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Aan het verbeteren van de relatie tussen kiezers en gekozenen 

wordt in Brussel en Straatsburg weinig tot niets gedaan. Het digi

taliseren van communicatie- en informatiestromen kan in Europa 

een bijdrage leveren aan het vergroten van het geloof in Europa. 

I 
k hehoor tot die memen die het 

gebruik van de nieuwe mogelijkhe

dcn niet schuwen. lk expcrimenteer 

mee e11 ken dus de voor- en nade

lcn van de palmtop met modem etc. 

aangesloten op de CS/\1 ten opzichte 

van potlood en papier en het telcfoon

toestel met draaischijf 1\lijn kantoor 

past in de zakken van mijn colbert, de 

informatic van de helc we

reid ligt lctter\ijk hinnen 

handbereik. Het moet ai

leen nog werken op het 

moment dat ik het nodig 

heb en dat valt nog wei 

eens regen. in lcgenstel

ling lot papier en potlood 

die alt1jd beschikbaar zip1 

en werken 

nameliJk hetzellde: communicatie tus

sen mensen up basis van heschikhare 

inlormatie. 

Een van de storende elementen in de 

discussie over de informatiemaatschap

pij is dater levee\ scifl1ccjiction hi)komt. 

Zelfonderzoek noodzakelijk 
De inlormatiemaatschappiJ 1s een on

lnlormatie is net als tijd 

Het is in overvloed be

schikbaar. je moet er al- Drs PLA1 Pcx 

de1werp dat het Luropees 

l'arlement uitermate be

zighoudt. l:uropa geelt de 

toon aan in de discussie en 

het is vanzelfsprekcnd dat 

de ordeningcn op dit ge

hied ccn h1ropcsc basis 

hehbcn, omdat elcctroni

sche inlormatie nu een

nlaal gccn grcnzl'n kent 

In het l'arlement wordt 

vaak gediscussieerd over 

de inlormatie-samenleving 

lcen goed gebruik van kunnen maken. 

Wat doe jc met tijd die je wint door ex

tra snelheid van handelcn' Wat doe jc 

mel extra informatie, die je langs elcc

tronische weg hcschikhaM krijgt' 

De 1nlormaticrcvolutie veranden onze 

samenleving ongetwijfeld, maar we 

moctcn niet ovcrdriJven. De basis blijft 

en alles wat daarmee samenhangt. 

Allerlci onderwerpen pa'>snen de re

vue. van de telemat1ca-verhindingen 

tussen overheden, de transeuropcse te

lecommunicatie-netwerkcn, de media

concentratle, databankgcgcvcns. 

ISDN-netwerk<:n tot de auteursrechten 

toe. lr is echter geen coherent hclcid 
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op dit gebied bij de Furopese 

Cnmmissie. Ieder directoraat-generaal 

hedt wei een link met de intormatiesa

menlcving Cevolg i., dat hct allcmaal 

erg verkokerd toegaat. lk roep vaak 

waarom er niet ccn <,peciaal directoraat

generaal voor dit <,Oort zaken i'>. 

Europa, de Europese Unte is zeit ook 

onderwerp van 1ntorn1atieverkrijging en 

inlormatieverstrekking Er gebeurt vee! 

tn llruS'>e! en Straatsburg waar de kiezcr 

gecn weet van hcclt en cr geheurt vccl 

tn de Europcse regio\ waar de 

Europese bureaucratie te weinig vanat 

weet. De hekende band tussen kiezcr 

en gckozcne, tuS'>en be-

liet uitgezonden, 

Nederland. ,\bar 

dus ook 

wie hcclt 

Nederland een schotel7 

naar 

er in 

Sommige uitzcndingen blijkcn geco

deerd te ziJn en een Nedcrlan(he ver

taling ontbreekt. Dit zal ik nader aan 

de orde stellen in de commi.,.,ie. 

