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Meer Democratie is een beweging die het concept democratie grondig heeft doordacht en
afgetoetst en hiermee een kenniscentrum voor democratie geworden is. Daarnaast wendt ze die
expertise aan voor campagnes en acties voor democratische vernieuwing in Vlaanderen, België
en Europa. We zoeken best practices, ook uit het buitenland, en kijken wat we hier en nu kunnen
realiseren aan vernieuwingen waar de burgers echt iets aan hebben! In deze brochure lichten
we onze visie, doelen en werkwijze toe.

Waarom meer democratie?
Democratie is misschien wel ons belangrijkste collectieve bezit als burgers. Wij zijn allemaal
gebruikers van de democratie en hebben er allemaal baat bij. Zonder democratie geen goed
functionerende economie, geen rechtsstaat en geen vrede en vooruitgang. Democratie is de
voorwaarde voor al het andere! Dat heeft de heersende politiek helaas niet door. Wat zij – en wij
– ‘democratie’ noemen is een achtergebleven, voorbijgestreefde maatschappijvorm. De grote
politieke beslissingen in Vlaanderen en België worden door slechts een handjevol partijleiders
en hun getrouwen genomen. Via fractiediscipline houden zij een ijzeren greep op het stemgedrag
van “hun” parlementariërs. Dat moet veranderen! Daarom zet Meer Democratie zich in met
campagnes en acties om hier en nu verbeteringen in het politieke systeem van Vlaanderen en
België te realiseren.

Onze visie?
Democratie betekent dat “het volk regeert”. Burgers moeten het laatste woord kunnen hebben.
En op directe wijze al hun volksvertegenwoordigers, burgemeesters, gouverneurs en premiers
kunnen kiezen. Via allerlei instrumenten kunnen zij steeds het beleid beïnvloeden. Hun recht op
informatie moet aanzienlijk worden verbeterd. De rol van de politieke partijen (de particratie)
moet worden ingeperkt. De ‘nieuwe staat’ waaraan we bouwen is geen dwingeland meer, zelfs
geen ‘overheid’, maar stelt zich principieel dienend op richting haar burgers. De democratie is
iets dat wij samen steeds opnieuw moeten vormgeven, aan de hand van een steeds
veranderende maatschappelijke situatie. Meer Democratie knokt continu voor een fundamentele
transformatie van ons huidige, ouderwetse bestuurlijke systeem.

Onze doelen?
Onze ultieme doelstelling is het invoeren van het bindende referendum op volksinitiatief. Met
intelligente integratie in de werking van de regering, het parlement en overige ‘instituties’, zoals
in Zwitserland. Met eerlijke spelregels, zonder uitsluiting van onderwerpen, goede voorwaarden
voor het publieke debat, met haalbare handtekeningendrempels en zonder opkomstdrempels of
deelnamequota. Daarnaast streven wij naar een verplicht referendum bij belangrijke besluiten
(bijvoorbeeld grondwetswijzigingen of EU-verdragen, of overheidsprojecten vanaf een bepaalde
financiële grootte). Voordat deze doelstellingen een feit zijn, geloven wij dat er ook een aantal
tussenstappen mogelijk zijn om tot democratische vernieuwing te komen: een directe verkiezing
van bestuurders, de verbetering van het kiesstelsel, een beter petitierecht, geen partijpolitieke

benoemingen, de hervorming van partijfinanciering, betere informatierechten voor burgers,
burgerpanels en meer burgerparticipatie op Europees niveau.
Een volledige lijst van onze doelen kan je hier lezen.

Wat we doen?
Meer Democratie lanceert campagnes en acties voor concrete verbeteringen in ons politiek
bestel. We halen best practices uit het buitenland en kijken wat we in het hier en nu kunnen
veranderen. We schakelen de burgers in via petities, sociale media, onze emaillijst, publiciteit in
de media, betaalde promotie op Facebook en Twitter enzovoort. We gaan steeds resultaatgericht
te werk, evalueren steeds onze acties en pogen de volgende nóg beter te doen. We gebruiken
onze functie van expertisecentrum en ons platform ‘Petitie.be’, waarop iedereen gratis een
professionele petitie kan starten.

Wat kan jij doen?
Via acties waar burgers aan mee doen – petities, open brieven, gecrowdfunde rechtszaken,
enzovoort – hebben we doorheen de jaren een steeds groter bestand aan medestanders
verzameld en gebouwd aan een warm adressenbestand van onze achterban. Maar geen
organisatie kan helemaal op vrijwilligers draaien, zonder een kleine kern van full-time
medewerkers en een minimale begroting gaat het niet. Dankzij de donaties van betrokken
burgers kunnen wij onze werking garanderen en blijft Meer Democratie onafhankelijk voor de
keuze voor toekomstige campagnes. Indien jij ook wil meebouwen aan een meer democratisch
Vlaanderen, België en Europa, neem dan een kijkje op www.meerdemocratie.be.

