan ons op als een

onontkoombaar feit, maar ook als een probleem. Het is duidelijk dat zij nut heeft

in een meer geglobaliseerde economie en in een minder stabiele wereld, maar

desondanks ervaren we haar als problematisch. De reden daarvoor is dat het

Europese project nog niet de juiste politieke vorm heeft gevonden voor zijn ambi-

ties en voor de verwachtingen van de burgers in verschillende lidstaten. In het af-

gelopen decennium is het een gemeenplaats geworden om het functioneren van
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de Europese instituties te bekritiseren, vanwege hun gebrek aan legitimatie, en

vervolgens op te roepen deze te ‘democratiseren’. De twijfels en het ongeduld sta-

pelen zich op en doen het aantal sceptici groeien.

Men kan de angsten en argumenten niet zo maar van tafel schuiven en doen alsof

het hier gaat om een onontkoombare historische noodzaak waarover men geen

lastige vragen hoeft te stellen. Men dient te begrijpen dat die angsten en dat onge-

duld karakteristiek zijn voor een meer algemeen kenmerk van onze samenlevin-

gen. De gevoelens van burgers dat zij onmachtig zijn, dat de wereld onbeheers-

baar is en dat de invloed van de politiek tanende is, hebben niet uitsluitend

betrekking op de Europese constructie. Ze maken deel uit van veel grotere veran-

deringen die verbonden zijn - in breder verband dan het Europese - met de proces-

sen van mondialisering en - in kleiner verband dan het Europese - met de transfor-

maties die zich in elk van de afzonderlijke samenlevingen afspelen. Hetzelfde

geldt voor de vaak uitgesproken angst dat de democratie in toenemende mate

door de groeiende macht van de media onwaarachtig en de volkssoevereiniteit

sluipenderwijze uitgehold zal worden, niet alleen door de groeiende macht van

het recht en de vrije markt, maar ook door de verveelvoudiging op alle niveau´s

van niet-gekozen reguleringsautoriteiten.

Vier veranderingen van moderne democratieën

Wat men het ‘democratische tekort’ van Europa noemt, is in feite niets anders dan

een van de symptomen van de transformatie die afzonderlijke democratieën door-

maken. De democratische praktijk en vorm zitten in een revolutionair verande-

ringsproces, onafhankelijk van de Europese constructie. Men zou zelfs kunnen stel-

len dat het waargenomen ‘democratisch tekort’ van Europa voor een belangrijk

deel het gevolg en niet de oorzaak van dat verschijnsel, dus van die veranderingspro-

cessen, is. Precies hetzelfde probleem doet zich voor wanneer men de problemen

wil begrijpen die verbonden zijn met de mondialisering van de economie. In het

bijzonder economen hebben ons begrip van deze kwestie vergroot, toen zij bena-

drukt hebben dat de problemen, toegeschreven aan de mondialisering, vooral

voortkwamen uit een derde industriële revolutie; dat deze waren verbonden met

de komst van een nieuwe manier van produceren en niet met de geografische uit-

breiding van een oud systeem. Op dezelfde manier is het probleem van Europa niet

dat de democratie naar het Europese niveau getild moet worden. Het probleem zit

hem in moderne democratische praktijk. Ik stel dus voor om over de toekomstige

vorm(en) van Europa te denken door te pogen de termen te verhelderen waarmee

men de huidige transformatie van de democratieën kan begrijpen. De veranderin-

gen in de democratieën van nu spelen zich op vier fronten af. De eerste is die van

die van een toegenomen secularisatie van het politieke; de tweede die van een dif-

ferentiatie van het politieke; de derde die van een verveelvoudiging van de politie-

ke actoren; en de vierde een versnippering van het politieke.
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Wat is de politieke wil?

De eerste grote verandering die onze democratieën doormaken is die van een

groeiende secularisatie van het politieke, die samenhangt met het feit dat we het

einde meemaken van een ‘democratie van de wil’. De traditionele democratie van

de wil veronderstelde dat het sociale leven kon worden bestuurd en veranderd

vanuit één centraal punt. Ook de geschiedenis van de politieke theorie heeft in be-

paalde opzichten de veranderingen in de waarneming van dat ‘theater van de wil’

nagevolgd. De politieke theorie heeft recent het accent gelegd op het onderscheid

tussen gewone politiek en buitengewone politiek. De theatrale dimensie van de

wil manifesteert zich slechts in buitengewone omstandigheden. Of dat nu de tot-

standkoming van een grondwet of revoluties zijn, deze momenten zijn in feite al-

tijd gezien als wezenlijk om de politiek als theater van de wil periodiek weer leven

in te blazen. Wat ervaren wordt als een neergang van het politieke hangt samen

met die afwisseling van gewone en buitengewone politiek.

Daarnaast echter hangt deze ook samen met een soort ‘onttovering van de wil’.

Het idee dat er een ‘algemene wil’, een werkelijke deus ex machina van de democra-

tie bestaat, wordt steeds meer betwijfeld en men is steeds meer de werkelijkheid

gaan erkennen, die veel bescheidener en duurzamer is, de dynamiek in de samen-

leving zelf. Men is beter gaan begrijpen dat de algemene wil niet een ‘algemeen-

heid’ is die van bovenaf opgelegd wordt aan het leven van individuen, en dat deze

geen werkelijker betekenis kan krijgen dan alleen als ‘waarheid’ van de sociale in-

teracties. Dat is de les van de sociale wetenschappen die zich breed verspreid heeft

en waardoor de magische beelden van het politieke zijn uitgedreven. De sociale

wetenschappen hebben onder de aandacht gebracht dat de werkelijkheid van de

algemene wil niet te vinden is in die theatrale momenten en teksten, maar dat zij

te vinden is in het product van compromisssen, van geschillenbeslechtingen en in

de voorkeuren van de civiele maatschappij.

