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Informatietechnologie en politiek 

Een pleidooi voor reflectie 

I nformatie- en communicatietechno
logie (IeT) maakt een stormachtige 
ontwikkeling door in het laatste 

decennium van de twintigste eeuw- en zal 
dat nog wel enige decennia blijven doen. 
IeT grijpt diep in in het zenuwstelsel van 
de samenleving: de informatiehuishou
ding. In organisatiestructuren, kennisver
deling, de productie, distributie en con
sumptie van goederen en diensten treden 
belangrijke veranderingen op door de toe
passing en de beschikbaarheid van IeT. 
De combinatie van buitengewoon snelle 
verandering en grote invloed op maat
schappelijke verhoudingen stemt tot na
denken. De groei van het Internet en 
World Wide Web stelt ons voor nieuwe vra
gen die niet zonder meer met traditionele 
politieke, juridische en economische begin
selen kunnen worden beantwoord. Op
vattingen over de ordening van de samen
leving en sturing van organisaties, over 
intellectueel eigendom, de persoonlijke le
venssfeer, representatieve democratie, de 
autonomie van individuen en organisaties, 
en de rechtvaardige en gelijke verdeling 
van kansen, moeten opnieuw worden door
dacht. Het vocabulaire en begrippenappa
raat van veel beleidsterreinen lijkt aan een 
herijking en reconstructie toe om te voor
komen dat het in de toepassing op dool' 
IeT veranderde omstandigheden te kort 
schiet of zijn doel voorbijschiet. En dat is 
zeker geen technische, juridische of posi
tief-rechtelijke aangelegenlleid, maar vee-
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tracter en de oorzakelijke verbanden in 
geval van menselijk falen en ongelukken 
zijn moeilijker voor te stellen. Deze re
latieve onzichtbaarheid van IeT beteken 
natuurlijk niet dat de belangen van bur
gers ook werkelijk niet in het geding zijn. 
Menige belastinggulden is reeds verdwe 
nen in de bodemloze put van mislukkende 
overheids-informatiesystemen. Burgers 
worden aangeslagen op basis van onjuistEj 
informatie of ten onrechte getraceerd op 
basis van juiste informatie. 
Andere vormen van benadeling en schade 
voor burgers zijn nog moeilijker te onder
kennen. Zo is er een vorm van benadeling, 
die per definitie onopgemerkt blijft, omdat 
ze de vorm aanneemt van onwetendheid 
van mogelijk voordeel. Burgers weten 
vaak niet waar ze recht op hebben, weten 
vaak niet wat ze hadden kunnen weten. 
Daarom wordt er hier en daar van ge
meentewege ook voorzichtig geëxperimen
teerd met pro-actieve dienstverlening en 
informatievoorziening, dat wil zeggen bur
gers informeren over mogelijk voordeel en 
over subsidies, uitkeringen en regelingen. 
Ook fungeren informatiesystemen in de 
sector van de sociale zekerheid, de gezond
heidszorg, politie en justitie, belasting, fi
nanciële dienstverlening, verkeer en ver
voer, bevolkingsadministratie en commu
nicatie steeds vaker als de gezaghebbende 
context waarin de belangen van burgers 
worden gearticuleerd en geïnterpreteerd. 

leer een politiek-, moraal- en rechtsfilosofische onderneming. 
Wat in het belang is van de burger wordt 

in toenemende mate bepaald aan de hand van wat het relevante 
informatiesysteem daarover zegt. Een derde manier waarop de be
langen van de burger in het geding zijn, hangt samen met het feit 
dat het publieke domein langzaam van vorm begint te veranderen. 
Internet service providers, commerciële televisiestations en kabel
exploitanten transformeren het publieke domein. De publieke 
sfeer (publieke OJnroep, onafhankelijke journalistiek, wetenschap
pelijk onderzoek, openbare bibliotheken) vormt een plaats waar de 
gemeenschap als zodanig tot bezinning kan komen en waar een 

Belangen van. burgers 

De bedreigingen van informatietechnologie spreken minder tot de 
verbeelding dan die in de gezondheidszorg of milieu. Ze zijn abs-
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publieke opinie zich kan vormen, buiten de directe politieke sfeer 
in trikte zin, maar met normatieve zeggingskracht en moreel 
gewicht. Deze publieke sfeer dreigt thans een door commerciële te
lecom consortia en media-tycoons voorgestructw'eerd Disneyland 
te worden, een door de terugtredende overheid aan haar lot over
gelaten verzameling etherfrequenties, time-slots, en concessies, 
Het publieke domein kan daardoor gemakkelijk versclu'ompelen 
op de chrale voeding bodem van discussies over commerciële 
belangen en techni che standaarden. Een dergelijke ontwikkeling 
zou ne r komen op een 'her-feodalisering' van de publieke sfeer, 
zoals lIabermas dat heeft om chreven. 

