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FIMA Hoofdstuk 1- Over burgerschap en sociale problemen
Particulier (individueel) burgerrecht (18de en 19de eeuw): individuele vrijheidsrechten (recht op bezit, recht
op vrijheid van meningsuiting). Burger is zelf verantwoordelijk voor eigen leven en welzijn klassieke
mensenrechten.
Politieke burgerschap (18de en 19de eeuw): maatschappelijk gericht (recht op zeggenschap). Moet
medeverantwoordelijk zijn voor het welzijn van de samenleving.
Veroverd?  liberale democratie kon ontstaan (midden 19de eeuw)
Sociale burgerschap (20ste eeuw): iedereen kan deelnemen in de samenleving (recht op materiële
voorzieningen (geld, zorg).
Corporatief burgerschap (20ste eeuw): grote en sterke organisaties met religieuze/ideologische
achtergronden niet commerciële (non-profit)  meestal MM komen op voor eigen deelbelangen,
zorgen samen voor een algemeen belang: het helpt iedereen in de samenleving.
Burgerschaprechten zijn niet zomaar ontstaan antwoord op wrijvingen tussen groepen (burgers) en
gezag. Burger heeft de overheid nodig! Geen file, goed wonen enz.  ‘sociale problemen (sociale
vraagstukken) overheid moet dat aanpakken.
SOCIALE VRAAGSTUKKEN?:
- grote groepen mensen
- particuliere overlast en/of lichamelijke/geestelijke schade
- kunnen het probleem niet zelf aanpakken boven hun macht
- meningsverschillen, verschillende visies, verschillende standpunten (politiek)
- ingewikkeld andere problemen zitten er aan vast
- overheid moet het oplossen (kan meerdere problemen aanpakken)
- kan nooit COMPLEET opgelost worden, keert in andere vorm terug
Bij welke groep hoort iedere persoon??  sociaaleconomische driehoek (SE):
O: staat, politiek, Rijk (Den Haag)  overheidsinitiatief
MM: groepen georganiseerde burgers + politieke partijen  niet commerciële particuliere initiatief
M: ondernemingen/bedrijfsleven  commerciële particuliere initiatief.
Groepen zijn georganiseerd zijn te benaderen
via een adres. Illegale immigranten geen organisatie niet in de driehoek!!!
Nederland: groepen werken samen!!  onderlinge afspraken.
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Particuliere scholen: MARKT
Openbare scholen: OVERHEID
Bijzondere scholen: MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD
Politieke partijen  MM  kieslijst  gekozen??  O!!!
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