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  Voor veel democraten is verkiezingsdeelname een dilemma. 
  Enerzijds leert de geschiedenis ons dat “democratie” het eerste is dat sneuvelt in de zogenaamde 
“coalitiegesprekken” en voor de rest slechts gebruikt wordt als loze verkiezingsbelofte en 
leugenachtige  propaganda. 
  Anderzijds is deelname aan de verkiezingen, om zo invloed uit te oefenen op het beleid, een kans 
die men ook niet lichtvaardig mag laten voorbijgaan.

 Democratie.nu kiest voor twee benaderingen:

1. Een partnerschap met organisaties die het Democratisch Charter onderschrijven
2. Het ondersteunen van de “Blanco” actie. 

1. Partnerschap

- Democrate.nu ondersteunt het democratisch luik van de partners door onze expertise ter 
beschikking te stellen en levert ook praktische  ondersteuning. Dit door de aanbieding van 
diverse internet platformen en vermelding op onze bijeenkomsten en publicaties. 

2. Ondersteunen van de Blanco actie 

– Democratie.Nu begrijpt de groeiende weerstand tegen het electoraal aristocratisch systeem 
dat niets met democratie te maken heeft en ondersteunt daarom de blanco actie.

– Blanco stemmen is een duidelijk uiting van afkeer van het huidige politieke systeem en 
heeft ook als resultaat dat de kiesdrempel in effectieve stemmen verlaagd wordt wat de 
toegang tot beleidsdeelname voor nieuwe partijen vergemakkelijkt.
We roepen wel op om aan de verkiezingen deel te nemen.

Om democratie in te voeren is niet enkel de machtsovername door de burgers essentieel, ook 
daarna zal democratie constant en actief verdedigd moet worden. Thuisblijven is geen optie.

Democratisch Charter:

1 – Wij verbinden ons om onvoorwaardelijk en niet onderhandelbaar:

– Te streven naar de implementering van burgervriendelijke democratische instrumenten: 
maximale participatie, petitierecht, volksraadpleging, recall (afzettingsrecht), 
volksvertegenwoordiging door loting, bindend referendum op volksinitiatief zonder 
onderwerpbeperking.

– De verdediging en versterking van de, voor een democratie onontbeerlijke, democratische 
elementen voorop te stellen: vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, vrijheid van 
vereniging, het gelijkheidsbeginsel, scheiding der machten, transparantie van bestuur, … . 

Dit met als referentie: het politieke systeem in Zwitserland. 

– De democratische waarden te verdedigen: Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid. 
naar “Frans Van den Enden” * : 

– vrijheid in relatie tot het cultuurleven (meningsuiting en religie),
– gelijkheid tot de politiek en het rechtssysteem
– solidariteit tot de fysieke behoeften van de mens



–  Ons te verzetten tegen de invoering van alle vormen van plebiscieten (referenda op 
initiatief van de overheid) die slechts partijbelangen of dictators dienen op kosten van de 
belastingbetaler. (Brexit, Erdogan grondwetswijziging, ..) Het is onaanvaardbaar dat voor 
politici en politieke partijen andere regels zouden gelden om een referendum op te 
starten dan voor de burgers. Dit is in tegenspraak met het gelijkheidsbeginsel.

     
2 – Om maximaal onze standpunten pas NA een referendum of bindende participatieve 
evenementen, waar alle burgers aan kunnen deelnemen, te laten bepalen. Vervolgens wordt de 
uitslag van deze raadplegingen als partijstandpunt verdedigd.  

---------------------------------------

  Democratie.Nu zoekt partijen/verenigingen/kandidaten die zich politiek-filosofisch 
op eenzelfde lijn bevinden en dezelfde democratische waarden delen. 

– Participatieve instrumenten worden gewaardeerd volgens de ladder van Arnstein (of 
gelijkwaardig) en de vraagstelling van Archong Fung (www.participedia.net) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Participation_(decision_making)
http://www.citizenshandbook.org/arnsteinsladder.html

– Referenda dienen getoetst worden aan de criteria 
https://drive.google.com/file/d/0B7uX2N2KHmqtcld0NzduaE4wTEU/view?amp;qid=418995

– Loting dient getoetst worden aan de criteria 
http://blogimages.seniorennet.be/democratie/attach/141193.pdf

*  ht  tp://www.democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1216-wat-is-democratie  

Eventuele samenwerkingsverbanden voor de politieke actie worden aan de ledenvergadering van 
Democratie.nu voorgelegd. 

Democratie.nu vzw   www.democratie.nu   www.petitie.be   
Stichtend lid democracy international https://www.democracy-international.org/
Welcome to the Navigator to Direct Democracy  http://www.direct-democracy-navigator.org/
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