
Inleiding bij de doorlichting van de verkiezingsprogramma’s van 

de politieke partijen die op 19 maart in Arnhem meedoen 

aan de gemeenteraadsverkiezingen 

 
 

‘Ik hoop dat u 19 maart uw stem gaat uitbrengen. Want de stad wordt bestuurd door de stad. En de 

stad, dat bent u.’ 

Aan het woord is burgemeester Herman Kaiser in zijn inleiding van de verkiezingskrant die de 

gemeente Arnhem in maart 2014 in een oplage van 76.550 exemplaren huis aan huis heeft laten 

bezorgen. En dat alles om de stemgerechtigde burgers van deze stad ertoe aan te zetten zich op 19 

maart naar de stembus te begeven en daar zijn of haar keuze voor de Arnhemse toekomst te maken. 

Het maken van die keuze is echter niet zo eenvoudig. Maar liefst 18 partijen hebben zich voor deze 

verkiezingen ingeschreven, waaronder 6 plaatselijke. Al die 18 partijen presenteren zich in de 

verkiezingskrant met uittreksels uit hun partijprogramma. ‘Werk!’, ‘goede zorg!’ en een ‘veilige 

omgeving!’ zijn daarin de meest voorkomende leuzen. 

Begrijpelijk, want ons land bevindt zich in een recessie waardoor veel inwoners en bedrijven in 

financiële nood zijn gekomen. En omdat de kranten bol staan van falende zorgverleners en mensen 

zich al heel lang ’s avonds niet meer veilig op straat voelen, liggen die andere twee slogans ook voor 

de hand. 

 

Minder voor de hand echter liggen heel andere kwesties die de toekomst van de Arnhemse burgers 

bepalen, ook al zijn die veel minder tastbaar. Want je veilig op staat voelen is een  waardevol iets, 

maar intussen staat Nederland al jaren in de top-10 van wapen exporterende landen en draagt dit bij 

aan de onveiligheid in de wereld die voortdurend tot escalaties leidt, dan weer hier, dan weer daar. 

Arnhem telt een dozijn bedrijven die aan de wereldwijde wapenhandel deelnemen, direct door middel 

van productie of dienstverlening en indirect via beleggingen in de wapenindustrie. 

 

Ook de armoede waar veel Arnhemse gezinnen mee tobben door gebrek aan werk en stijgende 

zorgkosten, heeft een andere kant. Want terwijl de mondiale armoede op steeds meer plekken met 

succes wordt bestreden, groeit de wereldbevolking en leven er nog altijd meer dan een miljard mensen 

onder de armoedegrens. De relatie tussen beide problemen is veel nauwer dan op het eerste oog lijkt. 

Want terwijl in de Arnhemse winkels kleding en voedsel nog altijd onder de werkelijke prijs worden 

aangeboden vanwege onderbetaalde grondstoffen en lage loonkosten in ontwikkelingslanden, komen 

mensen in diezelfde landen om van de honger omdat wij die producten wel kunnen kopen maar zij zelf 

niet. 

Hetzelfde geldt voor de zorg. De kosten mogen dan weliswaar hier erg hoog zijn, maar afgezet tegen 

het feit dat ieder jaar miljoenen mensen in de wereld sterven aan ziektes die met een beetje goede wil 

vanuit het rijke Westen effectief bestreden kunnen worden, zijn patiënten in ons land nog relatief goed 

af. 

 

Arnhem is niet voor niets Millennium- en Fair Trade gemeente geworden. Die stappen waren 

belangrijk om als gemeente het goede voorbeeld te kunnen geven en om de stad (en dat zijn wij, zegt 

de burgemeester immers) te helpen zich bewust te maken van dit soort tegenstellingen. 

Nu gaat het erom de Millennium- en Fair Trade doelen te blijven invullen. De verkiezings-

programma’s zijn daar uitgelezen instrumenten voor. Vandaar dat het Platform Arnhem Mondiaal, 

waar Doca deel van uitmaakt, al in oktober 2013 de politieke partijen in de gemeenteraad heeft 

verzocht om deze grensoverschrijdende doelstellingen in hun programma’s op te nemen. 

Met de verkiezingskrant in de hand en het partijprogramma op het computerscherm, valt na te gaan 

wat de Arnhemse politiek met dat Platformadvies heeft gedaan. 
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