Men kan de moderne wereld dus niet begrijpen als men blijft hangen in het be-

treuren van de ‘tekorten’ van een wil die onophoudelijk steeds verder is uitge-

hold. Meer dan elders werd in Frankrijk regulering lang verward met de simpele

uitoefening van de algemene wil. De voorwaarden om dat te blijven kunnen doen,

zijn echter volledig op de schop gegaan in het laatste kwart van de twintigste

eeuw.

Differentiatie van het politieke: 

de twee functies van het politieke 

Is de ‘deregulering’ waarmee de economische mondialisering gepaard is gegaan

de grote schuldige van deze neergang van de politieke wil? Dat is niet het geval.

Deze ontwikkeling hangt sterk samen met het gegroeide vermogen tot zelf-organi-

satie van de civiele maatschappij, een opmerkelijk fenomeen. Een ingewikkeld
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systeem van belangen en willen is in de plaats gekomen van het oude ideaaltype

van de politieke wil, waar nog verondersteld werd dat er één enkele actor was. Het

resultaat is een sociale en economische regulering die veel meer versnipperd en

veelkleurig is. Regulering is dus niet verdwenen, maar heeft haar globale karakter

verloren en bovenal haar leesbaarheid. De samenleving is niet opgehouden te ‘wil-

len’, maar ze uit die wil gedempt, zelfs soms de indruk wekkend dat de impliciete

keuzes waarop ze niet erg trots is, opgelegd zijn door anonieme machten.2 Het is

dus ook deze emancipatie en de toenemende macht van de civil society die het hui-

dige gevoel van een neergang van het politieke stimuleren. 

Er zo groeien twee wezenlijke functies die altijd nauw samenhingen steeds sterker

uit elkaar: reguleren en institutionaliseren. In de moderne natiestaat vielen die twee

functies samen. Vandaag de dag heeft het reguleren het gebied van de natiestaat

echter verregaand overschreden, of het nu gaat om de groeiende rol van het recht,

de rol van de markt of de steeds belangrijker wordende plaats van supra-statelijke

of tussen-statelijke autoriteiten (denk alleen maar aan bijvoorbeeld de Wereld

Handels Organisatie, de WTO). Er zit een enorme afstand tussen aan de ene kant

de groeiende internationalisering van reguleringsmechanismen en aan de andere

kant de totstandkoming van institutionele soevereiniteit. De functie om het socia-

le te institutionaliseren, die het hart blijft van het leven van de democratieën, is

verzwakt door de crisis van de verzorgingsstaat (de democratie, laten we eraan

herinneren, is er niet alleen om een gevoelsgemeenschap te vestigen, maar moet

een herverdelingsgemeenschap tot stand brengen). Het democratische leven dat

sterk verbonden is met de taak te institutionaliseren, merkt opeens als het ware

verschrompeld te zijn. Het institutionaliseren van onder andere solidariteit kan

echter niet los van de natiestaat vorm krijgen (zoals ik verderop zal betogen). En

dat is waarom het democratische idee nog niet losgekoppeld moet worden van de

categorie ‘natie’. Zelfs in het geheel niet. De differentiatie van de reguleringsfunc-

tie en de institutionaliseringfunctie valt – op het niveau van de factoren - groten-

deels samen met het onderscheid tussen civiele maatschappij en natie. De civiele

maatschappij is de reguleringsruimte, de natie is de institutionaliseringsruimte.

Reguleringssoevereiniteit staat niet gelijk aan institutionaliseringssoevereiniteit. 

Differentiatie van het politieke: 

democratie is meer dan kiezen

De differentiatie van het politieke betreft echter niet slechts die twee grote func-

ties. Deze doet zich ook voelen in de transformatie van de manieren waarop de-

mocratische soevereiniteit wordt uitgeoefend. De democratische soevereiniteit is his-

torisch ontstaan rondom de electorale procedure als centrale wijze van

legitimatie en controle. Maar de geschiedenis laat zien dat het leven van de demo-

cratie nooit alleen maar te reduceren viel tot het electorale moment. Albert

Hirschmann heeft op een zeer verhelderende manier laten zien dat de verhou-
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ding tot instituties moet worden gedacht in een wijder kader van een ingewikkel-

de economie van vormen van adhesie (vertrouwen, aanhankelijkheid) of van wan-

trouwen. Hij heeft voorgesteld drie vormen te onderscheiden waarin die econo-

mie sociaal tot uitdrukking wordt gebracht: exit, voice en loyalty. In dat kader

geanalyseerd, kan het klassieke democratische moment beschouwd worden als

een uiting van loyalty. De strijd om het algemene kiesrecht heeft de democratieën

ertoe gebracht de inbreng van burgers lange tijd gelijk te stellen aan die legitima-

tieprocedure. Maar de mogelijkheid om je voice te laten horen, dat wil zeggen te

protesteren, rechten op te eisen en je opvattingen te laten horen, of de mogelijk-

