
.-
:.J 

.~ 

<( 

<( 

z 
0 

r
z 

z 

>
r 

u 
0 

> 

u 

De idee van de civil society is na 1989 in de Midden- en Oost

Europese democratische praktijk in concrete maatregelen omgezet, 

met name in de opkomst van de Iokale democratie, de oprichting 

van burgerorganisaties en vrije economische initiatieven. Dit zijn 

onomkeerbare veranderingen. Het is echter noodzakelijk een 

openbaar debat te voeren over de waarden en normen die ten 

grondslag liggen aan het functioneren van het democratische sys

teem en vast te houden aan de ethische dimensie van de politiek. 

D
e demo.crati'>che oppositie 
in Midden- en Oost-Europa 

had bepaalde ideecn van 

de maatschappelijke beweging Solidar-

110sc. In geringere mate was het hcgrip 

verhreid in Hongarije In oppmitie

• 

een ciml society 

bij de grote omwentelin

gen van hct jaar 1989. 

Deze voorstellingen kwa

men voort uit de kritiek op 

het communi-;tische sys

tccm van onvrijheid, dat 

ieder handelen van de bur

ger aan een totalc controle 

onderwierp De ideeen 

hielden echter ook een 

fundamentele benaderings

wijze in met betrekking Tadeusz Mazowiecki 

kringcn van het vroegere 

Tsjecho-Siowakije hcdien

dc men zich vooral van 

het van Vaclav Benda af

komstige begrip 'parallele 

polis'. De verschiilen 

betroffen echter aileen de 

gehanteerdc tcrmen. De 

achterliggende ideeen, de 

visie van de vrije burger 

die zich <,pontaan voor 

datgene inzct wat hij of zij 

hcschouwt al-; het alge-

tot hct publieke Ieven in een democra

tischc staat en een pluriforme samenle

ving. 

In kringen van de oppositie was het be

grip civil soc1cty nict in aile Ianden van 

het Sowjet-hlok in gelijke mate verwor

teld. Het begrip werd in Polen het 

meest gebruikt, vooral in verhand met 

meen wclzijn, hadden de meeste oppo 

sitionele kringen in Midden- en Oost-

* B1jtjaa11de tekst is wr door Thea Brmkel uil 

/Jet Duits uert,wlde nr IJCiucrkte uersie va11 de 111-

/eidincj die Tadcusz iV1aZoJuiecki ofr 7 september 

1996 lreejt _qehoudCil tijdens ee11 conferentic ouer 

/Jet thema 'civil society' 
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Europa gemeenschappelijk 

Afgezien van de terminologie kan men 

vaststellcn dat het idee van de civil socie

ty vanaf het midden van de jaren ze

ventig hi:t politieke kenmerk en de 

bindende kracht binnen de democrati

sche oppositie in de Ianden van het 

Sowjet-hlok werd. Het grondidee van 

de civil society, namelijk het onderscheid 

tussen staat en samenleving, was in de

ze periode in eerste instantie ingegevcn 

door de autoritaire realiteit van de com

munistische staten. Als gevolg van hct 

waakzame oog van 'de grate broeder' 

en van het opportunisme van de eigen 

lokale machthehhers, hood de staat 

geen ruimte aan vrije activitciten van 

de burgers. De democratische oppositic 

zcttc zich er voor in dat in de informe

lc sfcer van de ciuilsociety een dergelijke 

vrije ruimte geschapen were!. 

Aan de clebatten over de civil society 

ging de strijd om de bcschenning van 

de innerlijke vriJheid van de mens voor

af Deze strijd werd in Polen vooral 

door de katholieke kerk gevoerd. 

Cezien het gczag van de kerk en haar 

invlocd in den hrede was dit van enor

me hetekenis. Na 1956 kwam in de on

afhankelijkc katholieke pers het begrip 

van het suh)ect-zijn van de samenleving 

op. Dit was het tegenovergestelde van 

het marxisti-.che concept van partij en 

staat, waann de samenleving aileen 

maar als object begrepen werd. Men 

kan zcggcn dat het idee van de samen

lcving als subject een pre-filosofie van 

de ciuilsouety inhield. 

