Aan de Partijvoorzitter

Onderwerp

Datum

Oproep politieke partijen
toegankelijkheid
verkiezingsprogramma

12 januari 2017
Ons kenmerk

2017/0002/AvD/AvE/RG

Geachte partijvoorzitter,
U wilt toch ook komende verkiezingen ruim 2 miljoen mensen bereiken, die
nu nog niet begrijpen wat er in uw verkiezingsprogramma staat? U als
politieke partij kunt ervoor zorgen dat uw verkiezingsprogramma in
begrijpelijke taal en beeld beschikbaar is. Zo stelt u meer dan 2,5 miljoen
laaggeletterden, mensen met leerproblemen en mensen met een
verstandelijke beperking in staat om te begrijpen waar uw partij voor staat.
Deze mensen kunnen dan op 15 maart 2017 weloverwogen hun stem
uitbrengen.
Per 14 juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap in werking getreden. Doel van het verdrag is om mensen met
een beperking zelfstandig en op voet van gelijkheid te laten deelnemen aan het
maatschappelijk leven. Zonder toegang tot onder meer voorzieningen, openbaar
vervoer, informatie en communicatie hebben personen met een beperking deze
gelijke kansen niet. Daarom is toegankelijkheid een van de grondbeginselen van
het Verdrag (artikel 3 en nader uitgewerkt in artikel 9).
Toegang tot begrijpelijke (digitale) informatie is voor mensen met een beperking
van groot belang om hun kiesrecht te kunnen uitoefenen. Weten wat stemmen
betekent, snappen hoe een stembiljet werkt, weten waar je kunt gaan stemmen
en begrijpen waar politieke partijen voor staan, zijn belangrijke onderdelen om
te kunnen stemmen. Het VN-verdrag vereist van Nederland dat zij o.a. waarborgt
dat stemprocedures, -faciliteiten en voorzieningen toegankelijk en gemakkelijk
te begrijpen en te gebruiken zijn (artikel 29).
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Die verplichting beperkt zich overigens niet tot mensen met een beperking. Het
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) is in
1979 voor Nederland in werking getreden. Sindsdien moet de overheid ervoor
zorgen dat alle burgers op voet van gelijkheid en zonder onredelijke beperkingen
hun stemrecht kunnen uitoefenen. Toegang tot begrijpelijke informatie maakt
voor alle stemgerechtigden een wezenlijk onderdeel van dit mensenrecht uit.
Doet u mee? Schrijf dan de belangrijkste vijf standpunten uit uw
verkiezingsprogramma in eenvoudige (beeld)taal. Zorg er ook voor dat ze
vindbaar en toegankelijk zijn voor mensen met een visuele of andere beperking.
Het ‘hertalen’ van uw verkiezingsstandpunten in eenvoudige (beeld)taal heeft
nog meer voordelen. Niet alleen mensen met een beperking en laaggeletterden,
maar ook andere burgers verkiezen eenvoudige taal boven gebruik van jargon en
lange teksten. De doelgroep die u bereikt wordt dus alleen maar groter.
Wilt u naar aanleiding van deze oproep uw standpunten toegankelijker maken,
maar weet u niet goed hoe? Het College helpt u graag op weg. In Duitsland
hebben verschillende politieke partijen hun verkiezingsprogramma al eenvoudig
opgeschreven.1 Die voorbeelden kunnen u ongetwijfeld op ideeën brengen. Ook
kunnen taalambassadeurs via Stichting Lezen & Schrijven uw teksten proeflezen
en een lijst van bureaus toesturen die teksten schrijven voor laaggeletterden. U
kunt daarvoor contact opnemen met: Lidwien Fokkinga
(lidwien@lezenenschrijven.nl). Indien u nog vragen heeft over de inhoud van
deze brief, dan kunt u contact op (laten) nemen met Anne van Eijndhoven,
beleidsadviseur (a.van.eijndhoven@mensenrechten.nl).
Met vriendelijke groet,

Mr. Adriana C.J. van Dooijeweert
Voorzitter
1

SPD:https://www3.spd.de/linkableblob/103836/data/20130628_regierungsprogramm_2013_2017_l
eichte_sprache.pdf
CDU: https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/regierungsprogramm-in-leichtersprache-btw13.pdf
Grüne:https://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Wahlprogramm/Bundestagswah
lprogramm2013_LeichteSprache.pdf
FDP samenvatting:
https://www.fdp.de/files/1463/130813_Kurzwahlprogramm_Online_Deutsch_leichte_Sprache_RZ.
pdf
Linke: http://www.dielinke.de/fileadmin/download/wahlen2013/kurzfassung_leichte_sprache/bundestagswahlprogramm
2013_kurzfassung_leichte_sprache.pdf
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