Omgekeerd is de intormatie naar de in

<,tellmgen toe ook slecht geregeld Vele 

!eden van het Europees l'arlement zijn 

door drukke werkzaamheden nauwe

lijks in staat de achterban voldoende te 

bezoekcn. Ieder bczoek kmt, vanwcge 

de grote at<,tanden veel tijd 

Het wcrk van de !eden van hct 

Europees l'arlement i'> een 

<,tuurdcr en hestuurde np 

hct Europee<, niveau ts 

voor vee! vcrbetering vat

baar. Aile instellingcn van 

de Europese Llnie moeten 

naar mip1 mening hun tn

formatie- en communtca-

Politieke partijen 
con'>lante keuze tu<,<,en je 

thuis Iaten zicn of je werk 

in Brussel goed doen. kunnen blijven, 

maar hun 
WiJ prate11 in het 

werkmethode zal 
Europees l'arlcmcnt over 

de democratiscring van de 

Turkse <,amenlcvtng, voor 

het vcrheteren van de situ-tichelcid aan cc11 crmtig 

zcltondcrzock onderwer-

danig veranderen. 

pen, de activiteiten aanpa<,<,cn aan de 

cisen van deze liJd en gchruik makcn 

van de moderne hulpmiddelen, dus 

vooral ook die welke de informatie

maatschappiJ hiedt 

lk heh onlangs FL!-commissaris Orcja 

geschreven dat zip1 intormatiebeleid 

ntet tunctioneert Dtt was niet zoeer 

hcdoeld als kritil'k, maar a]<, cen con<,ta

tering van een feit, namelijk dat de 

Furopese burger niet ol zeer onvol

doende op de hoogte is van wat de in

stellingen van de Europesl' unie voor 

hem betekenetl en doen. lliJ communi

catie geldt aileen het resultaat. 

Fen modern voorbeeld van slechte in

tormatie vormen de satellietuitzendin

gcn van de plcnaire vergaderingen van 

het Furopees Parlement. Alles wat ge

zegd wordt in Brussel en Straatsburg in 

dczc vcrgadcringcn wot·dt op de <,Jtel-

atte 111 de voormalige 

SowJet-Unie hcbbcn we democratise-

ring...,programn1a\ n1aar ter verhetering 

van onze eigen democratic, de rclatic 

tussen de Europese kiezer en de geko

zenen doen we \Veinig tot niet~. 

De communicatie in de Europese Unie 

wordt naast de tysieke afstandcn gehin

derd door taal- en cultuurverschillcn. 

lloeiend om die te overhruggcn, maar 

er wordt weinig succes gehoekt. En a]<, 

de !eden van het Europees l'arlement 

daartoc de Llnic afrcizen dan wordt 

hun hct docn van snoepreizen verwe

ten. 

De kloof dichten? 
Bovengenoemde problemen in de com

municatie kunnen stellig gedeeltelijk 

worden opgelost door gehruik te ma

ken van de hulpmiddelen die de modcr

ne electronica biedt. DaarhiJ moet a]<, 
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uitgang<,punt diencn dat aile burger<, 

kunnen bcschikken over de vcrworven

heden van de informatiemaatschappij, 

hun zelfbeschikkingsrccht op informa

tie kunncn uitoefcncn en ook qua bud

get en ko5ten hun gcen belemmeringen 

in de weg worden gclegd. Het i-; dus 

meer ecn zaak van organisatie en bud

get, dan van technische mogclijkheden, 

want wat dit laatste bctreft is de sky de 

/i,il. 

De informatickloof is du, best wei te 

dichten. 1\laar hoc staat hct met de 

communicatiekloof: Hoc interacticf 

kan de burger gemaakt worden in het 

Europcse politieke proce<,c Op dit mo

ment laat de activiteit van de burger 

naar Europa toe te wcnsen over. Het 

opkom<,tpcrcentage hij de laat<;te ver

kiezingen is daar een voorbeeld van. 

Als hct zaken betreft die de burger ra

ken dan i'> er meer activitcit. 

