PROGRAMMA
Uit een opiniepeiling die in 2018
in Frankrijk werd uitgevoerd, blijkt
dat 46% van de 18- tot 35-jarigen
van oordeel is dat andere politieke
systemen dan de democratie even
goed zouden werken. Dat is een zeer
verontrustende vaststelling. De Franse
politicoloog Pascal Perrineau zal een
uiteenzetting geven over wat er achter
die perceptie schuilgaat.
Heeft de democratie in haar huidige
vormen haar tijd gehad? Moeten
het Parlement en het traditionele
representatieve systeem overboord
gekieperd worden? Wellicht niet,
volgens de hoogleraren Jean-Benoît
Pilet (ULB) en Sofie Marien (KU
Leuven). Er zouden evenwel andere
wegen verkend moeten worden. Kan
de participatieve democratie soelaas
brengen ? Maar dan zouden de burgers
in grotere mate moeten participeren…
Vele ideeën worden geopperd om de
democratie nieuw leven in te blazen
of te veranderen : burgerpanel,
participatieve begroting, loting...
Dimitri Lemaire, medeoprichter van
Particitiz, geeft ons daarvan een
kritische en overdachte catalogus.

14.00 u

Democratie : crisissen en remedies
Onthaal

14.15 u	Inleiding door de Voorzitter van het
Brussels Parlement
14.30 u	Pascal Perrineau, politocoloog : « Wat
gaat er schuil achter de crisis van de
democratie? »

15.30 u

Debat

15.50 u

Koffiepauze

16.15 u	Dimitri Lemaire, medeoprichter van
Particitiz : « Democratie : op weg naar
nieuwe avonturen. »
	
Dimitri
Lemaire is een van de oprichters van
Particitiz (Participation & Citizenship). Deze vzw
beproeft nieuwe vormen van democratie en
burgerschap waarbij burgers kunnen deelnemen
aan het politiek debat en het wetgevend proces.
Particitiz werkte in 2017 mee aan de organisatie
van een burgerpanel over mobiliteit in het
Brussels Parlement.

	
Pascal Perrineau, een Frans politicoloog, was

directeur van het CEVIPOF, het Centre de
recherches politiques de Sciences Po Paris
(Sciences Po, CNRS), tussen 1994 en 2013. Hij is
hoogleraar aan het Institut d’études politiques de
Paris (Sciences Po Paris) en auteur van een groot
aantal werken, waaronder Le désenchantement
démocratique (2003), Politics in France en Europe
(2009) en La démocratie de l’entre-soi (2017).

15.00 u	Sofie Marien, hoogleraar politieke
wetenschappen aan de KU Leuven :
« Kan de participatieve democratie
soelaas brengen? »
S ofie Marien is hoogleraar-assistent aan het
Centrum voor politicologie van de KU Leuven
en publiceerde een groot aantal artikels over de
staat van de democratie, waaronder Can Direct
Democracy Save Democracy, met Anna Kern in
2016 en Wanneer de democratie verliest, winnen
politici en media, met Ine Goovaerts in 2018.

16.45 u	Jean-Benoît Pilet, hoogleraar politieke
wetenschappen aan de ULB: « Wil de
burger wel meer participeren? »
	 Pilet is voorzitter van het
Jean-Benoît
Département de Science politique, hoogleraar en
directeur van Centre d’étude de la vie politique
(Cevipol) aan de ULB. Hij is auteur van een groot
aantal werken en artikels over democratie, onder
meer over de politieke partijen.

17.15 u

Debat

17.45 u

Drink

