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Is there a seeular polities eapable of 

satisfying this needfor ultimate meaning? 

MiehaelIgnatieff 

How ean we remoralise soeiallife without falling prey to prejudiee? 

D at zijn willekeurige voorbeelden 
van een categorie politieke 
vraagstukken waarmee wij in 

toenemende mate worden geconfronteerd. 
Vaak zijn het technologische ontwikkelin
gen die ons direct of indirect in verlegen
heid brengen. Ze stellen ons voor nieuwe 
keuzen die geen precedent hebben. We 
missen zelfs vaak de begrippen om ze goed 
te articuleren. Gegeven radicale plurifor
miteit en diepe tegenstellingen die onze 
westerse multiculturele samenlevingen 
typeren houdt de politiek zich in dit soort 
kwesties het liefst afzijdig. Het lijkt een 
wijze les die werd geleerd uit eeuwen van 
etnische conflicten en godsdiensttwisten: 
de staat dient diversiteit te tolereren en 
moet morele dwang vermijden. 
De vraag is of deze morele geheelonthou
ding nog wel past in samenlevingen als de 
onze, dat wil zeggen, kunnen we ons er fei
telijk nog wel aan houden en ten tweede is 
het wel wenselijk om er naar te streven? 

Anthony Giddens 

Moeten we serieus werk 
maken van klonen, 

ecto-genese, genetische 
modificatie van landbouw
gewassen en exo-transplan

tatie? Hoe groot is het belang 
van privacy als je het afzet 
tegen het algemeen belang 

van fraude- en criminaüteits-
bestrijding? Mag justitie 
iedereen verplichten zijn 

elektronische berichtenverkeer 
zo in te richten dat het 

democratieën veelal tot stand in de tradi
tie van het politiek liberalisme -waarvan 
de Harvard filosoof John Rawls de he-
kendste verdediger is. Het politiek libera
lisme heeft als uitgangspunt dat de staat 
zich neutraal dient op te stellen ten aan
zien van specifieke opvattingen over wat 
nastrevenswaardig is in het bestek van 
een mensenleven of over wat het leven 
kwaliteit geeft of 'concepties van het goede 
leven'. Het is volgens deze grondgedachte 
ongewenst dat er één bepaalde conceptie 
van het goede leven leidraad is voor het 
overheidsbeleid. Het gaat daarbij primair 
om een neutraliteit van de rechtvaardi
gingsgronden van het beleid, hetgeen im
pliceert dat de overheid zich in de verant
woording van haar beleid niet zou mogen 
beroepen op een specifieke conceptie van 

afluisterbaar is? Moet sterke het goede leven. Deze eis van neutraliteit 

encryptie worden verboden? moet onderscheiden worden van neutrali-
•• ________________ • teit van effecten van beleid, hetgeen in-

Een interessante tussenweg tussen een al te neutrale (liberale) en 
een al-te-niet-neutrale (confessionele) positie ten opzichte van mo
rele controversen ligt misschien in concepties van deliberatieve 

. democratie. 

houdt dat de overheid geen beleid mag 
voeren dat als effect heeft dat een bepaalde conceptie van het goe
de leven erdoor wordt begunstigd. De eis van neutraliteit van ef
fecten van overheidsbeleid is niet erg reëel. Immers, bij een be
paalde inkomensverdeling in de samenleving zullen sommigen 

. Neutraliteit en controversen 

De voornaamste drempel voor de politisering van morele vraag
stukken vormt het neutraliteits-denken dat karakteristiek is voor 
het moderne liberalisme. Het overheidsbeleid komt in westerse 
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onder ons hun levensplannen moeten bijstellen. Niet alle wensen 
die een individu heeft, kunnen vervuld worden bij een bepaald in
komen. De selectie van wensen vindt echter niet plaats vanwege 
bepaalde opvattingen over de waarde van bepaalde wensen: De 
selectie is slechts het gevolg van een bepaalde verdeling van mid-
delen in de samenleving.' 

