Wij Staan Op! stuurt open brief naar 2e-Kamer over ratificatie VN-verdrag
Op dinsdag 19 januari a.s. zal de Tweede Kamer zich uitspreken over de ratificatie van het VNverdrag over de rechten van mensen met een beperking. In een amendement pleitte Otwin van
Dijk (PvdA) afgelopen week voor toegankelijkheid als een wettelijke norm. De VVD dreigde in het
debat de gehele ratificatie van het VN-verdrag te blokkeren als dit amendement zou worden
aangenomen. Wij Staan Op! vindt dit een schandelijke gijzeling en stuurt daarom deze week een
open brief naar alle fractievoorzitters van de 2e Kamer om deze ondemocratische en
discriminerende houding van de VVD te bestrijden door het amendement onverkort aan te nemen.
Zie hieronder de tekst van de open brief.
Geachte fractievoorzitters van de Tweede Kamer,
Deze week vond een debat plaats over de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een
beperking. Deze ratificatie is een sluitstuk van een lang proces, waarin landen kracht zetten achter
hun intenties hun samenleving voor iedereen toegankelijk te maken. Nederland is een van de laatste
landen die het VN-verdrag, dat al in 2006 is ondertekend, nog moet ratificeren. Diverse regeringen
hebben steeds betoogd dat zorgvuldigheid de reden was om dit verdrag, nu 10 jaar na dato, nog niet
geratificeerd te hebben.
De VVD heeft dit debat op scherp gezet door de ratificatie van het VN-verdrag te blokkeren als het
amendement van Otwin van Dijk (PvdA) door de Kamer wordt aangenomen. Wij Staan Op!, een
beweging van jongvolwassenen met een beperking, vindt dit een schandelijke gijzeling van het debat
en onparlementair gedrag van de VVD. De VVD bepleit het voortzetten van een vrijblijvende omgang
met toegankelijkheid, wat neerkomt op het voortzetten van het onsuccesvolle beleid om vanuit de
overheid niets te verplichten als het gaat om toegankelijkheid. Dat beleid heeft de laatste jaren
duidelijk gemaakt dat een miljoen mensen met een beperking door de overheid, wetgeving en
werkgevers succesvol aan de kant gehouden worden, terwijl het merendeel van hen veel beter in de
maatschappij opgenomen zou kunnen worden.
Wij Staan Op! – een beweging van jongvolwassenen met een beperking die afgelopen jaar met
politiek en bestuur in gesprek is voor een toegankelijke samenleving – ziet dat als discriminatie en
vraagt u als fractievoorzitters daar in het debat van aanstaande dinsdag een eind aan te maken, door
met Otwin van Dijk de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een beperking
voortaan als norm te beschouwen. Wij Staan Op! is dit jaar opgericht om de discussie over
toegankelijkheid kracht bij te zetten door de regering te vragen, daar nu eens serieus mee aan de
slag te gaan. Door het publiceren van een manifest met 12 aandachtspunten zijn zij de afgelopen
maanden geslaagd door te dringen tot het debat dat in Den Haag zowel in de Tweede Kamer als in
het ministerie van VWS wordt gevoerd. We zetten hieronder uiteen waarom we dat zo nodig vinden.
Discriminatie van mensen met een beperking
De ratificatie van het VN-verdrag, die al vele malen is uitgesteld en vooruitgeschoven, is zo’n
belangrijk item omdat het verdrag een wettelijke basis levert voor mensen met een beperking, om
voor hen ontoegankelijke gebouwen, gebieden, websites, opleidingen en andere levensfuncties die
zij nodig hebben, juridisch ter verantwoording te kunnen roepen.

Al jaren loopt Nederland ten aanzien van andere Westerse landen
achter met betrekking tot toegankelijkheid. Nederlandse gehandicapten
kunnen alleen met erg veel moeite een treinreis regelen, een concert
bezoeken, een opleiding volgen of aan het werk komen. In de Verenigde
Staten, een referentiegebied waar de politiek doorgaans graag
voorbeelden van overneemt, is de toegankelijkheid van het openbaar
vervoer en overheidsgebouwen een norm. Nederland gedraagt zich in
dit opzicht steeds meer als een onderontwikkelde natie door de
toegankelijkheid niet als norm te accepteren maar over te laten aan de vrijblijvendheid en
goedertierenheid van overheid, instellingen en ondernemingen. Zo kunnen meer dan een miljoen
mensen met een beperking niet leven op de manier waarop zij dat wenselijk vinden.
Gijzeling
Wij Staan Op! heeft geen goed woord over voor de opstelling van de VVD in het debat over de
ratificatie. De VVD wil van de ratificatie een tandeloze tijger maken, door de toegankelijkheid van de
samenleving niet als norm te zien maar als een streven voor de komende 20, 30 jaar. Dit maakt de
ratificatie tot een nietszeggende handeling die slechts een voortzetting van het huidige beleid
betekent. Het huidige beleid heeft als belangrijkste effect gehad dat vele mensen met een beperking
tot inactiviteit, chronische vermoeidheid en werkloosheid worden gedwongen, omdat de
samenleving te weinig voorzieningen treft om hen te laten participeren. Het amendement van Otwin
van Dijk poogde toegankelijkheid in de samenleving als norm te stellen: geen gebouw, geen
opleiding, geen weg mag nog worden geconstrueerd als die niet toegankelijk is voor mensen met een
beperking. Door dit principe niet alleen van tafel te maaien maar ook nog eens de ratificatie van het
VN-verdrag in het debat daarmee te gijzelen, zet de VVD miljoenen mensen met een beperking als
tweederangs burgers aan de kant.
Het kernargument dat de VVD gebruikt, is de mogelijk onbeheersbare financiële consequenties van
het amendement. De ratificatie wordt daarmee allereerst gereduceerd tot een financieel vraagstuk,
terwijl het eerder een morele richtlijn is. Daarnaast zijn veel inclusieve maatregelen kosteloos en
meeliftend op bestaande initiatieven in te bouwen. In de uitvoering van het amendement zijn talloze
manieren te bedenken waarin aanpassingen die leiden tot disproportionele investeringen, kunnen
worden vertraagd of uitgesmeerd. De halsstarrige opstelling van de VVD verraadt daarom dat zij
feitelijk überhaupt niet bereid is te investeren in een inclusieve samenleving. Dit vindt Wij Staan Op!
niet alleen kortzichtig en laf, maar ook onmaatschappelijk, onparlementair en discriminerend.
Wij Staan Op! roept dan ook alle fracties in de Tweede Kamer op, het amendement van Van Dijk
onverkort te steunen en daadwerkelijk een wettelijke grond te leggen onder een open, toegankelijke
en inclusieve samenleving.
#jekomternietin
Met de hashtag #jekomternietin is de groep jl. zaterdag op Twitter begonnen voorbeelden te
verzamelen van ontoegankelijke aspecten van de samenleving. Binnen enkele uren was de hashtag
trending topic en leidde ze tot vele, soms stuitende voorbeelden van ontoegankelijkheid van
openbare ruimten, openbaar vervoer en onderwijs. Draagvlak voor de standpunten van Wij Staan
Op! is er genoeg, en ook in de politiek zijn talloze steunbetuigingen naar Wij Staan Op!
gecommuniceerd.

Wij vragen u om aan te sluiten bij een standpunt dat de Nederlandse bevolking in meerderheid
huldigt, en zeker de meer dan 1 miljoen mensen met een beperking, die door ander beleid, echt voor
de dag kunnen komen.
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