heid om eruit te stappen (exit) zijn ook vormen van participatie. En deze vormen

spelen een steeds grotere rol in een samenleving die dubbel open is door het re-

giem van de publiciteit en dat van de markt. De differentiatie van het politieke

komt dus tegenwoordig tot uitdrukking in het feit dat typen van vertegenwoordi-

ging zich verveelvoudigen en zich in toenemende mate van elkaar onderscheiden:

vormen van toezicht, controleprocedures en manieren om voorkeuren uit te druk-

ken. De democratie lijkt zo paradoxaal genoeg op te lossen in de vele manieren

waarop de samenleving zichzelf vormgeeft. Het is ook vanuit deze invalshoek dat

de juridisering van de politiek geanalyseerd moet worden. De manieren om de po-

litiek verantwoordelijken ter verantwoording te roepen zijn verder uitgebreid.

Men vraagt tegenwoordig in de rechtszalen wat men in verkiezingen niet gedaan

kan krijgen. Op deze manier lijkt er een soort ‘aanklachtdemocratie’3 tot stand te

komen . Dat alles is niet werkelijk nieuw. Vanaf de revolutionaire periode in

Frankrijk hebben mannen als Brissot4 en Condorcet5 de uitoefening van soeve-

reiniteit beschouwd als het toepassen van het kiesrecht, zeker, maar ook als toe-

zicht door het volk en controle door de publieke opinie6. Maar vandaag de dag zijn

we beland op een punt waar de dubbele differentiatie van de functies en de vor-

men van de uitoefening van soevereiniteit een transformatie van de instituties

zelf impliceren. 

Van het particuliere naar het algemene

De derde grote transformatie die onze democratieën doormaken, kan worden

aangeduid als de ‘pluralisatie’ van politieke actoren. De klassieke politieke actor is

de burger. De burger is de belichaming van het algemene in de samenleving. De

mens met zijn behoeftes is de mens van het particuliere, terwijl de burger de

mens van het algemene is. Deze visie op de burger maakt het hart uit van de klas-

sieke definities, of ze nu gemaakt zijn door Rousseau of door Sieyès7. De alge-

meenheid kan leiden tot een voorstelling van de samenleving als eenheid en als

wil, omdat zij is gebaseerd op de abstracte gemene deler tussen mensen. Een van

de grote veranderingen in onze samenlevingen zit hem erin dat de manier waar-

op algemeenheid geproduceerd wordt, is veranderd. De traditionele regimes van

algemeenheid waren opgezet als gehelen die één en samenhangend waren, dus
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op de manier van Rousseau, terwijl de tegenwoordige algemeenheid veeleer moet

worden opgevat als het parallel schakelen van singulariteiten (zie wat dit betreft

de hele kwestie van narratieve identiteiten, te onderscheiden van de klassieke so-

ciale identiteiten, gebaseerd op duidelijk identificeerbare vaste klassen, zoals de

arbeidersklasse). De hedendaagse algemeenheid is niet gebaseerd op een visie

waarin de samenleving als geheel wordt gezien, maar ontstaat steeds opnieuw uit

pogingen deze te benaderen. Het gevolg daarvan is dat de categorie ‘volk’ (van

volkssoevereiniteit) niet onmiddellijk kan bestaan in zijn universaliteit als een fi-

guur die globaal gerepresenteerd kan worden, en die alleen zin heeft als toevoe-

ging bij en optelsom van zijn particulariteiten. Wat het mogelijk maakt om steeds

verder de algemeenheid te benaderen, zei Sieyès, is datgene steeds beter te onder-

scheiden wat de abstracte burger doet verschillen van de concrete mens der be-

hoeften. Men zou kunnen zeggen dat wat vandaag de dag algemeenheid produ-

ceert, niet is het afstand nemen van de mens der behoeften, maar de

inventarisatie en de optelsom van alle figuren die de mens der behoefte kan aan-

nemen. Het gaat hier om een ongehoorde verschuiving van de verhouding tussen

particulariteit en de algemeenheid.

Die nieuwe verhouding betekent dat niemand het volk bezit, dat het volk niet

meer is dan de ontwikkeling van de voorstelling die het van zichzelf maakt in de

tijd, niet meer dan de opeenvolging van die gedeeltelijke beelden. Die opvatting

wijkt sterk af van de formulering die Rousseau gaf van het volk en de algemene

wil.

Die transformatie van de wijzen van toegang tot de algemeenheid in samenlevin-

gen correspondeert evenzeer met een differentiatie van representatievormen. Naast

een principieel procedurele representatie (representatie door middel van de ver-

kiezingsmechanismen) ontwikkelen zich vandaag de dag representatievormen

die men als functioneel zou kunnen kwalificeren (bijvoorbeeld door middel van

procedures met experts, waar de representatie niet meer simpelweg een kwestie

van representatie of delegatie is, maar van kennis) of zelfs als moreel (vergelijk de

manier waarop charitatieve instituties worden gezien als vertegenwoordigers van

een probleem of een bevolkingsgroep alleen op basis van hun engagement). Deze

verveelvoudiging van de representatie heeft tot gevolg dat zij het aantal politieke

acteurs vermenigvuldigt en onze visie op de scheiding tussen civiele samenleving

en politieke maatschappij verandert. De civiele samenleving wordt, in zijn veel-

voudigheid, een van de mogelijke belichamingen van de politieke maatschappij;

ze is niet simpelweg de private samenleving, de samenleving van particulariteiten

(die - volgens de dominante traditie in Frankrijk - geen politiek of publiek belang

hebben). Dat heeft grote consequenties voor de eisen waarvoor die civiele samen-

leving opkomt in de politieke orde en - zoals we zullen zien - ook op het niveau

van een aantal Europese instituties.
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Welke emancipatie?