De eis van neutraliteit kan beschouwd worden als een uitslui
tings-principe dat zegt welke redenen niet in aanmerking mogen 
komen als argumenten ter ondersteuning en rechtvaardiging van 
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politieke beslissingen. Een dergelijk principe werkt 
uiteindelijk ook als een selectiecriterium voor kwes
ties die wel of niet op de politieke agenda kunnen 

komen. 
Er kunnen verschillende redenen worden aangevoerd 
voor de rechtvaardiging van de neutraliteitseis als 
principe van uitsluiting. De meest bekende argumen
ten zijn 'de waarde van experimenteren met levens
vormen', 'individuele autonomie' en 'scepticisme'. Zo 
zou men kunnen verdedigen dat mensen alleen tot 

ONS OPPICIBLB NAJI.MBORD IS vtmDWKNEN. VANDAAR DEZE VERWIJZING 

GBNDER.KLINIHK 

een eigen conceptie van het goede leven kunnen ko-
men indien men de vrijheid heeft verschillende con-
cepties uit te proberen, ermee te experimenteren, en 
vervolgens die te kiezen die het beste past. De poli-
tiek zou dit experimenteren verhinderen indien zij 
slechts bepaalde concepties zou toestaan. Het argu-
ment van de individuele autonomie verwijst naar het 
gegeven dat iemand alleen dan een nastrevenswaardig leven voor 
zichzelf leeft als het vanuit hemzelf wordt geleefd. De overheid 
kan en mag in deze geen beslissingen nemen. Ze zou het leven van 
personen daarmee in letterlijke zin 'onteigenen'. Het argument 
van het scepticisme wijst erop dat we met geen enkele zekerheid 
de waarheid van een bepaalde conceptie van het goede leven kun
nen vaststellen en bijgevolg mogen deze concepties dan ook geen 
rol spelen bij de vormgeving van de samenleving. Het argument 
van het scepticisme wordt bijvoorbeeld wel gebruikt bij de recht
vaardiging van godsdienstvrijheid: omdat er geen rationele me
thode is om de waarheid van, religieuze overtuigingen vast te stel
len, behoort de overheid zich neutraal op te stellen met betrekking 
tot religieuze opvattingen. 
Het neutraliteitsdenken ten aanzien van politiek en overheidsbe
leid is echter niet zonder problemen. Zo lijkt een gevolg van deze 
eis te zijn dat er met betrekking tot een aantal gevoelige kwesties, 
waarover geen consensus bestaat, geen beleid kan worden ge
maakt. Uitstelstrategieën, omtrekkende bewegingen, ad-hoc op
lossingen en het overlaten aan de rechter zijn het gevolg geweest 
van een 'neutrale' behandeling van tal van morele vraagstukken 
op verschillende beleidsterreinen. Een voorbeeld van een beleid
sterrein waar de afzijdigheid van de overheid inzake principiële 
beslissingen die de belangen en preferenties van burgers treffen 
naar voren komt is het milieubeleid. Men kan betwijfelen of de 
overheid haar neutraliteit tegenover zeer uiteenlopende concep
ties van het goede leven van burgers nog wel kan bewaren nu 
moderne technologie zich met al haar nieuwe mogelijkheden zon
der terughoudendheid en onderscheidingsvermogen in ieders le
ven en in de samenleving als geheel laat voelen. Beleid op het ge
bied van moderne reproductietechnieken lijkt juist te vragen om 
inhoudelijke keuzen en dus om argumentaties die refereren aan 
specifieke concepties van het goede leven. Het lijkt niet langer 
mogelijk om morele vragen rond in vitro fertilisatie op beleidsni
veau aan de orde te stellen zonder de neutraliteit van rechtvaar
digingsgronden op te geven. En we moeten ons daarbij realiseren 
dat het uitstellen van beslissingen hieromtrent ook geen soelaas 
kan bieden, omdat het niet nemen van beslissingen ook als het in
nemen van een standpunt moet worden aangemerkt en bijgevolg 
verdediging behoeft. Een en ander lijkt te impliceren dat de over
heid zich ooit, gegeven de problemen die zich voordoen, al was het 
slechts per implicatie, zal moeten uitspreken over het belang van 
de wens van mensen om kinderen te krijgen. Misschien ontkomen 
we er uiteindelijk er niet aan een standpunt te bepalen over de 
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plaats van kinderen in het leven van de mens als het gaat over het 
toepassen van nieuwe reproductietechnieken en het opnemen van 
afgeleide behandelingen in het voorzieningen pakket. 