De oprichting door de democratische 

oppositie van eigen in<;tellingcn in de 

sfeer van de ciuil 1ocicty wa<, een moedig 

besluit om het dwingende kader van 

het communistische systeem te buiten 

te gaan. Zo werden in 1976 in Polen 

het Comite ter verdediging van de 

rechtcn van de arbeiders, KOR', de 

(JlV II% 

Beweging ter verdediging van de men

sen- en burgerrechten en van andere 

organisaties opgericht, werd een begin 

gemaakt met de uitgave van tijdschrif

tcn en hoeken buiten de censuur van de 

<,taat, en ontstond de zogcheten vlie

gende universiteit, die onafhankelijk 

vonningswerk in de studentenwereld 

bevorderde. 

De ruimte voor maatschappelijke zelf

organisatie varieerde in de vcrschillen

de communistische Ianden, afhankelijk 

van de mate van repressiviteit van het 

staatsapparaat. Het netwerk van alter

natieve contacten en handen tussen 

burgers, dat niet zonder offers en risi

co's naast of aan de rand van de struc

tuur van de vijandig gezinde staat 

gevormd werd, beruslte op een geheel 

eigen ethiek. Zoals Vaclav Havel dat zo 

treffend hecft beschreven, werd dcze 

begrepen als ethiek van de waarheid en 

als Ieven in waarheid. Het was het te

gendeel van het heersende communisti

sche systeem en de daarvoor kenmer

kende atomisering van de samenleving, 

de afbraak van de traditionele inter

menselijke bctrekkingen, de hlokkade 

van spontane initiatieven, de lcugen

achtige propaganda en tenslotte het ge

hruik van geweld 

Gescheiden structuren 
Om die onafhankelijkheid van burger

lijke structuren en hun vrijheid te bena

drukken werd dat netwerk wei aange

duid als onafhankelijke cultuur, paral

lellc structuur, al tcrnatieve sa men

leving, onafhankelijke samenleving, 

parallelle gemeenschap of ook zelfbc

sturende gemeenschapszin. Zo beston

den de structuren van de commu

nistische staat met zijn onderdrukkings

cn propaganda-apparaat aan de ene 

kant, en hct ingeperkte netwerk van 

onafhankelijke contacten en banden, 
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dat vooral werd gekenmerkt door zijn 

morele kracht aan de andere kant, naast 

en gescheiden van elkaar. Die parallelli

teit was een door de omstandigheden 

in het Ieven geroepcn noodzakelijk

heid. Maar zij had verstrekkende gevol

gen, waarvan wij de omvang eerst nu 

kunnen onderkennen. Het is niet moei

lijk in te zien dat het begrip van de cil!ll 

society als een parallellc gcmeenschap 

noodzakelijkerwijze voortkwam uit her 

inzicht dat het communisme weliswaar 

niet het eeuwige Ieven had, maar toch 

nog zeer lang zou aanhouden. Daarom 

concentreerde de democratische oppo

sitie haar inspanningen op de ontwik

keling van dergelijke informele en 

parallelle contacten en verbanden. De 

reflectie over de opbouw van een de

mocratische staat liet zij over aan de 

toekomst. 

Desondanks mag de kracht van her 

door de oppositionelc kringen verbrei

de concept van de civil society, het mo

reel ondergraven en de politieke 

verzwakking van het communistische 

systeem niet onderschat worden. Met 

het ontstaan van Solidartwsc in 1980 

kwam het in Polen tot een doorbraak. 

Deze grote <,ocialc en politieke bewe

ging bracht nog geen sy'>teemverande

ring teweeg. Wei leidde zij tot de 

verovcring van mccr ruimte voor vrije 

maatschappelijke activiteiten en tot de 

vorming van een krachtige pressie

groep. De afkondiging van de staat van 

beleg op 13 december 198 I maaktc 

geen einde aan de strijd van Solidanwsc 

Her<>tel van de crkenning van de alter

natieve vakbond werd hoofdopgave en 

uitgangspunt op de weg naar het terug

veroveren van de vrije ruimte voor de 

civil society. 

ln 1989 was het zover, maar er gebeur

de nog iets mecr. Het communistische 

systeem stortte in. Ecrst in Polen, daar

na ook in andere Midden- en Oost

Europese Ianden. Wij konden beginnen 

met de opbouw van de democratische 

staat en met de invoering van de vrije 

markteconomic. Hct was een opgave 

zonder precedent. Nooit in de modcr

ne geschiedenis werd op een en het

zelfde moment het politiekc i:n 

economische systeem omgegooid. Wij 

stonden voor de opgavc een rechts<;taat 

op te bouwen die de burgerrechten 

weer vollcdig erkende en een nieuwe 

vrije markteconomie in het Ieven te 

roepen. Europa als gehcel stond voor 

de opgave zich te bezinnen op zijn toe

komstige eenheid na het instorten van 

de in )alta totstandgekomen orde. 

