
DEMOCRATIE

Een van de belangrijkste misvattingen over democratie is het idee dat  democratie enkel berust op 
het meerderheidsprincipe. 
Alhoewel een gewone meerderheid nodig is om in het dagelijks democratisch leven de beslissingen 
te nemen kan een duurzame democratie slechts bestaan op basis van consensus.

Daarom is het alleen binnen de morele (of ethische) beperkingen van het essentiële respect voor de 
mensenrechten dat een samenleving de rechtsstaat rechtmatig kan toepassen op de culturele, 
economische en politieke doelstellingen van hun gemeenschap, regio of land, en dit kan bereiken 
met meerderheids beslissingen.

Samenleving op zich wordt niet bepaald door een meerderheid, omdat de samenleving als geheel 
slechts bestaat door samenwerking en wederzijds respect. Het is echter ook een ernstige misvatting 
dat de samenleving niet het recht heeft om zich te identificeren met bepaalde overtuigingen. De 
rechtsstaat kan bij meerderheid de fundamentele identiteit van een samenleving te bepalen, zolang 
het de fundamentele rechten respecteert van al haar leden.

Onder de rechtsstaat heeft elke samenleving heeft het recht om te overwegen zich te laten leiden 
door christelijke, boeddhistische, islamitische of seculiere principes, zoals het wil, zolang de 
fundamentele rechten van alle leden van die samenleving (minderheden evenals meerderheden) 
volledig worden gerespecteerd. 
Dat is de lakmoesproef voor Democratie.

DEMOCRACY

One of the major misconceptions of democracy is the notion that democracy is the rule of the 
majority. While a majority is needed to reach most decisions in everyday democratic life, true 
democracy exists on a solid consensual basis.

..

Therefore, it is only within the moral (or ethical) limitations of the essential respect for human 
rights that a society can legitimately apply the rule of law and rightfully accomplish the cultural, 
economic and political objectives of their community, region or country by majority decisions.

Society in itself is not determined by a majority, because society as a whole exists by collaboration 
and mutual respect. However, it is a serious misconception that society has no right to identify 
itself with certain beliefs. The rule of law allows a majority to determine the basic identity of a 
society, as long as it respects the fundamental right of all its members.

Under the rule of law any society has the right to consider itself guided by Christian, Buddhist, 
Muslim or secular principles, as it wishes, as long as the fundamental rights of all members of that 
society (minorities as well as majorities) are fully respected. 

That is the litmus test for Democracy.


