
Democratie  
 
Collega stelde ook nog vragen aan ons waar denken wij aan bij 
Democratie. 
Hier hebben wij over gepraat. Iedereen kon zijn eigen mening geven 
over het onderwerp. 
Iedereen vond het leuk om te doen en deed enthousiast mee.  
We hebben eerst over na gedacht waar wij aan  denken bij  het woord 
democratie.  
Zoals: Er bij horen en mee kunnen doen in de samenleving, maar ook 
dat we in een vrij land leven, maar zo voelt het niet altijd. Er word veel 
beslist  vanuit de overheid waar je geen invloed op hebt. Daar hebt. 
Belangrijk vinden we  dat er gelijken behandeling is voor iedereen  
ongeacht welke huidskleur of geaardheid, man of vrouw. 
 
Inkomen  
 
Ook als je werkt  en een uitkering krijgt. Krijg je precies het  zelfde geld.  
Daar hebben we het over gehad. Wij vonden ook dat als je werk hebt 
dan doe je er ook iets voor, dus vonden we ook dat je uitkering ook wel 
wat hoger mocht zijn. Als je niet werk krijg je net zo veel geld. Dat is niet 
eerlijk.  
 
Gelijke rechten  
 
 We spraken over dat vrouwen mogen stemmen op een partij, dat het 
ook wel eens  anders is geweest, dat vrouwen niet mogen stemmen.  
We hebben het over eten en drinken gehad. Dat we recht hebben op 
eten en drinken.  
We hebben het over de veiligheid gehad en dat vonden wij heel 
belangrijk.  
 
 
Wat is een eerlijke samenleving?  
 
Wat we leuk vonden was dat Iedereen elkaars mening  accepteerde 
want dat is heel belangrijk in een democratie.  Zo vond Amelia 
bijvoorbeeld dat iedereen recht heeft op een huisdier.   
Het  is belangrijk om passend werkt te hebben. Het komt voor dat 
iemand  gewoon naar een dagbesteding gestuurd en er wordt niet 
gekeken naar een andere mogelijkheid. Het recht op goede zorg en 
ondersteuning is hiervoor ook belangrijk.   



Door onze ervaringsdeskundigen hebben we invloed op de gemeente 
omdat wij het zelf vertellen. 
 
Door met andere organisatie samen te werken, door voorlichtingen te 
geven en workshops of trainingen geven. Kunnen wij op deze manier  
onze invloed uit oefenen  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 