Men mag vast<;tellen dat op dit moment 

de basisprincipes van het democrati

sche systeem en de vrije markt reeds in 

praktijk gebracht worden. Dat gaat 

echter niet zonder nadelige gevolgen 

op sociaal terrein, zoals bijvoorbeeld 

blijkt uit het ontstaan van het vraag'>tuk 

van de werklooshcid. Een ander pro

bleem is de ontwikkeling van een par

tijsysteem dat gekenmerkt wordt door 

een te grate versplintering. De waarne

mer van buitcn moet daarbij wei beden

ken dat de nieuw ontstane partijcn 

slechtere startpositie'> hadden dan de 

postcommunistische formaties. De gro

te nadeligc gevolgen waarmee het ver

anderingsproces gepaard is gegaan, 

hebben in verscheidene Ianden van 

Midden- en Oost-Europa tot teleurstel

ling geleid 

Teleurstelling 
Deze telcurstelling betrcft ook de mate 

van verwerkelijking van het oude ideaal 

van de civil society. llij sommigen, ook 

bij vooraan<,taande intellcctuelen als 

Georgy Konrad, was dat aanleiding tot 
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het maken van bittere verwijten. Deer

varingen met de politieke praktijk in de 

dcmocratischc, en nict in de commu

nistischc periode, hrachten hem tot de 

conclusie dat "de rcgcrcnden tot de 

gcvaarlijkstc bcroepsgroep kunnen 

worden. Wanneer wij hun expansic niet 

door een dam, zoals de ciutl society i'>, in 

toom houdcn, kunnen ziJ hun volk zelfs 

oorlog aandocn." Misschien is deze 

laat'>lc zin ingegcvcn door water in de 

Ianden van het vroegerc Jocgoslavic 

hccft plaat<,gcvondcn 

Het citaat van Konrad biedt stof tot na

dcnkcn. Hct is hcpaald geen g6soleer

de poging om de civil society opnieuw 

een a-politieke rol toe te kcnnen, dit 

kccr in hct kader van democratische 

omstandigheden. Maar is hct een juiste 

poging? Kan de civil society aileen bc

<,taan dankzij de niet allatendc avcrsic 

en argwaan tegenover de staat en de 

politick) Is dit trouwens aileen op ons 

dccl van Europa van tocpassing, waar 

de democratic nog jong en oncrvarcn 

is? J., de van het communismc overcrfdc 

dichotomie tussen samen-

en in de voorstellingen van burgers een 

brug geslagen kan worden tussen de 

haast mythische schciding tusscn 'wij' 

en 'zij-daarboven'. Dergelijkc vragen 

zullen zeker ook de Wcstcrse samcnlc

ving niet vrcemd zijn. l3ij ons eisen zij 

dringcnd een actueel antwoord. Vooral 

nu wij zien hoe vertegenwoordigers 

van het vrocgcre systeem opnieuw aan 

de macht komen. En dat nog wei dank

zij democratische regels die niet door 

hen hevochten zijn. 

De verhinding van theorie en praktijk is 

waarschijnlijk de meest fascinerende en 

tcgclijk mocilijkste opgave van de poli

ticus. Natuurlijk waren vrije parlc

mentsverkiezingen de eerste noodzake

lijkc stap naar rcalisering van het ideaal 

van de ciml society in de praktijk. Maar 

de hclangrijkste veranderingen in het 

maatschappelijk Ieven na 1989, waarin 

dit idcaal nog het best tot uitdrukking 

komt, zijn de Wet op het lokale zelfbe

stuur en de Verenigingswet. In het ka

der van hct gehele hervormingsproces 

boden heide wetten de grondslag voor 

de praktisering van staats

lcving en staat een niet op 

te heffen noodlot van dit 
De civil society is 

burgerschap. Reeds in de 

negentiende eeuw heeft 

Alexis de Tocqueville in 

zijn studie over de demo

cratic in Amerika gewezen 

op hct fcit dat voor de 

kracht van het democra-

dcel van Europa? Is de dc

mocratischc staat onvcr

mijdelitk vcroordeeld tot 

cen vcrvrccmdingsproccs) 

