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Democratie versus techno-, expertocratie

• Is / ought kloof

• Wetenschappers zijn het vaak zelf onderling oneens

• Legitimiteit!



Basic structure of society 

• “Rechtvaardigheid is de eerste deugd van sociale instituties, zoals 
waarheid dat is van denksystemen” Rawls 1971

• Afwenden op individuele geweten is contraproductief (draagvlak), 
inefficiënt en onrechtvaardig

• Politiseren – structurele oplossingen

• Rechtvaardigheid heeft ook te maken met vrijheid
• Versus ‘ecodictatuur’



Speltheorie: probleem van collectieve actie

• Rationaliteit van een handeling is afhankelijk van de keuze van andere 
mensen.

• Intermenselijke handelingscoördinatie

Presentator
Presentatienotities
https://www.youtube.com/watch?v=lKbaH2T-9MU   (a beautiful mind, 2001)  Nash 1928-2015







Tragedy of the commons
• Garrett Hardin (1968): because freedom in the commons brings

ruin to all
• Broeikaseffect, water- en luchtvervuiling, gemeenschappelijke 

gasmeter
• Privatisering



Waarom zijn olifanten met uitsterven bedreigd en 
koeien niet?



Elinor Ostrom (nobelprijs 2009)
Governing the Commons: The Evolution of Institutions for 
Collective Action, CUP1990



Free-rider - Vrijbuitersprobleem

• Niet elke handeling op kosten van de gemeenschap is free-rider
gedrag, enkel wie afspraken negeert...

• Justice as fairness (J. Rawls)

• Noodzaak van third party enforcement
• instantie die de naleving van regels afdwingt
• Hobbes (1651): Leviathan
• Rawls (1971): overheid





• Goed dat mensen met hun individuele handelen een voorbeeld willen 
stellen, mensen willen inspireren en met hun eigen geweten in het 
reine willen komen, maar wie de omvang en de schaal van de 
klimaatproblematiek tot zich laat doordringen, ziet dat we vooral ook 
op meer efficiënte, rechtvaardige en dus structurele maatregelen 
zullen moeten inzetten. 

• Nadenken over strategieën om probleem van collectieve actie op te 
lossen
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