Paradox van het überale beleid 

Het politieke beleid in liberale context raakt in een impasse, die 
men de paradox van het liberale beleid zou kunnen noemen: 
vraagstukken met morele aspecten lijken voor hun oplossing te 
vragen om beleid dat zich uitspreekt over de waarde van bepaal
de concepties van het goede leven, maar tegelijkertijd kunnen dit 
soort overwegingen volgens de neutraliteitsgedachte geen rol spe
len in de beleidsvorming en in de rechtvaardiging daarvan. 
Deze impasse kan in sommige gevallen leiden tot ineffectiviteit en 
inefficiëntie van het openbaar bestuur. Een veelheid aan gewich
tige en urgente problemen wordt niet op de politieke agenda ge
plaatst of slechts op zodanige wijze behandeld, dat er sprake is 
van 'second-best' oplossingen. En dat alles terwijl de aanwas van 
zeer wezenlijke vraagstukken onverminderd doorgaat. De over
heid creëert hierdoor een stuwmeer van onbesproken en onbe
spreekbare, maar niettemin fundamentele vragen, en doet nog 
maar ten dele waaraan zij haar bestaansrecht ontleent. 
Het liberale antwoord op deze tegenwerping kan.zijn: 'Dat is jam
mer, zo is het nu eenmaal. Onze levensbeschouwingen en opvat
tingen over de zin van het leven en datgene wat op basis daarvan 
als waardevol kan worden beschouwd, lopen feitelijk sterk uiteen. 
We zullen het er nooit over eens worden en onder zulke omstan
digheden kun je maar beter iedereen de ruimte en de vrijheid ge
ven om zijn eigen opvattingen over wat goed is voor een mens te 
realiseren, en moet de politiek zich beperken tot het agenderen 
van kwesties waarover consensus (een 'overlappende consensus') 
bestaat of waarin neutraliteit gegarandeerd kan worden.' Deze 
kritiek gaat echter uit van de veronderstelling dat de schade die 
wordt aangericht (bijvoorbeeld aan het milieu) door het afzien van 
niet-neutraal beleid van minder gewicht wordt geacht dan de 
schade die wordt aangericht aan de private levensovertuigingen 
van individuele burgers wanneer er niet-neutraal beleid zou wor
den gevoerd. Dat is echter een premisse die nog onafhankelijk 
moèt worden bewezen, en dus niet als bewezen verondersteld mag 
worden. 
Er is ook wel op gewezen dat het liberale uitgangspunt, individue
le autonomie, zelf niet zo neutraal is. In vele religies en tradities 
is gemeenschap en solidariteit belangrijker dan individuele auto-
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nomie. Er zijn twee manieren om deze tegenwerping te beantwoor
den voor de verdedigers van de liberale politiek. De eerste tracht 
een neutrale rechtvaardiging voor neutraliteit te geven. De twee

de, die door John Rawls wel wordt gepropageerd, is te zeggen dat 

het liberalisme niet moet worden opgevat als een alomvattende . 
wereldbeschouwing, maar meer als een politieke theorie. 