lk hen ervan overtuigd dat 

de civil society in een demo

cratic ccrst dan <,tcrk is, 

wanneer ziJ ertoe bijdraagt 

dat burgers de staat en de 

politick als ccn gcmeen

schappelijk zaak crvarcn, 

eerst dan sterk 

wanneer zij ertoe 

bijdraagt dat de 

burgers de staat en 

de politiek als een 

gemeenschappelijke 

zaak ervaren. 

tisch systeem niet op de 

eerstc plaats rechten en 

verklaringen doorslagge

vend zijn, maar de recle 

ruimtc voor vrije activitei-

dat wil zeggen als cen gcmecnschappc

lijk belang dat nict ondcrgcschikt is aan 

dcclbelangen en individuele telcurstcl

lingen. De vraag is cchter hoc cr in de 

praktijk in hct maatschappelijk klimaat 

ten van burgers. Deze 

wordt vooral in het Ieven geroepen 

door zelfbestuur en vercnigingen. 

Wanneer wij dit alles op onze situatie 

willen bctrckkcn, mocten wij rekening 
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houden met de !a.,t van slechte ge

woontes waar wij sinds 1989 mee te 

maken hebben. Het communisme was 

voor vele mensen een leerschool in on

zelfstandigheid Het voedde op tot een 

afwachtende houding ten opzichtc van 

de staat en onlmoedigde eigen initiatic

ven van mensen en het dragen van indi

viduele verantwoordelijkheid In het 

kader van de democratische staat zijn 

lokaal zelfbestuur en vrije vercnigingen 

van burgers voorbeelden van verwerkc

lijking van het oorspronkelijke ideaal 

van de ciuil society. Tcgelijk bieden zij 

mensen de mogelijkheid om slechte ge

woontes af te leren en maken zij een 

enonn potcntieel aan menselijke activi

teiten vrij. Vee! mensen hebben nu al 

geleerd zich om hun nabije omgeving 

te bekommeren. Zij weten inmiddels 

ook hoeveel je zonder de hulp van de 

'>taat met nongouvernementelc stichtin

gen en verenigingen kunt hereiken. 

Deze beide kringen van maatschappe

lijk Ieven, namelijk hct zelfbestuur en 

de verenigingsvrijheid, zijn tezamen 

met de economische veranderingen een 

onomkecrbaar politick feit lk be

schouw dit als de praktischc verwerke

lijking en de overwinning van de 

idealen van de ciuil society. lk wijs in dit 

verband ook op het hcrstel van de on

afhankelijke rechtspraak, op de invoe

ring van vrije boeken- en tijdschrif

tenmarkten en op het stelsel van open

bare en private ma<,samedia. Het zijn 

aile fundamentele elementen van de 

wederophouw van ecn ciuil society in 

Polen en in andere Ianden. 