Het aantal petitics is de laatste jaren 

verhoogd van I 00 tot 1500 per jaar, 

maar ook hier is het absolute getal laag 

te noemen in vergclijking tot wat op 

nationaal niveau gcheurt. Ook hier is 

het een zaak van informatie en gcbrek 

aan communicatiemiddelcn. Hoe kun

nen de !eden van hct Europees 

Parlement besluiten nemcn conform de 

gedachtcn van hun kiezcrs: Moeten zc 

aileen afgaan op wat de kranten schrij

ven en wat de lobbyistcn vertellcnc 

Ook hicr kan de electronica tc hulp 

worden gcroepen om afstandcn te 

overhruggen. 

Einde representatieve 
democratie? 
We Ieven in tijden van grote verande

ring, cen tijd van een nieuw begin. De 

evolutJc van de democratic begon ten 

tijdc van de Cricken. Zijn wiJ nu aan 

het eindc gekomen van de fase van de 

vcrtegenwoordigcndc democratic. 

Ecuwenlang hebbcn we mcnsen uitge

zondcn om ons te vertegenwoordigen 

in het 'vcrrc' Den Haag en, iets mindcr 

lang, in Brusscl. 

De heren (ul11.r.) Pex, Snelln1, Vcm de Do11k m V1111 CemrlflmllkC/1 dee/ ulltJrJrr het 
forum tijdens de COIJjererrtie 'Politici en klezers onder hcmdhereik'. (Jato J\lirkr ScJ,Jil,lliln) 
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De nicuwe tijden roepen ccn aantal 

vragcn op: hebben we gccn vcrtcgen

woordigcrs mcer nodig die uitmakcn 

wat goed voor de kiezer isJ Dczc kun

ncn immers beschikkcn over dezeltde 

inlormatie en kennis als hun vertegen

woordigcrs en ook nog op hctzeltde 

ogenblik 

Is hct aileen nog maar ccr1 kwe<;tie van 

organisatiec De inforrnatie-rnaatschap

pij heeft de mogcliJkheid ge<,chapen 

dat cen ondernerner en een politicus 

met ecn i<~{Jiof', een modern en de juiste 

so]ltPrlrr zaken kunnen doen en kunnen 

communiccren over de hcle wereld 

zondcr zichzelt daadwcrkelijk fysiek te 

hoeven vcrplaat-;cn. 

Is de plaats waar men zich bcvindt 

daarmee irrelevant gc\vordcn7 

Democratic ontwikkelde zich tot rcprc

sentatievc democratic JUist doordat de 

schaal en de afstand tussen een gebeur

tenis en her tijdstip waarop de mcnsen 

ervan op de hoogte werden gesteld 

nogal ver<,childc Nu kan iedcr die dat 

wil sncl bepaalde informatie opvragen. 

Zo wordt de democratie dus mccr di

rect. Sommigen, zoals Naisbitt, zijn er

van overturgd dat de vrije markt

cconomie gevolgd zal worden door de 

vriJC door comumcntcn gestuurde 

markt en een door comumcnten ge

stuurde dcmocratie. 

l'olitici mi<,sen wat dit betn'ft hct in

zicht in de ontwikkcling Het heeft te 

maken met de tcrugval van de macht en 

de omschakeling van de macht van de 

staat naar de macht van de burger. Het 

is een ongestructurecrd, ictwat chao

ti<,ch proces. Van verticaal naar hori

zontaal. Van hicrarchie naar netwcrken. 

Clohalisering van de economic en de 

mogeliJkheden die de tclecommunica

tie hiedt vcrstcrkcn elkaar. 

Politick is in dat proce<, blijkbaar steeds 

mrnder belangrijk voor de mensen aan-

gezien ze steeds meer controle over 

hun eigcn Ieven krijgen. In de post-re

presentatieve democratic representcren 

de menscn zichzelf en wcJrclt uitcindc

lijk icdereen politicus Aldus Nai,bitt. 

lk kan en wil het niet met deze opvat

ting ecns zijn. Die opvatting gcdt te

veel eer aan de mogelijkheden van de 

niemvc media. Natuurlijk komen er 

nicuwe mogelijkhedcn. maar die moe

ten ook nog eens willen worden bemtt 

door de burgers. 

