
Democratie:  
Dit betekent: ‘Regering door het Volk’.  
Hiervan is alleen sprake, als het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ is ingevoerd. 
Het gaat dan als volgt:  
Het Volk regeert dan via de Volksvertegenwoordiging / het Parlement, waarin uitsluitend vrije 
(zonder druk van politieke partijen) individuele gekozen Volksvertegenwoordigers zitting hebben.  
Zie in Bibliotheek, Hoofdartikel, Nieuw Nederlands Kiesstelsel + Referenda en het daarmee één 
geheel vormende Hoofdartikel, Hiërarchisch Model van Verantwoordelijkheid en Mandatering.
Dit Parlement benoemt, in opdracht van het Volk, de ministers van het Kabinet/de Regering.  
De ministers zijn dus door het Parlement benoemde ambtenaren, die op hun beurt hun eigen 
werknemers/ /ambtenaren benoemen, om de hun opgedragen taken uit te voeren.   
Zie Bibliotheek, Artikel, “Aandachtspunten van het Nieuwe Kiesstelsel ++”.
Zie Bibliotheek, Brief, Aan prof. drs. Wallage. Van begin t/m NB.6.F.

Het is de taak van de ministers, om de door het Volk gekozen “Regeeropdracht” uit te voeren. 
Dat wil zeggen, dat zij de ‘Regeeropdracht’ moeten omzetten in beleid, uitvoering en handhaving. 
Na goedkeuring van het Parlement moeten de ministers dit beleid laten uitvoeren door de aan hen 
ondergeschikte ambtenaren. 

NB.
De Democratie, zoals Thorbecke die bedoelde, bestaat in werkelijkheid nu niet meer. 
Zie Bibliotheek, Krantenartikel, Er zijn geen vrije volksvertegenwoordigers meer. 
Hij is verworden tot een (semi)dictatuur van de huidige neoliberale politieke elite in samenspanning 
met de almachtige, meedogenloze grote bedrijven, die uitsluitend gericht zijn op ‘winst tot elke prijs’.  
Er worden zelfs bloedige oorlogen om gevoerd met duizenden doden als gevolg. 
De burgers zijn hierin niet van belang, c.q. burgers hebben hierop geen enkele invloed. 

NB. 
Dit betekent, dat op dit moment nog een door enkele coalitie partijen in de achterkamertjes 
heimelijk beklonken (het Volk heeft hier op geen enkele manier iets over te zeggen) “regeerakkoord” 
wordt uitgevoerd, dat geheel gericht is op de (economische) belangen van deze grote bedrijven. 
Dit betekent dan weer, dat er dus geen rekening wordt gehouden met Algemene Belangen, noch met 
de Juridische- en Democratische Rechten van het Volk. Dus geen sprake van ‘Regering door het Volk’. 
Dit betekent ook, dat er geen oog en plaats is voor de Ecologische Belangen van Natuur en Milieu. 
Dit is heel kwalijk en onverantwoord, omdat Natuur en Milieu de enige bron is voor alle leven op 
Aarde. Als deze bron opdroogt en/of vernietigd wordt, dan sterft ook alle leven, dus ook de ‘mens’. 
Dit betekent onmiskenbaar, dat de regering (in samenspanning met de grote bedrijven) met haar 
beleid van winst maken tot elke prijs, op dictatoriale wijze de toekomst voor alle leven op Aarde op 
het spel zet, c.q. dat ze onze Toekomst doelbewust “verkwanselt” aan de grote bedrijven. 
Hoezo, democratie?  Hoezo duurzaam?   Hoezo toekomst?  Hoezo……? 

De enige kans, die het Volk heeft, om dit alles bedreigende scenario te voorkomen, is, om te zorgen, 
dat het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ wordt aangenomen. Met dit democratische ‘instrument’ 
kan het Volk deze rampzalige neoliberale partij-elite van het politieke toneel laten verdwijnen.  
Daarbij kan het tegelijk ook nog het Volk de democratische macht teruggeven, het vertrouwen in de 
politiek herstellen en de (ecologische) Wereld redden. 
Dan kan er weer met recht gesproken worden van Democratie = Regering door het Volk. 