Tegenstand 
Uiteraard ontmoeten die wederophouw 

en wederoplcving tegenstand en zijn er 

vijanden. Bepaalde politici denken nog 

altijd in oude categorieen van centrum 

en periferie en hezien de financiele on-

afhankelijkheid van stichtingen en ge

mecnschappen met argwaan. Er zijn ve

le bedreigingen die aan het nog zwakke 

wcefsel van staatsburgerlijk en maat

'>chappelijk zelfbestuur afhreuk kunnen 

docn. Wij gaan crvan uit dat met name 

lokaal zclfbestuur en nongouvernemen

tele verenigingen- in de hredere con

text van ongehindcrde onderncmende 

initiatieven in de economic- hct fun

dament van de ciuil society in een demo

cratische staat vormcn. Dan kunnen de 

hoofdtrekken van de bedreigingen ta

melijk nauwkeurig worden vastgcsteld 

De terugkeer aan de macht van de 

postcommunisten, met aile gevolgen 

vandicn, kan tot de politick nadelige 

gevolgen van de hervormingen gere

kend worden. Toch hecft in Polen de 

postcommunistische coalitic na 1993, 

regen de vrccs van <,ommigen in, de po

liticke en economi.,che systeemveran

dcringen niet tcniet gedaan. Wei hectt 

zij echter het hervormingsproces afge

remd. In de sfeer van de economic is 

het grote gevaar voor de vrijheid gelc

gcn in de vertraging van het privati'>e

ringsproces en her ontstaan van 

ondoorzichtige verstrengeling van be

langen over de grens tussen economie 

en partij en staat heen. Ondoorzich

tigheid op dat terrcin draagt niet bij tot 

de totstandkoming van eerlijke spelre

gels voor economische actoren, maar 

lcidt dikwijls tot de meest uiteenlopen

de juridische en cconomische patholo

gieen Dit is des te gevaarlijker voor de 

heginfase van de vrije marktcconomic, 

waarin grotc vitale krachten vrijkomen, 

die nog moeilijk te bcheersen zijn. 

Voor hct juiste functioneren van her lo

kale zelfbestuur i'> het gcvaar gelegen in 

het onvermogen om een helder finan

cieringssysteem voor de gemcenten, die 

nu nog te zeer afhankclijk zijn van de 
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structuur van de centrale staatshuishou

ding, in het Ieven te roepen. In de sfecr 

van het tunctioneren van de nongou

vernemcntcle verenigingen i<; het grote 

gcvaar hct binnendringen van partijbe

langen in het bereik van de vrije vereni

ging van burgers. Wordt dit gcvaar nict 

be<;treden, dan vcr<;chijnt er plot<,e\ing 

een heel ander maatschappelijk gebouw 

in de plaat<, van de ciuil society: dat van 

de partijenstaat. Dat is de '>ituatie waar

in de politieke partijen het economi

<,che Ieven aan de eigen belangen gaan 

onderwerpen en waarin zij de institu

ties van algemeen belang, stichtingcn, 

uitgeverijen, banken, vakbonden, en 

daarmee gelcidelijk aan de gehelc 

maatschappelijke ruimte controleren. 

Een dergelijke ;ituatie i; niet vreemd 

aan de democratic. Een duidelijk voor

heeld van het ont<,taan van dergelijke 

partij-athankelijkheden en de tragische 

gevolgen ervan was de Weimarre

publiek. De ciud society in de nieuwe de

mocratiecn zou dezc gcvaren mocten 

erkennen en niet toelaten dat het ge

voel van algemeen welzijn onderge

schikt gemaakt zou worden aan de 

hclangcn van politickc partijen. Duide

liJke, doorzichtige juridi;che en in;titu

tionele rcgcls van de kant van de staat 

zijn hicr bondgenoten en geen vijanden 

van de idcecn van de ciud society. 

Voor de nieuwe democratieen is het 

vraag<,tuk van lokaal zelfhestuur niet 

het enige, maar wei een hijzonder hc

langrijk probleem En niet aileen in ons 

dee\ van Europa. In de staten die geen 

kderalc structuur maar ccn unitaire 

staatsopbouw kennen, is lokaal zeltbc

stuur een hijzonder belangrijke factor 

in het lunctioneren van de ciuil society. 

Daarhij hcdocl ik nict aileen het zelfbe

stuur op gemeenteniveau, die de basi'> 

is, maar ook op het bestuurlijke niveau 
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daarboven. Stcrker nog, zelfbestuur 

lcidt tot versterking van het klimaat van 

burger;chap in de staat. Het leidt ertoe 

dat de staatshurgerlijke activiteit zich 

op een breder regionaal niveau uit

strekt. Daar waar er geen historische 

tradities en voorwaardcn zijn voor het 

ontstaan van federale systemen, waar 

deze kunstmatig of zells gevaarlijk zou

den kunnen zijn voor de staatseenheid, 

daar zou de ontwikkeling van lokaal ot 

regionaal zclfbe<;tuur bij uitstek deze 

rol kunnen spelen. 

De last van het verleden 
Uiteraard zijn dit niet de enige vraag

stukken die betrekking hcbbcn op de 

realisering van de idealcn van de ciuilso

ciety in de context van de democratie in 

Europa. lk zou graag in het kort nog 

enige andere problemen aanstippen, die 

ik voor zcer wczcnlijk houd. 