Burgers houden bchocftc aan politiek 

en politici Ze zullen echtcr de nieuwe 

middclen kunnen en willen gcbruiken 

om zich intensid met hct doen en Iaten 

van de politick en de politici bezig te 

houdcn. 

Of de politick hct nu wil of nict; de 

technische vooruitgang op het gebied 

van inforn1atic en communicatie gaat 

de methode van werken van de politick 

verandcren. De typemachinc deed de 

stukken ontstaan in het parlerncntaire 

wcrk, de fotokopiecrrnachine de pa

piervlocd. de lax de sm'lle inforrnatie

uitwisseling en de nieuwe media de 

interactiviteit van de burger met de po

litick. 

De vraag die men kan stellen is of de 

rclatie tu<,<,en kiezer en gekozene er een 

wordt van point lo fJOinl of dat er een 

schakel zal blijven van de politicke or

ganisatie en de politieke partijen. 1\liJn 

opvatting is dat zowel de politick als de 

politicke partijen een rol moeten blij

ven vervullcn. Daarvoor zijn cen aantal 

redenen te noemen. De kiezer heeft be

hodtc aan meningsvorming en uitwis

seling van gedachten. Op basis van 

informatie aileen kan men geen stand

punten formuleren. Er rnoet ook nog 

nagedacht worden. 1\knscn zijn geen 

computers. Er moet ecn toetsing zijn 

van informatie op algemene uitgangs-
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punten. Daar hcb je een politickc bc

\vcging voor nodig. 

Verder bestaat hct gevaar dat politici 

zich zondcr politiek rderentickadcr te 

vee! gaan fixcrcn op de kiezer. l\1cn 

stclt aileen die dingcn voor waarvan 

men weet dat de kiczcr zc goed vindt. 

Politici zullcn dan niet rnccr door de 

zurc appel heen bijtcn als dat nodig is. 

Dat is ecn slcchtc zaak. Van bcsturcn 

zou geen sprakc rncer zijn. 

Politieke partijen kunncn blijven, maar 

hun werkrncthode zal danig vcrande-

ren. 

Of de politick wil of niet; de interacti

viteit kornt er aan. Van een Rotterdarn

se wethouder heb ik geleerd dat jc in 

de politick het onvcrrnijdclijke niet 

n1oet tegcngaan, maar n1oet kocstcren. 

Voorrnalig Arnerikaans presidentskan

didaat Ross Perot gaat zelfs zovcr dat 

hij de elcctrnnische snclwcg wil gebrui

kcn voor een 'druk op de knop' -demo

cratic. Her doen en Iaten van politici 

wordt in dit model voortdurend be

loond en/of bcstralt door burgers tij

dens pcrrnanente elcctronische refe-

renda. Dat gaat rnij te ver. 

Ceen bcsluiten rneer op 

basis van wat in kleine ro

kerige zaalt)C'> met enkele 

rnensen over de kandida

tenlijst is gezcgd Ceen 

partijraad mccr die tegen 

de rnening van de I eden en 

de kiezer<, besluiten 

necmt. Ccen parlernent 

rneer dat kan besluiten 

zonder dat hct weet hoe 

de kiczer over de zaken 

denkt. 

De electronische 
Raadgevende rclerenda, 

betcT gczcgd clcctronische 

enquctes, zullcn echtcr ge

houden worden, binnen ot 

buitcn de parlcrncntaire 

dernocratie. Of dezc vorrn 

van democratic zal kunnen 

bliJven hestaan ot dar dcze 

raadpleging moet 

ondanks aile soms 

terechte bezwaren 

als nieuw 

verschijnsel worden 

geaccepteerd. 

onverhoopt vcrvangen 

wordt door de dirccte dc

rnocratie hangt at van de 

wijze waarop de politick 

De multimedia gevcn ongekende mo

gelijkhcdcn aan de rnanicr waarop 

rncnsen kunnen reagcren op de berich

tenstroorn die hun tegemoct kornt. 

