Etzioni en Reich als wegbereiders voor goed burgerschap
Van onze redacteur
Amsterdam
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Hans Dijkstra staat niet alleen in
zijn visie datt betrokk
r ken burger
r schap bijdraagt
g aan een oplossing van de huidige crisis.
Vorige week
k schreef hoogleraar
algemene economie en SERkroonlid Lans Bovenberg
g (CDA)
in deze krant een betoog over de
crisis van
v wat
w t hij de egog economie noemt. Zijn medicijn: burgers moeten weer deugdzaam en
dienstbaar
t
willen zij
i n aan hett collectief. Omdat het duurzame ge-

luk van de een verborgen ligt in
datt van de ander. Mensen moeten weer verantwoordelijkheid
willen dragen, voor zichzelf en de
anderen. Net als de voormalige
g
CDA-leider en premier Jan Peter
Balken
k ende putten Dijkst
i
ra en
Bove
o nberg
r inspiratie uitt hett werrk
van de Italiaan Amitai Etzioni en
zijn communautarisme.
Etzioni nam de Amerikaan
k
se
samenleving van de jaren tachtig
onder de loep en constateerde
dat w
waar individuele rechten wor
w den gekoesterd de bijbehore
i
nde
sociale verantwoordelijkheden
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ernstig werden verwaarloosd. Die
balans moet weerr worden hersteld. Het ged
g achtegoe
g d van
v Etzi
t oni brachtt Balkenende als premier ertoe een lans te breken
voor ‘burgermansfatsoen’.
Engeland kent sinds enige tijd
zogeheten wijkondernemingen
die bestuurd worden door bewoners. Zij dragen financiële zeggenschap en verantwoordelijkheid voor een buurt. Die aanpak
is een inspiratie voor de zittende
regering-Cameron. Nederland
kent ook enkele voorbeelden, zoals een buurtcentrum in Zwolle,
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de gem
g eente Peel en Maas, en
woningbouwvereniging Gelderland. Minister Donner van Sociale Zaken
k staat positief tegenover
dergel
g ijke initiatieven waarin burgers de zaken overnemen van zogeheten professionals.
Een andere inspiratiebron voor
verantwoord burgerschap is Robertt Reich, oud-staa
t tssecretar
t is
van werkgelegenheid onder Bill
Clinton. In zijn boek Superkapitalismee beschrijft Reich hoe de
mens als consument en belegger
g
succesvol is maar als burger tekortschiet.