Dit is op de eerste plaats de behoefte 

aan vcrwcrking van het communisti

sche verleden. Die behoefte houdt a\ 

onze Ianden bezig en wordt, zoals be

kend, op verschillende manieren aange

pakt. Maar het vraagstuk is wei overal 

een be lasting van het algemene klimaat 

in het opcnbarc Ieven, vooral omdat de 

communistische partijen zich a! te 

gemakkelijk, zonder een serieuze afre

kening met hct eigen verleden, tot soci

aal-democratische partijen hehben 

omgevormd. In het internationale poli

tieke Ieven is het vee! te gemakkelijk 

aanvaard. En aan de andere kant zijn er 

in verscheidenc groeperingen extreme, 

van haat vervulde vormen van atreke

ning. Hct lcidt vooral bij de jongere 

generatie tot gevoelcns van atkeer, 

wannecr cr aileen maar over het verle

den gesproken wordt en mensen en 

groeperingen uitsluitcnd op basis van 

het verlcdcn worden ingedeeld. In 
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Polen kwam dczc afkeer bij jongcrcn 

bijvoorbccld in sterke mate tot uiting 

tijdens de campagne voor de laatste 

prcsidentsverkiezi ngcn. 

Wij <,taan dus voor de vraag hoc verwer

king van hct veri eden mogelijk is, in het 

hijzonder gezien de gevaren die met de 

terugkeer van de postcommunistische 

partijen aan de macht verbondcn zijn. 

Enerzijds moet de kwade erfenis van het 

verleden zeer duidelijk met naam ge

nocmd worden, maar anderzijds mag cr 

van haat geen sprake zijn 

Tegenwoordig bevindt de kerk zich 

nict meer in een rcligie-vijandigc maar 

in ecn democratische staat .Toch plaat

sen de context van de democratic en de 

opening naar de wereld de kerk en haar 

missie vandaag voor nieuwe proble

men, waar zij niet altijd juist op rea

gecrt. Zij wordt nu ook anders 

waargenomen, al gaat de afname van 

haar autoriteit opmerkelijk genocg niel 

gepaard met een vermindering van de 

religiositcit. Tach ontstonden er pro

hlemen betreffende haar aanwezigheid 

en haar stem in publieke 

Het tweede probleem dat 

ik wil noemen betreft de 

vcrhouding tussen kerk en 

staat in Polen alsmede de 

plaats van de kerk in het 

openbare Ieven. In onze 

hele geschiedenis, en in 

het bijzondcr in de jaren 

van het communisme, 

speelde de kerk een uitne

mende rol bij de verdedi

ging van de rechten van de 

natie en van de mensen

rechten. Tcgenover een 

sy'>tecm dat geen respect 

had voor deze rechtcn 

bood de christelijke inspi-

In Polen heeft de 
aangelegenheden. 

Encrzijds beschouwen vele 

geestelijken de liberale de

mocratic en het liheralis-

postcommunistische 

coalitie na 1 99 3 de 
meals een bedreiging voor 

de kcrk en haar opdracht 

die vergelijkbaar is met die 

van het communisme. 

Omgekeerd leidden poli

tieke uitspraken van pries

ters en bisschoppcn ertoe 

dat de kerk als bedreiging 

voor de democratic werd 

politieke en 

economische 

structuur-

veranderingen niet 

teniet gedaan, wei 

heeft ze het 
gczicn. 

hervormingsproces 

afgeremd. 

lk heh de indruk dat het 

probleem van de kerk in 

Polen en haar aanwezig-

ratie een bewustzijn van 

het rccht op staat..burgerlijke vrijhcid. 