Deze ontwikkelingen en effecten zijn niet onafwendbaar. Techno
logi che ontwikkeling i geen deterministisch proee . Computer
programma's, computer y temen en informatie-infrastructuur 
zijn artefacten, ev nals als kern-reactoren, kant-en-klaar maaItij
den, olietankers, veerboten en vliegtuigen. Ze zijn hei product van 
de relatief ondoorzichtige samenwerking tussen ondememers, fi
nancier:;, ontwerpers, aannemers, makers, tester en gebruikers. 
In het ontwerpproee van een informatie ysteem zijn keuzen ge
maakt: drempelwaarden voor parameter gekozen, integriteit -
('()nst/'Clilli,~ of uitsluitingscriteria voor gegevensverzamelingen ge
d !inie('rd waardoor d computer bepaalde gegevens en gevallen 
uiLqluiL Aan het computer ysteem zoals het de gebruiker bereikt 
ligt niet alleen een model ten grond lag van dat deel van de wer
kelijkheid waarin het ysteem zal worden gebruikt, er liggen ook 
uIsIes m opge loten omtrent de interactie tus en men, en machi
n • de wnarde van de autonomie van de gebruiker, een waardering 
van de belang n van allen die op de een of andere manier met het 
Rysl'em l maken krijgen. Om de goed gekozen uitdmkking van 
d t 'chniek-filosoof Langdon Winner te gebruiken: artefarts do 
hat,/! politIes. 

nderkend moet dus worden dat de ontwikkeling van informatie
technologie on keuz n laat. De vraag is echter 'Hoe moeten die 
k uz('n word n g maakl?' Aan de hand van welke waarden? 
Ge:leund door welke morel principe? Hoe ziet de goede en rechl
vaardige mformatl 'samenleving eruit? Wat zijn onze opvattingen 
over nll'nselijk wl'lzijn in de enen twintigste eeuw? Het probleem 
i. dat doord('nking van dit type vragen en problemen dat IeT ge
ner (·rt, zich :Iccht verdraagt mei hei tempo waarin veranderin
IWn pn 1)( hoeflen nan oplossing n zich opdringen. Een time-out i . 
on: nipt gegund. maar het is wel onze eig n verantwoordelijkheid 
om o\'('r c1ezl' a:pect('n van de t chnologie na te denken. de reflec
tie erop lt' orgamsen'n en te koppelen aan de technologische en so
cinah'{·oDOmi.eh(' ontwikkelingen. lIet liefst nog \'oordat we door 
dl' problemen onunng naam worden verrast, zoal~ in zekere zin bij 
de lOl'pa 'ingcn van de g nelicn het geval is gewe 'sl. 