Libertarisme 

Er is naast de paradox van een liberaal politiek beleid een ander 
belangrijk bezwaar tegen de liberale visie op overheidsbeleid aan 

te voeren. Juist omdat het neutraliteitsbeginsel ertoe leidt dat uit
gerekend de vragen 'waar het in het leven om gaat' niet adequaat 
door politiek en parlement worden aangepakt, verminderen de 
mogelijkheden van de individuele burger om zich te herkennen in 
de politiek en te participeren in het democratisch proces. Men zou 
kunnen stellen dat het de burger in onze liberale democratie ont
breekt aan politieke zinervaring. Datgene wat de burger werkelijk 
raakt, wordt niet door de politiek opgepakt of, anders gezegd, poli
tiek komt steeds verder van zijn bed af te staan. Het liberalisme 
lijkt dus in haar eigen termen niet te kunnen waarmaken wat het 

beoogt. De andere vraag is of los daarvan het vasthouden aan de 
neutraliteitsgedachte wel wenselijk is. 
Het tekort van het liberalisme tegenover levensbeschouwelijke 
vragen in een politieke context kan worden geïllustreerd aan de 

hand van de kritiek die de filosoof Robert Nozick formuleerde op 
de libertaire -dat wil zeggen extreem liberale - politieke filosofie, 
die hij eerder zelf nog verdedigde. Het libertarisme staat een mini
male staatsbemoeienis in het leven van de burger voor. De liber
taire positie impliceert dan ook de meest uitgesproken vorm van 
neutraliteit van het overheidsbeleid ten opzichte van concépties 
van het goede leven. De overheid is uitsluitend tot ingrepen in de 
privésfeer gerechtigd wanneer ze daarmee voorkomt dat schade 
wordt toegebracht. Daarmee verbonden is een bepaalde visie op de 
rol van de overheid, waarvan Nozick nu zegt: 'The libertarian view 
looked solely at the purpose of government, not at its meaning; 
hence it took an unduly narrow view too ofpurpose'. Het neutrali
teitsbeginsel als principe van uitsluiting gaat voorbij aan die sym
bolische en betekeniscomponent van het politieke proces. Het niet 
op de agenda plaatsen van euthanasie ofvan de wenselijkheid van 
de nieuwste reproductietechnologie dient niet alleen bezien te 
worden onder het aspect van het doel van het overheidsbeleid, 
maar ook onder het aspect van de symbolische betekenis van die 
afzijdigheid. Nozick zegt daarover dat 'It [the libertarian view] 
neglected the symbolic importance of an official political concern 
with issues or problems, as a way of marking their importance or 

urgency, and hence of expressing, intensifying, channeling and 
encouraging, and validating our private actions and concerns 
towards them.' 
Uit angst dat de confessionele partijen en de Kerken ("samenleven 
doe je niet alleen") goede sier gaan maken met 'de normen en 
waarden en de ethiek' brengen ook andere politieke partijen de 
ethiek weer aarzelend ter sprake. Zo wordt er met een zekere 
regelmaat gewezen op de noodzaak van de versterking van ge
meenschappelijke normen en waarden ("de maatschappij, dat ben 
jij"), op het aanwakkeren van de burgerschapszin, op het belang 

van een sterk maatschappelijk middenveld en op vormen van di
recte democratie, zoals het referendum. Deze voorstellen zijn erop 
gericht verdere erosie van sociale cohesie te voorkomen en politie
ke zinervaring van de burger nieuw leven in te blazen. Ze blijven 
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echter in slogans van tijdelijke campagnes steken en zijn geen te

ken van echte politieke vernieuwing in dit opzicht. 

Rol van de ethiek 

Als het zo is dat moreel controversiële redenen een politieke rol 
zouden kunnen spelen, kan de ethiek als filosofische discipline dan 

uitkomst bieden? Kan de ethiek de liberale politiek in deze uit de 
nood helpen? De hulp van ethici en filosofen wordt met een zeke
re regelmaat ingeroepen bij de politieke besluitvorming. Er zijn 

talloze voorbeelden uit de recente politieke discussies te geven die 
illustreren op welke wijze overheid en politiek door tussenkomst 
van de ethiek de problemen trachten hanteerbaar te maken. Zo 
probeerde Staatssecretaris voor Volksgezondheid Simons ooit een 