In deze zin hecft het christendom we

zenlijk bijgedragen tot de overwinning 

van de samenleving in de strijd regen de 

grote totalitaire machine en het streven 

naar vrijheid. lk kan errnce volstaan in 

herinncring te brengen hoezecr het 

eerste bezoek aan Polen van Paus 

Johannes Paulus II in 1979, ecn jaar 

voor de oprichting van Solidamosc, bij

droeg de samenleving op te wekken, 

haar het gcvoel van eigen kracht te ge

ven, en haar uit passivitcit en onvrijheid 

te bcvrijden 

heid in het publicke Ieven 

dikwijls verkeerd beoordeeld wordt in 

West-Europa. Men ziet aileen maar haar 

conservatisme en uitingen van klerika

lisme. Men heeft onvoldoende waardc-

ring voor de manicr waarop de kcrk net 

als voorhcen weer bij te dragen aan de 

verstcrking van waarden in de samenle

ving. Vooral gaat men voorbij aan de 

grotc complexitcit van het proccs dat 

de kerk in Polen nu doormaakt. Zij 

moet haar positie aanpassen aan de 

nieuwe democratische omstandighedcn, 

zondcr tcgelijk op tc houden teken van 

tegenspraak te zijn waar dat nodig is . 
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Onze Pool'>e nationale identiteit is 

nauw met de christelijke cultuur verwe

ven. Deze verbondenheid was tegelijk 

onze band met Europa, waar wij door 

de besluiten van Jalta op kunstmatige 

wijze van afgeschciden waren. De prin

cipes van de scheiding van kerk en 

'>laat, van de levensbeschouwelijke neu

traliteit van de staat, en van de weder

zijdse autonomic en onafhankelijkheid 

zijn uiteraard de fundamentele voor

waarden voor een democratische 

rcchtsordc. Maar de wijze waarop de 

aanwezigheid van de kerk in het pu

hlickc Ieven vorm krijgt kan verschil

lcnd zijn. Afhankelijk van geschiedenis, 

traditie en religieuze en confessionelc 

situatic in ieder land. Wij in Polen wer

ken aan nieuwe vormen van aanwezig

heid in een uiterst moeilijk proces. Des 

tc belangriJker is hct oog te hebben 

voor de complcxitcit van dit proces, en 

niet aileen maar stil tc staan bij de con

llictcn waarmee het gepaard gaat. 

Op de derde plaat'> mag in de discussie 

over de ciPil society in de Ianden van 

l'slidden- en Oost-Europa de kwestie 

van de nationalc minderheden en van 

de formele en feitelijke garantie van de 

rechtcn voor deze minderheden niet 

huitcn heschouwing hlijven Het pro

hlcem hecft ver'>chillcnde dimcnsies. 

Het ligt in iedcr land, in Slowakijc, in 

l.itouwen, l.etland of htland, en ook in 

Polen. weer anders. Na 19WJ hebben 

wij in Polen in ovcreenstemming met 

Europese maatstaven een oplossltlg ge

vonden. lk denk dat het vraagstuk ook 

in andere Ianden van deze regio opge

lost is, ol zal worden. Maar het pro

bleem van de nationale minderheden is 

niet uitsluitend juridisch van karakter. 

Voor de oplossing ervan is namelijk 

ook een maahchappelijke klimaat no

dig, dat juridischc garantics onder-
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steunt, dat op een vruchtbaar samenle

ven ingericht is en de erkenning van de 

rechten in zich meedraagt 

Wanneer wij spreken van nationalitei

tenvraagstukken kan ik de kwestie van 

het vroegere Joegoslavic niet buiten be

schouwing Iaten. Het is een ander the

ma dan de kwestie van de nationale 

minderheden, waar een geheel eigen 

aanpak nodig is. lk beperk mij tot 

Bosnie, waar het conflict bijzonder dra

ma tisch was. Het behoud van het mul

ti-etnische karakter van Bosnic en 

Herzegowina als staat en het herstel 

van voorwaarden voor de vrede in dit 

gebied zijn nauw met de hulp van 

Europa bij de opbouw van een ciuil socie

ty aldaar verbonden. Dit is in het be

lang van Europa. Er zal namelijk geen 

volledige Europese eenheid zijn, wan

ncer het conflict niet beeindigd en ge

heeld wordt. De ontwikkeling van 

burgerorganisaties in het land, die 

werkzaam zijn om conflicten met etni

sche achtergronden te hoven te komen, 

kan er een structurele bijdrage toe zijn. 

Deze bewegingen hebben daarom onze 

gemecnschappclijke hulp en ondersteu

ning nodig 

Consensus over waarden 
Om naar mijn hootdthema terug tc ke

ren: Zander een consensus over funda

mentele waarden zal er altijd een 

onoverbrugbarc scheiding bestaan tus

scn de staat en zijn structuren encrzijds 

en de samenlcving anderzijds. Zonder 

een dergelijke consensus zou de ciui/ so

ciety weliswaar niet mccr in ecn vijandi

ge verhouding tot de staat staan, zoals 

dat ten opzichte van de communisti

sche '.taat het geval was, maar dan tach 

zcker wei in een marginale verhouding. 