lntcractiviteit is her trcfwoord. Nu nog 

wordt de ontwikkeling geremd door de 

archa·,·sche wijze waarop de clcctmni

sche inforrnatie wordt verstuurd. Zodra 

de digitalc tclcvisic-kabel er is brcckt 

hl'l echter los. Op hetzelfde moment 

dar de digitale kabel-tv cr is kan ieder

een met z'n alstandsbediening stern

men, ook hij of zij die van computers 

gccn verstand hebben. Dat rnaakt het 

noodzakclijk cen nieuwe kijk op de bc

stuurlijkc vernieuwing te ontwikkelen 

en de meningsvorming over zakcn als 

hct referendum op z'n minst te hcrzicn. 

en de politieke partijen inspelen op de 

nieuwc mogelijkheden 

De clcctronische raadplcging zal der

halve als ccn nicuw verschljnselmoctcn 

worden geacceptecrd, ondanks aile 

soms tcrcchtc bezwaren. 

Ook zonder acceptatie zullen zc ge

houden worden, omdat ze gemakkclijk 

tc organiscren zijn. waarschijnlijk in 

grote trcqucntie. 

De helpende hand van de 
electronica 
Nog even terug naar Europa. 

Tclcdcmocratie heeft nog niet op de 

Europcsc agenda gestaan. Volkomen 

ten onrechtc, omdat juist de moderne 

technickcn benut kunncn worden om 

een aantal prohlemen betrcffcnde de 

democratiscring van de Europese llnie 
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te kunnen oplo'>sen. 

In Europa moet mccr rckcning gehou

den worden met de wemen en nodcn 

van de burger. Die burger moet directer 

worden ge"!nformeerd over wat Europa 

voor hem duet en hoc Eurora clke dag 

weer zijn dagclijks Ieven be'fnvloed 

Het digitaliseren van communicatie- en 

inlormatiestromen kan in Europa een 

hiJdrage leveren aan het vergrotcn van 

hct gclool in Europa. 

Communicatie met de burger moet ook 

electroni-,ch kunncn gcschicden. Het 

taalrrohlcem is dan op te lmsen. De 

burger kan dcsgcvra.agd zijn n1cning 

kcnhaar makcn aan het luropce<, 

l'arlcment, of hij nu in Brussel, 

Straat'>hurg. Parij<; ot Cran C:anaria of 

aan de Noordkaap in Finland woont. 

Voor het Europees Parlement kan men 

ccht clectronisch gaan '>lemmen. Dat 

zal de participatie vergroten 

Flcctroni<.chc communicatie zal een 

prikkel vormen om hi) de Europese in

stcllingen ccht over te gaan tot meer 

transparantte en doorzichtigheid 

'Brussel is hinnen handhereik' zou de 

slogan moeten zijn. De burger kan van

uit zijn huiskamer toegang krijgcn tot 

Europese inlormatic rer telcvisie. Voor 

aile Europe<,c burgers is 13russel dan 

even dichtbij. 

Politicke partijvorming op Furopecs ni

vcau staat nog in de kinderschoenen en 

dat hecft zeker tc makcn met hct hier

voor genocmdc lalcn van de dcmocrati

sering. respectievelijk tcderalisering 

De op hanclcn zijnde uithreidmg met 

de Ianden van 1\ lidclcn- en Oost-luropa 

zal hct gcmis aan luropesc parti)vor

ming nog groter maken. Ook hier kan 

de elcctronica stcllig de helpcnde hand 

hieden. 

1\laar al dar electroni-,che gedoe i-, ai

leen maar cen middcl. geen doel en ze-

ker gecn gercdc oorzaak om het parlc

mentaire systeem om zeep te brengcn. 

Drs PLi\1 Pex is 11im1c11s hct CDA lid Pd11 

!Jet Euo/JCCS Parlcmc11t. 
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