fundamentele discussie over inhoudelijke keuzen in de gezond
heidszorg en heeft Minister Ritzen ooit naar aanleiding van een 
motie van de Tweede Kamer onderzoek gelast naar het ethisch ka
der van het technologiebeleid in de komende jaren en naar het 
functioneren van ethische commissies. In maart van dit jaar gaf de 
tweede kamer in maart van dit jaar op instigatie van Els Borst nog 
gelegenheid tot een debat over klonen met medewerking van de 
ethici. 
Het blijkt echter dat de effectieve inbreng van ethici vaak gering 
is en dat ligt niet altijd uitsluitend aan hen persoonlijk. De poli
tiek en de overheid hebben de ethicus als probleemoplosser welis
waar ontdekt, maar ze halen met de ethiek voorlopig alleen nog 
maar meer van hetzelfde in huis. De wijze waarop de ethiek wordt 
opgevat, leidt tot haar politieke immobilisering. 
Het onvermogen van de ethiek om politieke oplossingen te sugge
reren heeft te maken met het feit dat de ethiek nog steeds wordt 
gedacht vanuit dezelfde liberale grondgedachte die ook in de poli
tieke theorie en politieke filosofie zo sterk heeft doorgewerkt. 
Ethiekbeoefening in deze lijn impliceert evenals het politiek libe
ralisme neutraliteit ten aanzien van verschillende concepties van 
het goede leven. De liberale ethiek kan onmogelijk en wil ook niet 
een ideale levensvorm vooronderstellen, die maatgevend is voor 
hoe ieder van ons zijn leven dient in te richten en welke dingen hij 
zou moeten nastreven. 
Voor de bijdrage van de ethiek aan praktische maatschappelijke 
vraagstukken heeft dit natuurlijk de nodige gevolgen. Immers, als 
wij ons niet over de aard van wensen - hun 'kwaliteit' mogen uit
spreken, dan kunnen wij ze uitsluitend als gegevenheden behan
delen en ons alleen nog over de honorering ervan uitspreken en 
over de toedeling van de schaarse middelen. Wij zijn dan gedwon

.gen maatschappelijke vraagstukken in essentie te zien als verde
lingsvraagstukken. Wij hebben geen criteria om behoeften en aan
spraken op de collectieve middelen te evalueren. En zo komt bij
voorbeeld ook het vraagstuk rond in vitro fertilisatie in de beleids
vorming naar voren als een verdelingsvraagstuk: behoren wij de 

schaarse middelen te besteden aan een behandeling als in vitro 
fertilisatie of aan beenmergtransplantaties voor leukemie patiën
tjes? Moeten we in de toekomst m de gezondheidszorg meer aan 
'cure' of aan 'care' uitgeven? De vraag naar het belang dat gediend 
is met in vitro fertilisatie, of de vraag naar de aard van de samen
leving waarin wij in de toekomst zullen leven -of dat een samenle
ving is waarin hoogwaardige,technologische medische voorzienin

gen terrein winnen ten koste van de zorg voor psycho-geriatrische 
patiënten of zwaar gehandicapten - wordt daarmee niet meer 
gesteld. 
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Ethiek en Politiek 