Dat wil zeggen: zij zou ergens aan de 

marge van de staat staan. Kunnen de 
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staten die het communisme van zich 

hebhen afgeschud en een democratisch 

systeem hebben ingevoerd een zekere 

consen.,us over basiswaarden bereikenc 

Welke waarden en normen liggen er 

ten grondslag aan het functioneren van 

het dcmocratische systeemJ 

De terugkeer van de postcommunisti

sche formaties aan de macht en de vele 

conflicten tussen de nieuw ontstane 

partijen hebben on<> in aile scherpte 

met dit probleem geconfronteerd. 

Vooral in de context van het werk aan 

een nicuwe grondwet. In een democra

tische staat moet de grondwet immers 

zowel een absolute bescherming van 

rechtcn en vrijheden van burgers garan

dcren, alsook ertoc lciden dat de staat 

als gemeenschappelijke zaak van aile 

burgers ervaren wordt. Om daartoe te 

komen moet de grondwet de uitdruk

king zijn van de instemming van de 

meerderheid van de burgers met cen 

gemeenschap van waarden, die horen 

te dienen a]., het fundament van het 

maatschappclijke Ieven in de staat. 

In een politick en lcvensbeschouwelijk 

pluriforme samenlcving heeft de demo

cratic cen dergelijke comcnsus nodig 

Een grondwct moet meer zijn dan cen 

compromis tussen de politieke partijen 

Is cen dergelijke comcnsus in l\1idden

en Omt-Europa eigenlijk wei mogelijkJ 

Het is noodzakelijk daarover een open

baar debar te voeren en vast tc houden 

aan de ethische dimensie van de poli

tick. 

In de vorrn waarin zij binnen de dcmo

cratische oppositie tegcnover het com

munistische regime functioneerde, 

hecft de idee van de civil socirty ertoe 

bijgedragen nctwcrken en verbindingcn 

tot <>land te hrengcn die in de strijd 

voor de vrijheid bchulpzaam warcn. De 

werkelijke toetssteen voor dezc idee i<> 

echtcr op de eerste plaats de democra-

tische praktijk in de nieuwe staten. Het 

is een fundamentele en zeker gcen ecn

voudigc opgave de gulden middenweg 

te vinden tus.,en ecn cffectieve staats

structuur en de sfeer van de vrije staah

hurgcrlijke initiatieven. De realisering 

van het hcginsel van de suhsidiariteit 

tussen burgers en staat vraagt om de 

opkomst van een politiekc cultuur, van 

cen taal voor gemeenschappelijke com

municatie en underling beg rip 

De ophouw van zulke politicke zeden 

is cen taak van jaren. Maar ik denk dat, 

ondanks de door mij beschrcven geva

ren, de idee van de cimlsociety in de de

mocratische praktijk van na 1989 in 

concrete maatregelen is omgezet, met 

name in de opkomst van de lokalc 

democratic, de oprichting van hurger

organisaties en vrije economi'>che 

initiatievcn. Dit zijn onomkccrbare ver

anderingen. Zij zijn een duurzame 

grens gcworden, die het communisti

'>chc verleden van de dcmocratische 

toekomst '>cheidt 

T lv1aZoluieckl is lid vm1 bet fwrlemel1t in 

Polen. Hlj 11'115 de eerste democratische premier 

vm1 dat land. Hij was teuens VN-mpporteur 

mmmmchte11 in Hos111't'. Hlj tmd teruq als rap

porteur omdat hJj vo11d dat de i11tenwtwnale _qe

men1schaf' te ll'Cillicj deed 111111 de schwdim}ell 

van de mmsCilrechteH. 

De conferentie 'Ciuil society i11 i11ten1atioJ1i1111 

perspectie{' is _qeorga11iseerd doo1· de Educudo 

Fm Stichti11q m de N(J)(), 111 sameHil'crkimJ 

met het Wetenschappel,jk lnstiluut uoor hct 
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ECII perslaqbundel va11 de WJJjerentie is qratis 
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