Zelfstandig stemmen voor iedereen
Iedereen moet zelfstandig zijn stem kunnen uitbrengen. Dit geldt ook voor
mensen met een beperking. Op dit moment is dat nog niet voor iedereen
mogelijk. Het stemproces, de stemlokalen en de stemhokjes zijn (nog) niet voor
iedereen toegankelijk en assistentie mag niet altijd mee het stemhokje in.
Ieder(in) vraagt samen met Sien, KansPlus en de LFB aandacht voor de volgende zaken:
1. Maak zelfstandig stemmen de norm
2. Volg de adviezen van het College voor de Rechten van de Mens en van de Kiesraad
op en maakt ondersteuning van kiezers in het stemhokje voor iedereen mogelijk.
3. Monitor de toegankelijkheid van het stemproces en neem de resultaten van de
monitor mee in de voortgangsrapportage van de implementatie van het VN-verdrag
Handicap.
Vanaf 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen in ieder geval fysiek toegankelijk zijn voor
mensen met een beperking. Maar hiermee zijn we er nog niet. Zo mogen mensen met
een verstandelijke beperking nog geen assistentie krijgen in het stemhokje. Dat moet
anders. Zelfstandig stemmen voor iedereen moet de norm zijn, maar voor iedereen die
dat (nog) niet zelfstandig kan moet assistentie in het stemhokje mogelijk zijn.
Toegankelijkheid moet daarnaast niet alleen tijdens het stemproces goed worden
geregeld, maar ook in de aanloop naar het stemmen toe. De informatie moet voor
iedereen begrijpelijk zijn zodat meer mensen zelfstandig kunnen stemmen.
Wat betekent dit in de praktijk?












Informatie van politieke partijen moet op tijd verstuurd worden en in makkelijke
taal geschreven zijn.
Zorg dat iedereen zijn stempas ook ontvangt, dus ook mensen die in instellingen
verblijven.
De stemwijzer moet in makkelijke taal geschreven zijn en moet ook over
onderwerpen gaan die mensen met een beperking belangrijk vinden.
De informatie over de verkiezingen en de mogelijkheden rond ondersteuning
moeten op een overzichtelijke en toegankelijke manier worden aangeboden.
Maak oefenen met een proefbiljet mogelijk.
Zorg voor meer zichtbaarheid van mensen met een beperking door ze te
betrekken in het debat voorafgaand aan de verkiezingen.
Op de verkiezingsdag moet je maar 1 keer stemmen. Dus niet nog een
referendum er naast. Dit is voor veel mensen verwarrend omdat ze niet weten
waarvoor ze nu precies stemmen.
Het stembiljet moet beschikbaar zijn in braille, voor mensen met een visuele
beperking.
Het stembiljet moet beschikbaar zijn in pictogrammen met de logo’s van de
politieke partijen en lijstnummers, voor mensen die moeilijk of niet kunnen lezen.
Maak zelfstandig stemmen mogelijk door bijvoorbeeld gebruik te maken van
voorleesapparatuur of elektronisch stemmen.
Leid stembureaumedewerkers op in hoe ze met mensen met een beperking om
kunnen gaan en wat daarbij is toegestaan.