De problemen met betrekking tot besluitvorming in een liberale 

context lijken dus drieërlei: 1. de beleidsvorming wordt begeleid 
door strenge principes van uitsluiting die tot gevolg hebben dat al
leen die kwesties de politieke agenda bereiken die aan de eis van 
neutraliteit voldoen; 2. voor zover er morele kwesties op de poli
tieke agenda gezet worden valt daaraan vanuit ethisch gezichts
punt een marginale behandeling ten deel; 3. er treedt een verlies 
aan politieke zinervaring van burgers op ten gevolge van de onder 
1 en 2 genoemde verschijnselen met als gevolg een verminderde 
betrokkenheid bij het politieke democratische proces. 
Met het onder 2. genoemde is dus een kritiek op de ethiek zelf ge
moeid. Het lijkt erop dat de liberale ethiek met haar pleidooi voor 
een neutraal moreel standpunt geen voldoende aanwijzingen kan 
geven voor de politieke discussie over kwesties die het goede leven 
betreffen. Met het onder 1 genoemde lijkt echter een herformule
ring van de dominante liberale politiek aan de orde. Een alterna
tief lijkt voorhanden in het zoeken naar andere, en minder strikte 
principes van uitsluiting dan die van neutraliteit. Principes die 
meer morele problemen op de politieke agenda toelaten. Daar
naast is het nodig om de criteria van morele relevantie minder 
strikt te formuleren dan die in de liberale ethiek naar voren kwa-
men. 
Verschillende politiek filosofen, waaronder Gutmann en Thomp
son, hebben een voorstel in deze richting geformuleerd. Om vast te 
stellen of een kwestie op de politieke agenda als morele kwestie 
moet worden toegelaten, moet gekeken worden of aan de volgende 
drie voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet de stellingname er 
één zijn die door een ieder ingenomen zou kunnen worden afge

welijke gronden. Maar dat wil nog niet zeggen dat de kwestie 
daarom niet publiekelijk besproken kan worden. Aan hun opvat
tingE)n liggen 'verschillende plausibele overtuigingen ten grond

slag, die te bediscussiëren zijn. De tegenstander baseert zich daar 
in op de overeenkomst tussen verschillende stadia van foetale ont
wikkeling. De voorstander wijst op de plausibiliteit van het ver
schil tussen een bevruchte eicel en een kind. Uiteindelijk moeten 
wij de keuze maken, maar niet zonder dat de premissen maximaal 
als redelijk naar voren komen. 
Het voldoen aan de criteria van morele relevantie is een noodzake
lijke maar geen voldoende. voorwaarde voor politieke agendering. 
Daarvoor is verder nog nodig dat wordt voldaan aan de eis dat eli 
een duidelijk belang is dat er collectieve besluitvorming plaats
vindt over een kwestie. De reden voor het verruimen van princi
pes van uitsluiting is dat collectieve morele oordelen een resultaa~ 
moeten zijn vàn gezamenlijke gedachtenwisseling. Daarbij staat 
voorop dat pas in het debat duidelijk moet worden waarover moge
lijkerwijs consensus is en waarover niet. In de liberale politieke 
filosofie wordt daarentegen vooraf gesteld welke kwesties publie
ke kwesties kunnen zijn: namelijk 'issues of justice'. Daartegen
over zou men kunnen stellen dat welke kwesties publiek en pri
vaat zijn, pas in het debat zelf tot uitdrukking kan komen. 

Een alternatief: deliberatieve democratie 

De reden voor het verruimen van principes van uitsluiting zoals 
Gutmann en Thompson die voorstellen is dat collectieve morele 
oordelen een resultaat moeten zijn van gezamenlijke gedachtewis
seling; collectieve deliberatie. Dat vormt een belangrijk argument 
om juist bepaalde morele kwesties aan de orde te stellen. Zo is ook 

zien van sekse, ras of klasse. Een niet-geïn
teresseerd perspectief is nodig. Daarmee 
wordt een morele positie onderscheiden van 
een prudentiële. De tweede voorwaarde 
heeft betrekking op het gegeven dat de, in 
de discussie naar voren gebrachte, claims 
bediscussieerbaar moeten zijn. Dat bete
kent dat de premissen in de empirie veran
kerd zijn of logisch afgeleid zijn van derge
lijke premissen. Ten slotte zou een zekere 
mate van plausibiliteit moeten gelden voor 
die premissen waarvoor geen empirische 
bewijsvoering voorhanden is of die daar ook 
niet logisch van afgeleid kunnen zijn. Wat 
onder een plausibele overtuiging verstaan 
moet worden, is moeilijk aan te geven. Een 
voorstel zou kunnen luiden dat een opvat
ting of overtuiging in ieder geval niet plau
sibel is, als deze in strijd is met een aantal 
aanvaarde opvattingen in een samenleving. 
Gutmann en Thompson spreken bij het vol
doen aan deze drie voorwaarden ook wel 
over de geldigheid van een kwestie. Vanuit 
deze criteria van morele relevantie volgt 
dat een kwestie als de toelaatbaarheid van 