\. n nil'uwe technologie zieh aankondigt, dan vragen we ons 
me tal [erstnfofZl' bruikbaar is n ofd re:ultaten betrouwbaar 
zijn . Pa \'l't·llnll'r, al: dl' t chnologi(' definitief ('n op grote schaal 
ha r inlr 'OC' Ill'l'fl gedaan, bt:ginnen W(' on: te reali .. r nop wel
kl' WljZl onze It'lofwt'reld erdoor IS veranderd. In die fase zijn we 
wnt [CT Ix'lrl'fl nu nanb('land. 
.\nthnny Gidd n, lrich Beek, CharIe;; Pcrrow, Danilo Zolo en 
Z 'gmunt Bauman ht'bhl'n t 'r karakteri.'ering nm onze verander-
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de leefwereld gewezen op het bijzondere risico-karakter van hoog
technologi che samenlevingen. Wij leven in risico-samenlevingen 
en het tragische is dat wij deze risico's in zekere zin zelf oproepen 
en vervaardigen. Het zijn zogenaamde manufactured rishs, risi
co's die voortvloeien uit onze eigen vindingen en ondernemingen. 
De risico's zijn van dien aard dat de dynamiek van risico-samen
levingen wordt gekenmerkt door de logica van side efferis en niet 
zozeer door die van rationaliseringprocessen. Het millenniumpro
bleem, evenal de BSE-crisis en de Tsjernobyl-ramp, is hiervan 
een goed voorbeeld. Dit soort eschatologische rimpelingen in onze 
risico- amenlevingen moet volgens Charles Perrow als Ilormal 
arcidents worden gezien. Vanwege de grote complexiteit en inter
dependentie in grote technologische systemen. de onmogelijkheid 
om uitputtend te testen en het feit dat het bij ontwikkeling, invoe
ring en gebruik ervan om collectieve acloren gaat, moeten we ze 
beschouwen als inherent aan ons type samenlevingen. D('ze ram
pen zijn geen uitzonderingen, maar gebeurtenissen die horen bij 
ons type samenleving en waar we ons dus op moeten voorberei
den. 
Onze traditionele opvatting over verantwoordelijkheId, die el' op 
gericht is ex post facto individuen morele schuld en juridische 
aansprakelijkheid te kunnen toeschl;jven, is niet adequaat ml'er 
in dit soort omstandigheden. Bij de millenniumbug zijn er geen in
dividuele schuldigen voor het ontstaan van het probleem aan te 
wijzen. Mogelijkerwijs staan ons grote rampen te wachten, mis
schien ook niet. We weten het niet. De experts spreken elkaar te
gen. Volgens de commissie onder leiding van Hans Alders, die on
lang nog de mogelijke impact van de millenniumbug onderzocht, 
kunnen we rustig gaan slapen, maal' volgens Jan Timmer, voor
ziLter van het Millennium Platform, is constante waakzaamheid 
geboden. We moeten beslissen onder onderzekerheid en daarbij 
kunnen we misschien maar beter het zekere voor het onzekere ne
men. De individuele, chuldvraag en de financiële aanspl'llkelijk
heidsdiscussie achteraf dienen hun prominente plaats af te staan 
en plaats te maken voor het nemen van collectieve verantwoorde
Iijklleid en het organiseren van de beschikbare deskundigheid om 
leed en chade te voorkomen. 

I'ri 1'(1 ('Y 

Ook over de privacy-aRpecten van ICT bestaan grote onzl'kerhe
den. Hoe hoog is dl' prijs die we bl'talen voor onze privacy, gere
kend in termen van administratieve lasten \'001' hel bedrijfsleven, 
of uitgedrukt in omvang van fraude in de sociale zekerheid or in 
criminaliteitscij fers? 
Redeloos geweld, misdaad. fraude en corruptie vormen l'en con
stante bedreiging voor wiligheid, openbare orde en de fundamen
ten van onze libl'rale welvaartsstaat. Mobiele telefonie en l'en ano
niem Internet bieden kwaadwillenden interes~ante nieuwl' mo
gelijkheden lot coördinatie en communicatie, De roep om caml'ra's 
op straat, clubkaarten, koppelingen van gege\'ensbestanden, bio
metrische identificatie en aflapbare Intemctcommunicati(! wordt 
dan ook luidel: ~laar de tegenstanders van het gebruik van de 
laat. te snufjes op h t gebied van informatietechnologie wijzen op 
hl't gevaar van l'l'n politiestaat en van een 'transparante' burgl!l: 
Het privacy-debat tussen voorvechtl'rs en sceptici is niet uniek 
voor ederland. Alle moderne samenlevingen hd)!Jm hl'l inmid
dels als een slepende kwestie leren kl'nnen. H(>! debat gaat over 
het dplicate evenwicht tussen hel waarborgen van publieke goe
dl'ren zoals veiligheid. openbare orde. veltrouwen ('n colleclil'Vl' 
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De mells overspoeld dool' ('omputeJ'S en cumel'u's 

in plaats van studie 
naar juridische constructies of nieuwe beveiligingstechnologie. 
VNO-NCW en de Registratiekamer zijn in een verhitte discussie 
gewikkeld over de hoogte van de administratieve lasten die de 
nieuwe privacy-wetgeving met zich mee brengt. Deze discussies 
moeten worden gevoerd, maar zijn alleen zinvol in de context van 
een debat over de betekenis van privacy en de morele status van 
de persoonlijke levenssfeer. 