De vierde ontwikkeling die karakteristiek is voor de moderne democratieën is de

versnippering van het politieke. De objecten van emancipatie worden steeds onge-

differentieerder. Wat is de definitie van emancipatie in de moderne wereld? Dat is

een dubbele: emancipatie kan zijn autonomie of macht. De definitie van emancipa-

tie-autonomie is gegeven door Locke. Het doel van emancipatie in dat kader is: het

individu steeds onafhankelijker te maken van anderen, terwijl de Rousseau-isti-

sche visie van emancipatie is: een ieder sterker te maken door middel van zijn

deelname aan de collectiviteit. De geschiedenis van de moderniteit heeft zich ont-

rold in de vorm van een concurrentie en voortdurend conflict tussen beide bena-

deringen. Het centrale probleem van de moderniteit zit hem in de onbesliste ver-

houding tussen die twee imperatieven: persoonlijke onafhankelijkheid en sociale

macht. Liberalisme en democratie zijn sinds twee eeuwen verschenen als twee-

lingbroers, omdat ze de twee kanten zijn van hetzelfde moderne programma van

emancipatie. Het liberale doel is een ieder te beschermen tegen machten, welke

dat ook zijn. Het democratische doel is juist machtsvorming. Locke en Rousseau

zijn de belichamingen van die twee gezichten van de moderne emancipatie. Het

probleem is dat die tweelingbroers zich al snel ontpopten als vijanden van elkaar.

De democratie bleek riskant te zijn, omdat ze kon leiden tot tirannie van de meer-

derheid. En omgekeerd bleek dat het doel om het individu radicaal te bescher-

men, het idee van een collectief project zijn zin te ontnemen. Een samenleving

van individuen ondermijnde elk idee van politieke gemeenschap. De politieke ge-

schiedenis van de negentiende en twintigste eeuw is in sterke mate ontsprongen

aan die tegenstelling. En die maakt het mogelijk te begrijpen waarom in Frankrijk

momenten elkaar afwisselden waar sprake was van onliberale democratie (het bo-

napartisme) en momenten van niet-democratisch liberalisme (de Restauratie en

bijvoorbeeld de Juli-monarchie). In veel landen van de wereld is uiteindelijk een

kwetsbaar evenwicht tussen beide gevonden. Hoe kwetsbaar blijkt wel uit de spec-

taculaire toename van het aantal onliberale democratieën aan het einde van de

twintigste eeuw.8

Europa en de natiestaten: een debat 

vanuit een verkeerde invalshoek

Ik heb hierboven in kort bestek de verschillende vormen die de transformatie van de

democratie aanneemt in herinnering geroepen, omdat deze ons in staat stellen te be-

grijpen vanuit welk perspectief en onder welke voorwaarden men op een zinnige

manier de in de toekomst te bouwen democratie van Europa zou kunnen ontwerpen

of zich voorstellen. Als vertrekpunt daarbij moet men uitgaan van het feit dat die de-

mocratie in Europa niet tot stand kan komen als een soort restauratie, en evenmin

als een overhevelen of een herstructurering van traditionele vormen van democratie.
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Om te beginnen kan het niet gaan om een restauratie: het is onmogelijk dat op

Europees niveau de wilsvormen die elk van de lidstaten achter zich heeft gelaten,

te reconstrueren. De voormalige Franse minister-president Lionel Jospin zei, even

voor zijn nederlaag van 2002: “Socialist zijn betekent voluntaristisch zijn.” Maar is

het mogelijk om het theater van de wil, dat in geen van de lidstaten leven kan

worden ingeblazen, vervolgens op te tuigen op een meer algemeen niveau, te we-

ten dat van Europa? Dit is een van de punten waarover ik het meest sceptisch ben.

Het gaat niet aan om de oude utopie (of beter illusie) in een nieuw kader te restau-

reren. Op Europees niveau vinden we niet de vormen van soevereiniteit die we ge-

loven verloren te hebben op het niveau van de lidstaten. Het gaat er nu veeleer om

om, op beide niveau’s de overstap te maken van een ‘metafysische’ naar een in-

strumentele visie op soevereiniteit. Als het onmogelijk is om over Europa te dis-

cussiëren als ‘restauratie van de democratie’, dan is het evenzeer onmogelijk om

over Europa te denken als ‘overheveling’. Hier gaat het dan om de beperkingen van

het idee van een kosmopolitische democratie die beoogt op een hoger niveau dan

dat van de natiestaat, bijvoorbeeld op mondiaal niveau, de vormen van de natie-

staat en van de representatieve democratie te reproduceren. Die visie van een kos-

mopolitische democratie die een belangrijk onderwerp van discussie is geweest in de

politieke filosofie in de afgelopen tien jaar, rondom het werk van filosofen als

Habermas of Held, maakt zich schuldig aan de vergissing dat zij veronderstelt dat

het niet goed functioneren van de hedendaagse representatieve democratie in we-

zen veroorzaakt wordt door een schaalprobleem (zou op een hoger niveau moeten

worden uitgevoerd), en niet door de vorm van de democratie zelf.

