Over leiderschap en burgerschap

Dit is de ondertitel van ons boek ‘Politiek is niet voor bange mensen’. Wij
moeten helaas constateren dat er veel bange mensen in de politiek zijn. Dit
blijkt ook uit een reeks van andere publicaties. Onze leiders staan met hun rug
in plaats van met hun gezicht naar de burgers gekeerd. Ook al worden die
burgers bedolven onder wet- en regelgeving, circulaires, nieuwsbrieven, etc. zij
doen er niet toe. O ja, er is inspraak; burgers kunnen ook bezwaar maken. Dit is
veelal een wassenneus. Onze democratische leiders worden niet graag
gestoord. Zij zijn dienaren van een representatief systeem, dat wil zeggen dat
burgers hun leiders vertrouwen schenken en vervolgens denken dat het met
de maatschappij wel goed komt. Goed opgeleide en mondige mensen zien
echter dat het helemaal niet goed komt. De maatschappij stuitert van crisis
naar crisis.
Verbeter de wereld en begin bij uzelf. Dit is een vertaling van ‘think globally, act
locally’. Als wij goed om ons heen kijken is er in onze naaste omgeving nog heel
wat te verbeteren. Burgerparticipatie ligt daarom voor de hand. Niet omdat
onze leiders dat willen (en die willen dat ook niet altijd), maar omdat de
moderne burgers dat zelf willen. Zij zien trouwens vaak heel wat beter wat en
hoe iets gedaan moet worden dan hun leiders. Maar in een representatieve
democratie schijnt dat er niet toe te doen. Zij hebben de macht en de burgers
mogen eenmaal in de vier jaar dat via de stembus bevestigen.
Dat lijkt door de digitale ontwikkeling te worden doorbroken. Het sociale
internet geeft burgers een wapen in handen om hun medeburgers over hun
gedachten over de maatschappij en hun omgeving te informeren en hen voor
acties te interesseren. Dat dit geen utopie is blijkt uit de verkiezing van Obama
als Amerikaanse president, maar ook dichterbij in Breda, in Dordt en elders. Op
deze wijze wordt een reservoir aan kennis en activiteit gepresenteerd, die door
wijze, niet bange leiders kan worden opgepakt en ingezet om – tegen zeer
geringe kosten - realistische verbeteringen door te voeren.
De voordelen zijn evident: betere informatie voor onze leiders, actieve en
trotse burgers en niet te vergeten: het herstel van vertrouwen in onze
democratische samenleving.