Uitsluiting 

Ongelijkheid in de informatiesamenleving wordt meestal aange
duid als 'de kloof tussen de information haves en de information 
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have nots. Die kloof wordt volgens velen alleen maar groter. Bij die 
voorspelling blijft het meestal. Ons politiek-filosofische denkka· 
der lijkt nog niet toegesneden op de overdenking van ongelijkheid! 
in een informatiesamenleving. Zo is de blik meestal gericht op d 
verdeling van uitkomsten gemeten in termen van aandelen pri. 
maire goederen. De nobelprijswinnaar Economie 1998, Amartya 
Sen, heeft echter overtuigend beargumenteerd dat gelijke verde 
ling van shares ofprimary goods (hoeveelheden van primaire goe· 
deren zoals bijvoorbeeld toegang tot informatie) onrechtvaardig 
kan zijn. Zoals brood gelijkelijk verdelen onder de aanwezigen 
onrechtvaardig kan zijn omdat zich daaronder ook zieken, zwan 
gere vrouwen en kinderen in de groei bevinden. We zullen niet al 
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leen moeten kijken naar gelijke toegang tot de Electronische Snel
weg, maar vooral naar de functionaliteit daarvan in het leven van 
burgers en naar hun vermogen daar iets mee te doen, met name 
voor wat betreft achterstandsgroepen. De mate van ongelijkheid 
die we bereid zijn te accepteren in informatiesamenlevingen zou 
wel eens veel minder groot kunnen zijn dan in industriële samen
levingen. Informatie is immers een positioneel goed. Het ontleent 
zijn specifieke waarde voor iemand vaak aan het feit dat anderen 
er niet over kunnen beschikken. Het traditionele gelijkheidsden
ken geba eerd op de politieke filosofie van John Rawls schenkt 
weinig aandacht aan verschillen tu sen maatschappelijke posities 
zolang degenen die het slechtst af zijn in de samenleving er maar 
voordeel van hebben. De positionaliteit van informatie maakt ech
ter dat verschillen tus en niveau's van toegang tot informatie el' 
I(,I!I toe doen. On denken over oeiale en verdelende rechtvaal'dig
h id moet zich ook nadrukkelijk richten op de eigenaardigheden 
van de nieuwe (cyberleconomie, waardoor kleine informatiever-
chillen grote maat chappelijke gevolgen kunnen hebben. Onfor

matie-) monopolies kunnen zich zeer snel ontwikkelen op Internet, 
en eenmaal veroverde po 'itie zijn ook nagenoeg onaantastbaar. 
Het i een omgeving waarin the winner takes it all, waarin met 
andere woorden zeer kleine voorsprongen naar traditionele maat
staven gemeten disproportioneel worden beloond. 
Politiek van de toekom t dient ongelijkheid volgens de sociale fiJo
soof Anthony Giddcn bovendien niet uitsluitend in termen van 
gelijke uerclell/l/!, op te vatten, maar ook in termen van uitsluiting 
en erkenning. Giddens merkt terecht op dat ongelijkheid thans 
\'aak de vorm aanneemt van uit luiting op ba IS van een bepaalde 
cultur Ie identiteit. Andr w Kernohan's Liberalism, Equality and 
Cl/lil/ral OppresslIJI! (Cambridge. 1998) en Giddens' The Third 
Wa,)' (London. 1998) bevatten een pleidooi sociale rechtvaardigheid 
in het volgende millennium op te vatten in termen van culturele 
in-en uitsluiting~mechanismen. Dat betekent voor het ICT-beleid 
dat het burger~ nil,t alleen om e-mail-faciliteiten gaat, Inlernet
tijd. bandbreedtl'. snelheid, portabiliteit, maar zeker ook om de 
wetl'nschap deel uit te maken van de informatiesamenleving, de 
l'rkenning te vopl n van het aspect van het menszijn dat steeds 
ml'l'1' op de \'oogrond zal treden: dat van informatieverwerker en 
- ki 'lel' 

11 ,tInternet biedt burger' talloze mogelijkheden om lokaal, regio
naal of landelijk direct inbreng te hebben in politieke besluitvor
ming:proc('(lul'l~s. 1 'T stelt ons in staat het belang van de politie
kl' vertl'gt>nwoordigmg te relativeren. Tot nu toe i democratie 
overw gl>nd vertegt'nwoordigende democratie geweest, mede om
dat hpt ondoenlijk wa: om met een zekere regelmaat individuele 
pn.fer 'ntie \'Un burgers in omvangrijke, geografi. eh verspreidE' 
populati : :nrl t'n betrouwbaar te aggregeren tot sociale preferen
tie, en politieke besluiten. Gekozen afgevaardigden hadden daar
om hl,t mandaat van de kiez l' om namens deze, zonder last of rug
ge"pronk, politieke besluiten te nem n. Politieke representatie in 
dl'Z(' vorlll zou l'chtel' in Ill-t licht van de moderne technologie ab 
achtl'rhaald kunnen worden gezien. We moeten cr voor waken 
terugkijkend van de nood end ugd te maken: politieke vertegen
woordiglllg j: deels e -n verleg nheidsoplossing geweest, daar 
waar een gl'uvancrerdl'J'(' lel'hnologie ontbrak. 
~faar nu I 'T de meest directe vormen van democratie techni:ch 

