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Stellingen behorende bij het proefschrift

Democracy in Divided Societies
Consociational Democracy in Bosnia and Herzegovina

1. Net als in andere wetenschappen, kunnen in de politieke filosofie ogenschijnlijk
onrealistische aannames een belangrijke en positieve rol spelen: ze kunnen worden
gebruikt om een blauwdruk van een ideale samenleving te construeren. (Hoofdstuk
2)
2. In tegenstelling tot wat liberale critici beweren, biedt consociationele theorie ruimte
om het individu normatief gezien centraal te stellen. Echter, descriptieve aannames
over het belang van groepen staan zo in contrast met deze normatieve aannames,
dat de theorie onvoldoende aanknopingspunten biedt voor de realisatie van de
normatieve aannames over het individu. (Hoofdstukken 1 en 5)
3. Consociationalisme kan op een specifiek moment en in een specifieke context een
goede en democratische oplossing bieden voor sterk verdeelde samenlevingen.
Echter, het model richt zich zo sterk op sociale verdeeldheid in dit ene moment, dat
het onvoldoende in staat is recht te doen aan de veranderingen die een samenleving
door de jaren heen ondergaat. (Hoofdstukken 4 en 5)
4. Omdat consociationele democratie maar moeilijk “van binnenuit” veranderd kan
worden, lijkt vertrekken uit een consociationele democratie voor sommige burgers
de enige haalbare strategie. De hoge emigratiecijfers in Bosnië en Herzegovina
kunnen als een voorbeeld hiervan worden beschouwd. (Hoofdstukken 3 en 4)
5. Met empirisch onderzoek kan normatieve politieke theorie beter aansluiten bij de
complexiteit van de praktijk. Daarmee wordt de kans groter dat met een gegeven
theorie daadwerkelijk meer rechtvaardigheid kan worden gerealiseerd.
(Hoofdstukken 2, 4 en 5)
6. Het consociationele model kan ook binnen de wetenschap gebruikt worden om de
verhoudingen tussen de verschillende leden van multidisciplinaire
begeleidingsteams te reguleren. Door met vetorechten en proportionaliteit de
belangen vanuit verschillende disciplines te waarborgen, kan conflict worden
vermeden en het moment van de promotieplechtigheid worden bereikt.

