
I 

Idee. december 2004 • Thema: Mensenrechten, verdwijnpunt of ijkpunt? . ·pagina 27 

Meerpartijenstelsel 
als garantie voor 
mensenrechten 
Door de geschiedenis van de volkeren en de staten heen is zichtbaar hoezeer het 
concept van mensenrechten en de toepassing ervan is geëvolueerd met de verrui-' 
ming van de machtsbasis binnen een staatsorganisatie en met de openheid van de 
maatschappij. Met andere woorden: er bestaat een duidelijke correlatie tussen de 
graad van onbesproken en onbetwiste machtsconcentratie bij politieke leiders en het 
respect voor mensenrechten. 

DOOR RENIER NIjSKENS 

Meerpartijenstelsels op zich brengen echter geen vanzelfsprekende, als het ware automatische, 
waarborg voor het respecteren van mensenrechten. Hiervoor dient het multipartisme niet louter 
formeel, maar ook in de praktijk, goed te functioneren. Dit kan slechts in een geheel van instellin
gen die een democratische samenleving zijn 'open gelaat' geven. 

Machtsposities 
'Schendingen van mensenrechten vinden essentieel hun oorsprong in de abusieve doordrukking 

van de wil van één of enkele machthoudende.personen. Deze machthebbers zien dan ook diverge
rende wils- of"gedragsuitingen van mensen, of groepen mensen waarover ze een machtsrelatie 

, uitoefenen, als gevaarlijke bedreiging voor de bestendiging van die machtsuitoefening. Om dit 
ongehinderd te kunnen bewaren, moeten die machtshebbers eroyer waken, dat de maatschappe
lijke organisatie zo gesloten mogelijk blijft: geremde communicaties, beknotte gerechtsinstellin
gen! een dominante of liefst exclusieve, onderdanige politieke en vakbondsorganisatie, enz. 
Hiertegenover staat dat meerpartijenstelsels ervoor zorgen dat er een veelheid aan stemmen en 
opinies tot uiting komen, dat er geen eenzijdige gevestigde macht is die 'de waarheid in pacht' 
heeft. Door het voortdurend bevragen van beslissingen, door andere facetten van een gegeven 
problematiek aan het licht te stellen, komt de maatschappij tot een grotere aanvaarding van gere
lativeerde standpunten en tot de inperking van machtsposities. Gezagsdragers in meerpartijenstel
sels 'bezitten' niet de macht, ze hebben er een tijdelijke, gemeten beschikking over, en dienen 
hierover verantwoording af te leggen. 
Meerpartijenstelsels zetten ook de instellingen en praktijken op waardoor de wetten en de beslis
singen open en correct worden uitgevoerd en opgevolgd. Abuistoestanden worden er vlug opge
merkt en aangeklaagd, en een arsenaal aan juridische en andere middelen kan in werking worden 
gesteld om die te verhelpen. I 

Debatcultuur 
Meerpartijenstelsels kunnen pas echt betekenisvol hun rol vervullen als ze ook effectief geloof

waardig, permanent actief, en in dialoog staan met hun maatschappelijke basis. In die zin moeten 
ze ' een potentieel betekenen voor machtsuitoefening, hetzij als alternatief bewind hetzij als part
ner met eigen inbreng in een pluralistisch bewind. Een goed functionerend meerpartijenstelsel 
schept en draagt het vlak waarop de verschillende bevolkingsgroepen onder de burgers van een 
land hun zorgen, verlangens en problemen kunnen uiten en trachten te regelen. 
Meerpartijenstelsels zijn fundamentele vectoren voor het onderhouden van een 'debatcultuur', 
waardoor een maatschappij permanent in de mogelijkheid heeft om alle onderwerpen te bespre
ken die het wel en wee uitmaken van het dagelijks leven van een natie. Hierdoor kunnen dan ook, 
snel en scherp, probleem toestanden aan de kaak gesteld worden, kan er een sensibilisering wor
den bevorderd naar de verantwoordelijke beleidsvoerders, en kan uiteindeUjk een probleem ook 
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een gepaste oplossing vinden. Een debatcul
tuur onderhoudt de ruimste betrokkenheid 
van het ruimst mogelijk aantal burgers Ibij het 
reilen en zeilen van hun land. 
Daarnaast komt echter eveneens de hele insti
tutionele omgeving die door die samenleving 
in stand wordt gehouden en er tegenover 
rekenplichtig moeten zijn: het overheidsappa
raat in brede zin, de belangengroepen, de 
vakbonden, en al hetgeen men met de verza
meluitdrukking checks and balances bedoelt. 
Het is haast altijd zo dat deze institutionele 
omgeving kwalitatief verbetert en actiever is 
naarmate een ·meerpartijenstelsel er stevig 
ingeworteld is. 