mogelijk maakt - denk aan electronische referenda en aan electro 
nische bijeenkomsten - dringt de vraag zich op naar de morel 
waarde van politieke vertegenwoordiging en bemiddeling. Die 
vraag kan zeker niet worden beantwoord zonder de mogelijkhede 
van ICT in ogenschouw te nemen en zonder de bereidheid eens 
ingenomen standpunten over directe en indirecte democratie aa 
een nader onderzoek te onderwerpen. 
Roger van Boxtel benadrukt in dit nummer van Idee dat de druk 
knop-democratie in ieder geval niet ons uiteindelijke doel kan zijn. 
De directe betrokkenheid van burgers zal tenminste ook moete 
worden geïnterpreteerd als conllnitmelll aan het democratische 
debat: de gedachtenwisseling en het collectieve onderzoek naar de 
relevante feiten, de beste verklaringen en meest adequate model 
len. Dat impliceert een opvatting van deliberatieve democratie, di 
een veelbelovende middenkoers tussen directe en vertegenwoor
digende democratie vaart en die fundamentele mon-Ie controwr 
sen in de samenleving niet uit de w<'g hol'f't te gaan. 
Het ontwerp van politieke instituties in de informatiesamenleving 
dient in ieder geval gebaseerd te zijn op een politiek-filo~olische vi
sie op de waarde van vornlen van directe, indirecte en deliheratie
ve democratie in een informatiesamenleving. Dus ook hier gaaL 
systeem- en website-ontwerp bij voorkeur gepaard met politil'k 
filosofische reflectie. 

Polit;t'I .. 

Niet alleen verschillende normatieve grondbegrippen en morelr en 
politieke instituties komen voor reconstructie in aanmerking. 
Volgens sommigen is het ook de gangbare opvatting van de poli
tiek zelf die op de helling moä Beek, Zolo en Giddens pleiten allen 
voor een politics of rish society. Zolo kurakteri eert in zijn boeK 
Dell1()cracy Gild Complexlt)' (1992) de functie van politil'k in heL 
nieuwe type samenlevingen als de selectie' en regulering van risi
co's: het verdelen van ge\·aar. Giddens (Tize Polities of Risk So('wty. 
1998: Th!' Third Way, 1998) en Beck (Tilt' Rl'il/L'Cl/t;oll of Polities, 
1997) zijn van mening dat de politiek zichzclf opnieuw mo('t uit
vinden en transformeren om cle nieuwe uitdagingen van h'JOg 
technologischt, samenlevingen hpt hoofd te kunnen bieden. Ho 
incorporeren we kennis over dl' wereld van wete'nschap en techno 
logie in hei democrati 'the proces? Hou' do ICI' make p()lili('.~ safe /îl/' 
sciencl! al/d techllolopy( 
De Amerikaanse pragmatist John Dewey heeft de I'l'con. tructi 
van normatieve begrippen en instituties nIs hoofäopguvt' van 
democratische gemrenschuppen getYlwerd. Geen model'lll' dpnkp 
heeft zich zo zeel' rekenschap gegeven van lwt feit dat de werl'ld 
constant verandert en dat we onze normatie\'c tx,.grippen en onZl 
instituties - instrumenten met behulp waarvan we onze pl'Oble 
men oplossen - moeten aanpa'. en aan die veranderingl·n om t 
voorkomen dat ze slects of onbruikbaar worden. Voor een 'commu
nity of inquiry' - individuen die' geznnwnlijk op zoek zijn naar d 
oplossingen voor de problemen waarvoor zij zich geplaatst zien - i 
politiek handelen een vorm van coöperatief px(X'rimenteren met 
sociale en politieke instituties. Deze sociale ex(X'rimenten hebbe 
alleen kans van slagen in een vitale democratie, volgens Dewe 
nog steeds de meest intelligente vorm van collectief onderzoek: 
naar de oplossingen voor onze maatschappl'lijkl' problemen. 
Dl' informatiesamenleving dwingt bezinning op tradities af. Hl' 
onbezonnen gebruik van oudl' politieke idC('iin in het nieuwe mil 
lennium zal ons berouwen . • 
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