Op dezelfde wijze lijkt men de verkeerde weg in te slaan met wat men zou kun-

nen noemen onwaarschijnlijke herstructureringen. Dan gaat het om al diegenen die

inzetten op de ontwikkeling van een nieuw soort civiele samenleving die uitein-

delijk de functie van de politieke wereld zal overnemen. Dan gaat het om naïeve

vertegenwoordigers van de non-gouvernementele organisaties, te weten linkse ra-

dicalen die bekeerd zijn tot het humanitarisme en bazen van multinationals die sa-

men heel vertederend op de bres staan voor de internationale civiele maatschap-

pij. De utopieën van de eersten zijn echter nauwelijks te onderscheiden van de

hypocrisie van de laatsten. En dan kan vandaag de dag ook nog het twijfelachtige

pleidooi voor ‘governance’ gehoord worden, de nieuwe aanduiding voor een rege-

ringswijze die overal goed voor is, die de politiek zou kunnen vervangen door zeer

uiteenlopende procedures van besturen, waarbij de plek van de politiek zal wor-

den ingenomen door een actor die zelf diffuus is, namelijk de internationale ci-

viele maatschappij, een vlag die zowel de kampioenen van de vrije markt als de

profeten van het recht verenigt.

Als de bovenstaande beschrijvingen van de veranderingen van de democratie en

de waarschuwingen enig nut hebben, dan is het wel dat zij ons ertoe brengen om

te proberen de Europese kwestie te overdenken in termen die nu juist niet uitgaan
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van een soort overheveling. Een Engelse historicus, Larry Siedentop heeft recent

een interessant boek gepubliceerd getiteld Democracy in Europe. Een van de hoofd-

stukken uit dat boek heeft als titel ‘Waar zijn onze Madisons?’9. Europa heeft in-

derdaad niet zijn Madison, en evenmin zijn Sieyès10. Het probleem is echter dat

Siedentop veronderstelt dat Europa in dezelfde positie verkeert als de Ameri-

kaanse democratie van twee eeuwen geleden. Ik denk dat we niet in die termen

kunnen denken. De term federalisme valt ook vaak in dit verband. Maar de ver-

schillende federalistische ervaringen zijn allemaal heel specifiek geweest, er be-

staat niet één, door de politicologie beschreven, federaal model, dat zomaar toege-

past zou kunnen worden. De verwijzing naar een federalistisch perspectief is dus

misleidend. Daarmee wordt niets concreets gezegd: het is slechts een aanduiding

van een vraag waarop we dan nog steeds geen antwoord hebben gegeven.

Wat we vandaag de dag moeten overdenken, is in welke mate Europa een rol tus-

sen natiestaat en globalisering kan vervullen. We moeten immers zowel de natie-

staat restaureren als de globalisering reguleren. Wat kan Europa daarbij beteke-

nen? Allereerst moet geconstateerd worden dat de Europese constructie

onlosmakelijk verbonden is zowel met een herschepping van de natiestaten als

met de constructie van internationale regulering. Europa kan niet de compensa-

tie zijn voor de nederlaag van natiestaten en voor het onvermogen van de mondia-

lisering. Europa is niet een soort van ‘halverwege’ tussen twee mislukkingen, ter-

wijl het paradoxaal genoeg tegelijkertijd de oplossing daarvoor is. Waarom? De

eerste reden daarvoor is dat we niet onderweg zijn naar een Europees demos.11 Wat

de natiestaat definieert, is dat het een herverdelingsgemeenschap is. Vandaag de

dag zien we dat zich in de wereld twee soorten solidariteit aftekenen: een solidari-

teit tussen burgers en een humanitaire solidariteit. Wat houdt die burgersolidari-

teit in? Dat is het principe dat leden van eenzelfde natiestaat op een ‘vergelijkbare’

manier moeten kunnen leven (in termen van rechten, maar ook wat betreft le-

vensniveau): dat houdt de ‘plicht tot herverdeling’ in. In alle ontwikkelde indus-

triële samenlevingen vertaalt die herverdelingsplicht zich in een zeer eenvoudig

cijfer: het cijfer van de verplicht af te dragen premies (ongeveer veertig procent

van het nationaal inkomen). Wat houdt daarentegen de humanitaire solidariteit in?

Zij is niet gericht op een beperking van de ongelijkheden, maar heeft tot doel dat

bevolkingen niet omkomen van de honger door oorlog of door misdaden tegen de

menselijkheid. Hier gaat het dus om de erkenning van een veel minder omvatten-

de plicht. Het is niet de instelling van een gemeenschappelijk leven, maar slechts

het scheppen van de voorwaarden voor een primitieve manier van leven. Dat ver-

schil is niet slechts filosofisch of zelfs sociologisch: het gaat ook, en misschien

vooral, om een economisch verschil. De vormen van humanitaire solidariteit zijn

slechts een druppel op de gloeiende plaat: de herverdeling op internationale

schaal bedraagt ongeveer 0,7 procent van het mondiale Bruto ‘Nationaal’ Product

(dit is de norm voor ontwikkelingshulp geformuleerd door de Verenigde Naties,
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die vandaag de dag nog bij lange na niet gehaald wordt wanneer je alle humani-

taire hulp in de wereld bij elkaar zou optellen).

