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Nederlandse samenvatting 

 

Waarom zijn mensen in postcommunistische landen minder politiek actief dan in volwassen 

democratieën? Vlak voor en na de ineenstorting van het communisme waren de nieuwe 

democratieën getuige van een massale politieke betrokkenheid van haar burgers. Echter, 

sinds de democratisering in het begin van de jaren 90, is zowel de deelname aan electorale 

politiek als aan sociale bewegingen in de postcommunistische regio drastisch gedaald. Deze 

ontwikkelingen zijn zorgwekkend, want, zoals Verba, Schlozman en Brady (1995) schrijven, 

er is in feite niet veel democratie in een land waar maar weinig burgers betrokken zijn bij de 

politieke besluitvorming.  

 

Dit proefschrift bestudeert het relatief lage niveau van politieke participatie in de 

postcommunistische democratieën door de lens van sociaal vertrouwen. Het verklaart 

waarom sociaal vertrouwen niet alleen een direct positief effect heeft op politieke 

betrokkenheid, maar ook leidt tot gevoelens van political efficacy, dat op haar beurt mensen 

stimuleert om deel te nemen aan politieke activiteiten. Internal efficacy gaat om het 

vertrouwen van individuen in hun eigen vermogen om politiek te begrijpen en politiek te 

handelen. External efficacy, ook wel als responsiviteit aangeduid, houdt in dat iemand 

vertrouwt dat de overheid gericht is op wensen en belangen van burgers. De stellingen over 

de invloed van sociaal vertrouwen en de mediërende rol van efficacy hierbij worden 

empirisch getoetst met gegevens van de European Social Survey 2008 en de Litouwse 

National Election Study 2012.  

 

Dit onderzoek geeft meer inzicht in de ontwikkeling van het maatschappelijke middenveld in 

de postcommunistische regio vanuit een historisch en hedendaags perspectief. Het laat zien 

hoe de afbrokkeling van het sociaal vertrouwen tijdens het communistische regime en na de 

val van het Sovjetregime de bereidheid van burgers om deel te nemen aan de politiek heeft 

ondergraven. Dit boek onderstreept dat Oost-Europese democratieën nog steeds kwetsbaar 

zijn als het gaat om de verankering van het politieke systeem “van onderop”. Het is per slot 

van rekening veel makkelijker om politiek-institutionele hervormingen door te voeren, dan 

om een culturele verandering te bewerkstelligen naar meer democratische waarden. 

 
 
 