Meerderheidstirannie 
Mensenrechten op zichzelf zijn echter geen 

starre, gebeitelde concepten, maar evolueren 
mee met de samenleving. In mensenrechten 
zit een sterke cultureel-sociale component. 
Wat gisteren als goed werd beschouwd, wordt 
vandaag als een inbrèuk op de elementaire 
mensenrechten gezien. De evolutie is bijzon
der snel en indringend bijvoorbeeld op het 
gebied van discriminatie bij ras of geslacht, 
zoals met de discussie over het homohuwe
lijk en gelijke rechten voor vrouwen. In de 
toekomst zouden sommige praktijken als " 
grove schendingen van mensenrechten gezien 
kunnen worden, die in het heden misschien 
als niet meer dan spijtig ervaren. Misschien 
zal de onmetelijke kloof tussen arm en rijk -
vooral in de Derde wereld Wqar dit tot honger 
en kansloosheid leidt- met de tientallen dui
zenden straatkinderen, sneller dan men denkt 
als een grove schending doorgaan. 
Zelfs de beste functionerende meerpartijen
stelsels kennen ook hun begrenzing op het 
gebied van respect of promotie van mensen
rechten. Inderdaad, wanneer over een 
bepaald aspect een sterke meerderheidscon
sensus bestaat, doorheen de verschillende 
partijen, ontstaat er een blokkade. Neem bij
voorbeeld de kwestie van d~ afschaffing van 
de doodstraf in de VS, waar over de verschil
lende partijen heen een ruime consensus 
bestaat om daar niet aan te tornen. 
Dit brengt ons tot het probleem van de 'meer
derheidstirannie', dat wel eens voor komt in 
jonge democratieën. Door dit principe wordt 
het meerpartijensysteem soms betwistbaar 
bij delen van de publieke opinie. In veel 
(meestal jonge) democratieën bestaat nog te 
vaak weinig respect voor de legitieme aspira
ties van minderheidsgroepen. Dit kan soms 
zijn oorzaak vinden in een angst voor etni
sche of religieuze onevenwichten, maar het 

kan ook vlakaf geïnspireerd zijn door elite
abuis. De brandende vraag is vaak vanaf 
waar, en voor welke aspecten van hun verlan
gens minderheden aan bod kunnen/moe
ten/mogen komen. 

Democratie package 
Meerpartijenstelsels zijn geen organismen 

die in-vitro of in-vacuüm een bestaan leiden, 
maar een integrerend deel zijn van een poli
tiek-maatschappelijk geheel. 
Meerpartijenstelsels zijn slechts substantieel 
wanneer ze opereren in een democratie pac
kage. Ze kunnen pas hun volle waarde leve
ren als waarborg voor respect voor mensen
rechten, evenals voor andere aspecten van 
hun samenleving, indien ze in hun land de 
volledige legitimiteit dragen. Dit is niet meer 
de vraag in de westerse wereld, maar vormt 
nog steeds een wezenlijke mogelijke zwakte 
in de Derde wereld, in nieuwere democratie
ën. Daar worden nog te dikwijls oppositiepar
tijen als verdachte, onpatriottische instellin
gen bestempeld, waardoor hun effectiviteit 
sterk wordt beknot. Dit is helaas niet allee"n 
het geval in Zimbabwe, waar President 
Mugabe er heel handig in slaagt om zijn 
oppositie te brandmerken als een agent van 
koloniale machten. Ook elders kampen nog te 
veel formele meerpàrtijendemocratieën met 
inefficiënte controle mechanismen. Veel van 
die partijen zijn zelf haast lege dozen, die 
slechts een kleine stevige leiding hebben, of 
omdat ze tussen twee verkiezingskoortsen in 
diepe inactiviteit vervallen, of omdat hun 
actie zich moet volbrengen in een samenle
ving waarin de rest van de instellingen nog 
helemaal niet bestaat of meedoet. 

Afgezien van enk~le ellendige karikatuurge
vallen, ziet men gelukkig de landenkring met 
meerpartijenstelsels die geleidelijk aan beter 
en dieper functioneren zich uitbreiden. Gelijk 
hiermee gaan de mensenrechten er globaal op 
vooruit. De correlatie is helemaal niet toeval
lig, maar innerlijk verbonden. We mogen ons 
echter niet vergenoegen in een oppervlakkige 
analyse van 'wij' versus 'zij' wanneer we het 
hebben over goede praktijke!1. Mensenrechten 
zijn immers een sterk evoluerend begrip en 
er zijn veel gevallen waar de mentaliteiten 
van een samenleving soms meer tijd nodig 
hebben dan ande"re om bepaalde stappen te 
zetten in de wenselijke richting. 
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