Als men humanitaire solidariteit en burgersolidariteit tegenover elkaar zet, waar

moeten dan vandaag de dag de Europese instituties gesitueerd worden? In kwanti-

tatieve termen is het antwoord simpel: de sociale herverdeling door de Europese

instituties bedraagt 1,27 procent van het Europese BNP. Dat toont overduidelijk

aan dat de gehele Europese machine geen burgersolidariteit creëert. Zeker, er zijn

zonder enige twijfel mechanismen van herverdeling door Europa ingesteld (met

name in de landbouwsector), maar deze blijven beperkt en worden eerder inge-

perkt dan uitgebreid in het perspectief van de uitbreiding, zoals blijkt uit de her-

vormingsplannen inzake het gemeenschappelijke landbouwbeleid. En dat is nu

precies de reden waarom de Europese constructie niet in de plaats kan komen van

het revitaliseren van de natiestaten. Want de centrale kwestie voor die herschep-

ping van de natiestaten is nu juist het consolideren van de verzorgingsstaten.

Daar waar de verzorgingsstaten afbrokkelen, komt de natiestaat zelf in gevaar.

Het is niet voor niets dat afscheidingsbewegingen in Europa vaak samenhangen

met de weigering om de verzorgingsstaat met anderen te delen. Het meest klassie-

ke voorbeeld is de spanning tussen de Vlamingen en Walen die geen gemeen-

schappelijke sociale zekerheid meer samen willen. Zo’n weigering van een ge-

meenschappelijke sociale zekerheid leidt onafwendbaar tot de vernietiging van

de natiestaat. En om die reden is er dus ook geen Europees demos. Het is een vergis-

sing om te denken dat de Europese constructie ons de moeite kan besparen werk

te maken van een herschepping van de natiestaten. Tegelijkertijd kan Europa zich

niet onbetuigd laten bij het werken aan een effectievere regulering van de inter-

nationale economie.

Als men erkent dat er een dubbele taak ligt te wachten, dat wil zeggen: het her-

scheppen van de natiestaten en het organiseren van een betere regulering van de

internationale economie, welke functie moet Europa dan vervullen? Een taak die

tegelijkertijd eenvoudig, maar beslissend is: Europa is de nieuwe ruimte die bij

uitstek geschikt is om op een beperkte manier praktisch ervaring in op te doen

met het universele. Laten we een controversiële, maar misschien verhelderende

analogie geven. Wat was het grote nieuwe idee op het moment dat, aan het einde

van de Middeleeuwen, het idee van één wereldrijk teloor ging? Dat was het idee

om ruimtes te scheppen universaliteit die het mogelijk zouden maken om op be-

perkte schaal te experimenteren met het universele. Universaliteit kon niet in de

praktijk beleefd worden in het christendom, universaliteit kon niet worden erva-

ren in het imperium: het heeft zich dus belichaamd in die tot dan toe ondenkbare

en unieke ruimte die de natie-staat was.

De ervaring van de natiestaat is de ervaring van een universele in het klein; deze

ervaring staat niet eenvoudigweg gelijk aan het op een grote hoop gooien van
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overeenkomsten onder de noemer van ‘identiteit’. Ik ben van mening dat de con-

structie Europa opnieuw, op een geheel eigen manier, vandaag de dag moet pro-

beren om in het klein een zekere vorm van universaliteit te realiseren; daarbij

gaat het om een universele dat de mondiale regulering niet kan verwezenlijken,

een universele van het recht, van economische regulering. Dat wil zeggen, dat

wanneer men rekening houdt met de differentiatie van de functies van het poli-

tieke die ik eerder heb beschreven, de Europese constructie zich geheel aan de

kant van de regulering bevindt en niet aan de kant van het institutionaliseren

van het sociale. De kwestie van de institutionalisering van het sociale blijft van de

natiestaten (zolang er geen sprake is van een Europees demos in elk geval).

Daarentegen ligt er een zeer belangrijke historische taak op het vlak van de orga-

nisatie van die regulering. Tegenover de vorming van nieuwe ‘imperia’ die weer

terugvallen in archaïsche vormen van macht en overheersing, of in verarmde vor-

men van culturele homogeniteit, kan de rol van Europa zijn: een nieuwe vorm

van universaliteit op beperkte schaal in werking te zetten.

De grote vraag die dit dan oproept is of er in dat geval equivalenten van Europa in

de wereld zijn. Men kan de Europese constructie niet tot ontwikkeling brengen

zonder zich die vraag te stellen. Het antwoord is beslissend voor de manier waar-

op men omgaat met de vraag inzake uitbreiding. Het is in feite onmogelijk uitvoe-

ring te geven aan de uitbreiding zonder vooraf antwoord gegeven te hebben op de

vraag: wat zullen de andere Europa’s zijn in de wereld? Heeft men daar geen ant-

woord op, dan wordt het de roeping van de gehele wereld, afgezien van de rijken

(imperia), om toe te treden tot Europa! Men moet de veelvoudigheid van Europa(’s)

denken. Als men dat niet doet, dan denkt men niet Europa zelf.

Een grondwet of een handvest voor Europa? 

