
VRAGENLIJST DEMOCRATIE-INDEX 

I VERKIEZINGSPROCES EN PLURALISME 

1. Zijn de verkiezingen voor de wetgevende macht vrij en eerlijk? 

o Klopt helemaal  

o Klopt een beetje  

o Klopt niet  

 

2. Is er algemeen kiesrecht voor alle volwassenen?  

o Klopt helemaal  

o Klopt een beetje  

o Klopt niet  

 

3. Hebben alle politieke partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? 

o Klopt helemaal  

o Klopt een beetje  

o Klopt niet  

 

4. Zijn burgers vrij om nieuwe politieke partijen en maatschappelijke organisaties op te richten? 

o Klopt helemaal  

o Klopt een beetje  

o Klopt niet  

 

5. Oppositiepartijen hebben een realistische kans om in de regering te komen. 

o Klopt  

o Er is een tweepartijensysteem en naast die 2 partijen hebben andere partijen eigenlijk geen kans om aan 

de regering deel te nemen.  

o Klopt niet  

II FUNCTIONEREN VAN DE REGERING 

1. Door de machtenscheiding is er voldoende controle op de macht van de regering. 

o Klopt helemaal  

o Klopt een beetje  

o Klopt niet 

 

2. Het regeringsbeleid wordt niet bepaald door het leger of door buitenlandse machten. 

o Klopt helemaal  

o Klopt een beetje  

o Klopt niet  

 

3. De regering heeft gezag over het hele grondgebied van het land. 

o Klopt  

o Klopt een beetje  

o Klopt niet  
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4. Hoeveel komt corruptie voor? 

o Corruptie is geen groot probleem  

o Corruptie is een belangrijk probleem  

o Corruptie is op alle niveaus aanwezig  

 

5. Percentage van mensen die veel vertrouwen in de overheid hebben. 

o Meer dan 40%  

o 25-40%  

o minder dan 25%  

III POLITIEKE PARTICIPATIE 

1. Hoe hoog is de gemiddelde opkomst bij verkiezingen voor het parlement? 

o Er is een opkomstplicht  

o Altijd boven de 70%  

o Tussen 50% en 70%  

o Onder de 50%  

 

2. Hoe groot is het percentage vrouwen in het parlement? 

o Meer dan 20% van het aantal zetels  

o 10-20% van het aantal zetels  

o Minder dan 10% van het aantal zetels  

 

3. Hoe groot is het percentage van de bevolking dat lid is van een politieke partij? 

o Meer dan 7%  

o 4% tot 7%  

o Minder dan 4%  

o Iedereen moet verplicht lid zijn van een politieke partij  

o Er bestaan geen politieke partijen 

 

4. Hoe groot is het percentage van de volwassen bevolking dat kan lezen en schrijven? 

o Meer dan 90%  

o 70% tot 90%  

o Minder dan 70%  

IV DEMOCRATISCHE POLITIEKE CULTUUR 

1. Hoe groot is het percentage van de burgers dat graag een ‘sterke leider’ zou zien – een leider die zich niet 

druk maakt om het parlement en de verkiezingsuitslagen? 

o Minder dan 30%  

o 30% tot 50%  

o Meer dan 50%  

 

2. Hoe groot is het percentage van de bevolking dat het liefst zou willen dat het land bestuurd werd door 

experts of technocraten, in plaats van door de regering? 

o Minder dan 50%  

o 50% tot 70%  

o Meer dan 70%  
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3. Hoe groot is het percentage van mensen dat vindt dat democratie beter is dan elke andere bestuursvorm? 

o Meer dan 90%  

o 75% tot 90%  

o Minder dan 75%  

 

4. Is er een sterke traditie van scheiding tussen kerk en staat? 

o Ja 

o De kerk heeft hier en daar nog wat invloed op de staat  

o Nee  

V BURGERLIJKE VRIJHEDEN 

1. Er is een vrije pers.  

o Klopt helemaal  

o Klopt een beetje  

o Klopt niet  

 

2. Er is vrijheid van meningsuiting en je mag in het openbaar protesteren tegen het beleid van de overheid. 

o Klopt helemaal  

o Klopt een beetje  

o Klopt niet  

 

3. Er zijn instituties voor burgers waar ze kunnen klagen over het handelen van de overheid. 

o Klopt helemaal  

o Klopt een beetje  

o Klopt niet  

 

4. Er is een onafhankelijke rechterlijke macht, die indien nodig een uitspraak doet die tegen de overheid in 

gaat. 

o Klopt helemaal  

o Klopt een beetje  

o Klopt niet  

 

5. Iedereen mag vrijelijk zijn of haar godsdienst beoefenen, privé en in het openbaar.  

o Klopt helemaal  

o Klopt een beetje  

o Klopt niet  

 

6. Alle burgers worden gelijk behandeld voor de wet.  

o Klopt helemaal  

o Klopt een beetje  

o Klopt niet  
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7. Burgers hebben grote persoonlijke vrijheid: iedereen heeft het recht om te reizen, te studeren en het werk 

te kiezen dat hem/haar aanstaat. 

o Klopt helemaal  

o Klopt een beetje  

o Klopt niet  

 

 

 

 

Onze periode: (……………………….. - ………………………..) 

Totaal aantal punten:  ……………………….. 

Totaalscore voor onze periode (aantal punten gedeeld door 6): ……………………….. 