Liberalisme is voor het experimenteren met verschillende levensstijlen 

het opwekken van abortus een geldige morele kwestie is die poli
tiek geagendeerd kan worden. 
Uiteraard verschillen de voor- en tegenstanders in de discussie 
over de vraag of de foetus als een moreel persoon moet worden 
beschouwd en dit laatste is een meningsverschil op levensbeschou-
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de kwestie rond euthanasie een relevante morele kwestie die op de 
politieke agenda hoort. Juist omdat het enerzijds een morele posi, 
tie is en dus voldoet aan de premisse van geldigheid en het an
derzijds van belang is dat een collectieve besluitvorming hier over 
plaatsvindt. Naast deze principes van uitsluiting worden door 
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Hoe groot is het belang van dieren als je het afzet 
tegen het belang van manipulatie voor voedselproduktie? 

Gutmann en Thompson ook principes van verzoenirig geïntrodu
ceerd. Principes van uitsluiting bepalen of een morele kwestie op 
de politieke agenda komt, principes van verzoening geven richting 
aan de wijze waarop over kwesties moet worden gedelibereerd als 
eenmaal besloten is de morele kwestie op de agenda te plaatsen. 
Omdat het politiek liberalisme een te sterk principe van uitslui
ting kent, heeft het relatief weinig aandacht besteed aan deze pri
ncipes van verzoening. Een mogelijke conceptie is er een waarin 
wederkerigheid en wederzijds respect voor elkaars opvattingen 
centraal staan en waarin de integriteit van morele posities van be
trokkenen gewaarborgd is. 
Er lijkt zich nu een tussenweg aan te dienen tussen een commu
nautaire 'polities of the good' en een liberale 'thin theory of the 
good' in de politiek waarbij tegelijkertijd het terrein van een pu
blieke filosofie wordt verruimd, ter ondersteuning van democrati
sche instituties. Door bepaalde morele kwesties wel als zodanig op 
de agenda te plaatsen en door de besluitvorming vervolgens te be
geleiden met bepaalde principes van verzoening kan worden voor
komen dat de betrokkenheid van de burger bij politieke besluit
vorming verder vermindert. De publieke filosofie, zoals Thompson 
en Gutmann die voorstellen, verschilt van die van Rawls in de zin 
dat de laatste zich richt op het formuleren van een 'overlappende 
consensus', terwijl de door Gutmann en Thompson voorgestelde 
publieke filosofie meningsverschillen toelaat met betrekking tot 
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de basisstructuur van de samenleving. Ook is het in te/2~en:stelliI1l21 
tot de visie van Rawls, mogelijk een politieke discussie tel 
over het persoonsbegrip in het kader van de abortuskwestie. 
In Democracy and Disagreement (Harvard University Press, 
1996) geven Gutman Thompson verder uitwerking aan het idee 
van deliberatieve democratie. Deliberatieve opvatting van demo
cratie gaat fundamentele morele controversen niet uit de weg. 
Veel van de morele meningsverschillen die wij hebben liggen tus
sen simpele misverstanden en niet te verzoenen' opvattingen. Da 
is de ruimte die deliberatieve democratie koestert. Ze laat zic 
niet ontmoedigen door het feit dat in de feitelijke democratische 
besluitvormingsprocessen er veel mis gaat. A-moraliteit is geen 
goed wapen in de strijd tegen immoraliteit. De nagestreefde a-mo 
raliteit van het politieke proces is in samenlevingen als de onze er 
ger dan de onvolkomenheden ervan en waarschijnlijk ook erger 
dan de kwaal die ze probeert te bestrijden . • 
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