De laatste kwestie die ik wil aansnijden, is de vraag of Europa een grondwet of een

handvest moet krijgen. Ik wil demonstreren waarom een handvest iets totaal an-

ders is dan een grondwet en betogen dat, in mijn ogen, de tekst die het politieke

kader voor Europa moet scheppen gedacht zou moeten worden naar het model

van het handvest en niet naar dat van een grondwet.

Een grondwet heeft tot doel om een demos in een afgeperkte ruimte te organise-

ren, uitgaande van een scherp omschreven architectuur van publieke machten.

Een handvest heeft tot doel om de diversiteit te organiseren in een open ruimte

door uitgangspunten en instituties voor regulering vast te leggen. De verschillen

zijn tweeledig. Het eerste verschil is dat de logica van een grondwet erin bestaat

de instituties hun plaats te wijzen, terwijl de logica van een handvest is het vast-

leggen van uitgangspunten voor regulering. Wat een handvest organiseert, is het

recht; wat een grondwet zijn plaats wijst, zijn de publieke machten. Maar er is een

tweede groot verschil dat zeer relevant is voor Europa: een grondwet definieert
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een afgeperkte ruimte, terwijl een handvest onderdeel uitmaakt van een open

ruimte. Dat is de reden waarom toen de VN zichzelf uitgangspunten gaven, ze dat

gedaan hebben in de vorm van een handvest en niet in die van een grondwet. Op

wereldniveau kan er geen grondwet zijn, dat zou een contradictio in terminis zijn. 

Men kan de vormen van Europa niet denken zonder haar grenzen. Ik heb gepro-

beerd dat te suggereren naar aanleiding van die vraag over de veelvoudigheid van

Europa(’s) in de wereld. Maar het onmiddellijke probleem van Europa is evenwel

de uitbreiding van haar grenzen. Men kan dat alleen begrijpen in het kader van

een handvest. Bij Europa past een politieke vorm van een open handvest en niet

van een gesloten grondwet. Welke gevolgen kan dat hebben op de vormen die de

democratie in Europa zal aannemen? De kwestie is niet eenvoudigweg de overstap

maken van intergouvernementele naar democratische instituties. De verschillen-

de soorten kritiek die vandaag de dag op Europa worden uitgeoefend, zijn hoofd-

zakelijk kritieken die het democratische deficit van Europa wijten aan de inter-

gouvernementele aard van haar procedures en haar instituties. Europa, zo

concludeert men dan vervolgens, zweeft tussen het technocratische en het demo-

cratische. Men moet – zo zegt men vaak – ontsnappen aan die fatale dubbelzin-

nigheid door haar te ‘parlementariseren’ (een gekozen wetgevende macht in te

stellen op Europees niveau, een verantwoordelijke uitvoerende macht, dat wil zeg-

gen een ‘regering’ kiezen etc.).

Het lijkt mij dat men een andere weg zou moeten inslaan: men moet om Europa

te definiëren als vertrekpunt nemen: de functies en de vormen van soevereiniteit

vandaag de dag en niet de instituties. Europa kan alleen maar voldoen aan de ver-

wachtingen van de burgers als ze werkelijk een van de laboratoria van de demo-

cratie van de 21ste eeuw wordt; dat wil zeggen als ze toestaat nieuwe vormen te

geven aan besluitvorming, aan representatie, aan regulering, aan verantwoorde-

lijkheid en aan de manier waarop omgegaan wordt met publiciteit. Veel beter dan

denkwerk te steken in de ontwikkeling van een ‘Europese representatieve rege-

ring’ moet men zich afvragen hoe basale elementen van de democratie als besluit-

vorming, representatie, regulering, verantwoordelijkheid en publiciteit, zich het

beste kunnen ontwikkelen in de Europese ruimte.

Laten we bijvoorbeeld eens de besluitvorming bekijken: is het probleem dat de com-

petenties van het Europees parlement veranderd moeten worden? Ik denk het

niet, tenminste dat is niet het enige wat er moet gebeuren. Het gaat om besluit-

vorming die de samenlevingen zelf erbij betrekt. Of dat mogelijk is, hangt samen

met de ontwikkeling van een publieke Europese ruimte. De uitdaging voor

Europa is een levende publieke ruimte te worden en niet slechts een bedachte tra-

ditionele parlementaire ruimte. Op dezelfde manier impliceren de vragen rond-

om representatie vandaag de dag het vinden van manieren om de civiele samenle-

ving te laten interveniëren in het politieke proces. Vergeet niet dat de VN al sinds

twintig jaar de deelname daarvan hebben geregeld in hun grote conferenties van

niet-gouvernementele organisaties (een resolutie van het economisch en sociale
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comité van de VN heeft die participatie geïnstitutionaliseerd).

Als men de zaken in Europa vanuit dat gezichtspunt wil bekijken, is een wezenlijk

doel de aard en het functioneren van het economisch en sociaal comité dat in

Brussel zetelt te veranderen (dat op dit moment uitsluitend een adviserende rol

heeft). Dat Comité zou een plek kunnen worden waar de georganiseerde civiele sa-

menleving gerepresenteerd kan worden en kan interveniëren. Men kan zich op

soortgelijke manier, ten aanzien van de manier waarop verantwoordelijkheden geregeld

zijn, afvragen of het doel simpelweg is dat de Commissie zich steeds doet gelden als

verantwoordelijke uitvoerende macht, in de klassieke betekenis van het woord, of

dat het doel niet veeleer is dat zij wordt tot de autoriteit voor het initiëren, op elkaar

afstemmen en de arbitrage van een geheel van reguleringsprocedures? Als men bij-

voorbeeld kijkt naar de reguleringsautoriteiten voor telecommunicatie, of de rol be-

ziet die (Europese) commissarissen spelen bij internationale commerciële onderhan-

delingen, dan moeten zij veeleer gezien worden en zich gaan gedragen als een

krachtige verantwoordelijke autoriteit dan als leden van een zwakke regering.

