
 

 

 

 
Paarse inputavond voor  
het politiek programma 
 
 
Het politieke programma 
De politieke commissie gaat vóór deze zomer een nieuw politiek programma voor de 
komende 4 jaar schrijven. Zo kunnen wij de gemeenteraden en provinciale staten om ons heen 
zachtjes de goede kant op duwen. Wij kunnen dit natuurlijk niet alleen en hebben jouw hulp 
nodig! In deze hand-out vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op 
de inputavond voor het paarse gedeelte. Eerst zul je de planning van de avond tegenkomen. 
Daarna volgen de introducties van de hoofdstukken met voorbeelden van een aantal concrete 
voorbeelden die hieronder vallen. 
 
De avond 
Op 21 april vind de paarse inputavond plaats op onze discord server. In drie aparte kamers 
worden de hoofdstukken inclusie, vluchtelingen en geschiedenis besproken. Elke ronde heb je 
de kans je bij een andere kamer aan te sluiten. 
20:00: inloop en uitleg 
20:15 eerste ronde 
20:45 tweede ronde 
21:15 derde ronde 
21:45~22:00 afronding 
 
Inclusie 
Ook in Gelderland is er nog veel ruimte voor verbetering, wanneer het gaat om inclusie en 
diversiteit. Zo zijn er bijvoorbeeld nog veel te veel mannen in de gemeentebesturen. Daarom 
willen wij net als landelijk een norm voor cisgender mannen aanstellen, waarbij maar 60% 
van deze groep op de kieslijst mag staan. Ook willen we dat er overal binnen de gemeenten 
waar nodig is, speciale ruimtes komen voor mensen met een psychische of sociale beperking, 
zodat ook zij mee kunnen draaien in de maatschappij net als ieder ander. Toiletteren is ook 
iets dat geen probleem moet zijn voor iedereen. Daarom willen wij dat er in elke publiek 
toegankelijke ruimte, genderneutrale toiletten komen. Wij als DWARS Gelderland vinden het 
ook belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn/haar/hun afkomst mee kan draaien in de 
maatschappij. Daarom moeten gemeenten, mensen met een niet-Nederlandse afkomst steunen 
in het vinden van een baan, zodat ook zij kunnen leven als ieder ander. 
 

• Acceptatie en LHBTQI+’ers 

• Inclusieve feestdagen 
Vluchtelingen 
Mensen die het land waar zij in zijn opgegroeid ontvluchten behoren tot de kwetsbaarste van 
deze wereld, ongeacht hun redenen. De landelijke politiek zet zich amper in voor deze 
mensen. Gelderse overheden zouden zich daarom extra moeten inzetten voor de opvang van 
vluchtelingen en ervoor moeten zorgen dat zij een prettige plek in onze samenleving vinden. 
Voor iedereen die dat nodig heeft moet bed bad en broodvoorzieningen beschikbaar zijn. 
Aan de ene kant kan het eigen beleid verbeterd worden, maar aan de andere kant kunnen 
Gelderse overheden hun stem gebruiken om het kabinet ter verantwoording te roepen.  
 

• Integratie en arbeidsmarkt 

• Humane opvang 

• Zorg en onderwijs 



 

 

 

 
 
Geschiedenis en herdenkingen 
DWARS Gelderland vindt het belangrijk om uit de geschiedenis lessen te trekken voor de 
toekomst. Mede daarom is het belangrijk de geschiedenis op een inclusieve manier naar voren 
te laten komen in de herdenkingscultuur. Niet alleen gebeurtenissen en/of personen uit de 
westerse joods-christelijke cultuur, maar ook uit andere culturen verdienen herdenking. Daarbij 
vinden we het belangrijk om met een open blik te blijven kijken en niet weg te lopen voor de 
duistere aspecten van bepaalde personen en gebeurtenissen die geëerd worden. 
 

• Herdenkingscultuur 

• Open blik & duistere kanten 

• Keti Koti 


