Democratie in Nederland
Hoe werkt onze democratie eigenlijk?
Het woord democratie komt uit het Grieks. Demos betekent volk en kratos betekent
kracht of macht. Democratie wil dus zeggen ‘het volk aan de macht’.
De eenvoudigste vorm van een democratische staat is die waarin alle leden van een
samenleving beslissen volgens het principe van one-man-one-vote en de-meestestemmen-gelden: directe democratie.
Representatieve democratie
Lang niet iedereen in een samenleving heeft voldoende tijd, zin en inzicht om mee
te beslissen. Bovendien is het vrijwel niet haalbaar om steeds stemrondes te
organiseren en is de moderne samenleving veel te ingewikkeld om deze door middel
van enkele vragen en stemrondes aan te sturen. Onder andere daardoor is een
representatieve democratie ontstaan: een democratie waarin vertegenwoordigers
(volksvertegenwoordigers) worden gekozen die namens de leden van de
samenleving beslissingen kunnen nemen.
Volksvertegenwoordigers
De landelijke politiek wordt bepaald door de regering en het parlement. Het
parlement bestaat uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, tezamen ook wel
Staten-Generaal genoemd. De Tweede Kamer bestaat uit 150
volksvertegenwoordigers. Zoals dit woord al aangeeft hebben zij de taak te
bekijken of de beslissingen van de regering overeenkomen met de wensen van het
volk: alle Nederlanders dus. Die taak vervult de Tweede Kamer voor een periode van
maximaal vier jaar. Daarna zijn er verkiezingen en kunnen er weer andere
volksvertegenwoordigers worden gekozen. Als ‘het volk’ vindt dat regering en
Tweede Kamer niet goed gefunctioneerd hebben vindt er vaak een ingrijpende

wijziging plaats in de samenstelling van de Tweede Kamer. De partij waarvan men
vindt dat ze het beter voor heeft met het volk krijgt meer stemmen; dus meer
macht.
Regering
In een indirecte democratie of representatieve democratie wordt niet alleen door
vertegenwoordigers beslist wat er gedaan moet worden. De beslissingen dienen
ook uitgevoerd te worden. Dat uitvoeren gebeurt door een regering. De regering
heeft het voor het zeggen en neemt dagelijks belangrijke beslissingen voor het
land. De Nederlandse regering bestaat uit de Koning(in) en de ministers. De
ministers vormen tezamen de ministerraad. De ministers tezamen met de
staatssecretarissen worden het kabinet genoemd. Het parlement controleert deze
beslissingen en kan ze zelfs wijzigen of ongedaan maken.
Stemmen
De verkiezingen in ons land bepalen hoe het
parlement is samengesteld. Dat heeft weer
gevolgen voor de manier waarop het land
bestuurd wordt. Zo heeft in feite iedereen in
Nederland het een beetje voor het zeggen.
Mensen boven de achttien kunnen bij
verkiezingen hun voorkeur voor een politieke partij en zelfs individuele politicus
kenbaar maken. Als je niet wilt stemmen hoeft dat niet. Maar dan heb je ook geen
invloed op de politiek. Door niet te stemmen laat je anderen bepalen welke partijen
de meeste stemmen krijgen. Kortom: elke stem telt! Jongeren onder de achttien
mogen niet stemmen, maar hebben toch invloed. Hoe? Door lid te worden van een
jongerenafdeling van een politieke partij of door lid te worden van een actiegroep.
Je kunt ook de telefoon pakken of een e-mail sturen aan een
volksvertegenwoordiger.