Op dezelfde manier is een van de grote uitdagingen voor de moderne democra-

tieën om de zwakte van de openbaarheid (publiciteit) te verbeteren, om een einde te

maken aan de hardnekkige ondoorzichtigheid. Lange tijd is het onderscheid tus-

sen binnenlandse en buitenlandse politiek niet alleen maar gebaseerd op een on-

derscheid in object, maar ook op een onderscheid in methode. Terwijl de binnen-

landse politiek beschouwd kon worden als een democratische ruimte van

openbaarheid en participatie, werd de buitenlandse politiek gedefinieerd als het

rijk van gebrek aan openbaarheid: van decisionisme en geheimhouding. Die on-

derscheidingen en grenzen zijn verwaterd. Ook wat dit betreft zou Europa een ex-

perimentele ruimte kunnen vormen. Dat is de reden waarom we de Europese con-

structie moeten denken als de ontwikkeling van een nieuw tijdperk van

democratie en niet simpelweg als reproductie, op een andere schaal, van de klas-

sieke democratieën wier uitputting vandaag de dag ons aller probleem is.

Pierre Rosanvallon is geboren in 1948. Hij is als hoogleraar verbonden aan het Collège de

France te Parijs, waar hij de leerstoel moderne en contemporaine geschiedenis van het politie-

ke bekleedt. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur aan l’École des hautes études en

sciences sociales en directeur van het Centre de recherches politiques Raymond Aron.

Vertaling en bewerking door Thijs Jansen

Het grootste gedeelte van bovenstaande tekst is gepubliceerd onder de titel ‘Le déficit démo-

cratique européen’ in het Franse tijdschrift Esprit, oktober 2002, p. 87-100. Het is daaruit

overgenomen met toestemming van de auteur. De oorspronkelijke tekst is hier en daar inge-

kort, de volgorde van sommige paragrafen is veranderd en eraan toegevoegd zijn noten en en-

kele passages uit Rosanvallon’s in noot 1 genoemde studies, waarin sommige thema’s uit het

artikel uitvoeriger uitgewerkt zijn.
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Noten

1. Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France (Gallimard, Paris 1992);

Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France

(Gallimard, Paris 1998); La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peup-

le en France (Gallimard, Paris 2000); Le modèle politique français. La société civile con-

tre le jacobinisme de 1789 à nos jours. (Seuil, Paris 2004)

2. Pierre Rosanvallon, La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en

France (Paris 2000), p. 394. Bij die impliciete keuzes waarop men niet erg trots

is, verwijst Rosanvallon naar de debatten over werkloosheid in de jaren tach-

tig, toen er een roep was om daadkracht van de ‘politieke wil’, maar  niet werd

toegegeven dat de werkloosheid ook het resultaat was van beslissingen van

economische en sociale actoren zelf.

3. Zie over deze ‘démocratie d’imputation’: Pierre Rosanvallon, Le peuple introuvable.

Histoire de la représentation démocratique en France (Paris 1998), p. 430 en verder.

4. Jacques Pierre Brissot de Warville, genaamd Brissot (1754-1793). Journalist en poli-

ticus. Lid van de Législative, wordt een van de leiders van de Girondijnen (ook

wel Brissotijnen genoemd). Komt in de Conventie in conflict met de

Montagnards en wordt in 1793 geguillotineerd.

5. Markies de Condorcet (1743-1794). Op zijn twintigste al een beroemd wiskundi-

ge, ontwikkelde hij zich daarna tot een vooraanstaand denker, schrijver en po-

liticus. Lid van de Conventie (1792-1795), in welke hoedanigheid hij een belang-

rijke rol speelde bij het maken van een ontwerp-grondwet die overigens

verworpen werd in de hitte van de Franse Revolutie. 

6. Zie over het idee van onder andere Condorcet en Brissot dat de publieke opinie -

als toezicht (‘surveillance’) op de gekozenen door het volk - concretisering is van

de idealen van volkssoevereiniteit en de algemene wil, Pierre Rosanvallon, La dé-

mocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France (Paris 2000), p. 45.

7. Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836). Geestelijke die een belangrijke rol speelde bij

en na de Franse Revolutie. Na door de Derde Stand van Parijs in de Staten-

Generaal te zijn gekozen, speelde hij een grote rol tijdens de zittingen van 17 tot

23 juni en in het debat over de Constitutie. Nadat de Constituante uiteen was ge-

gaan, trok hij zich terug op het platteland tot hij in de Conventie werd gekozen.

8. Zie Pierre Rosanvallon, La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peup-

le en France (Paris 2000),  p.414-15. Dit is een toespeling op het werk van F.

Zakaria.

9. James Madison, bekend als de aartsvader van de Amerikaanse Grondwet van

1787.

10. Zie noot 7. 

11. Griekse woord voor ‘volk’.
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