
OPROEP
Aan alle leden en sympathisanten van afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond:

Breng uw stem uit op 21 maart aanstaande!
In 1946 werd het Humanistisch Verbond opgericht, met de bezetting in de Tweede Wereldoorlog nog vers in 
het geheugen. In 2018 leven we in een democratie en bepalen we zelf wie ons regeert, ook op gemeentelijk 
niveau. Het is daarvoor wel van belang dat alle burgers meedoen. Blijf daarom niet thuis op 21 maart, maar 
ga stemmen!

Het gaat bij de gemeenteraadsverkiezingen niet om de bekende landelijke vraagstukken; de inzet is lokaal. 
Dat betekent niet dat het minder belangrijk is! Onze lokale politici beslissen waar subsidies wel en niet heen 
gaan, regelen huisvesting en extra ondersteuning van scholen én krijgen steeds meer verantwoordelijkheden 
voor bijvoorbeeld wijk- en jeugdzorg. Daarom is stemmen op 21 maart wel degelijk belangrijk.

Wij kunnen u natuurlijk niet vertellen wat u – als humanist – moet stemmen. Weliswaar delen wij een aantal 
uitgangspunten, zoals te lezen in het document ‘Eigentijds humanisme’:

• Menselijke waardigheid
• Individuele vrijheid
• Mensen zijn gelijkwaardig
• Zorg voor onze leefomgeving
• Neutrale staat en pluriform debat
• Een humane samenleving

Maar, in de woorden van oud-hoofdbestuurslid Piet Spigt: ‘Het humanisme is geen politiek – maar de 
bereidheid tot ernstige en vergaande bezinning op politieke verhoudingen. (…) ‘t Is geen antwoord op vele 
vragen, maar het is een eeuwige, onontkoombare vraag over alles en aan iedereen.’

Elke humanist zal het accent weer op andere waarden leggen en verschillende humanisten komen op 
verschillende politieke partijen uit. Maar wat u ook stemt, als uw stem gebaseerd is op de bovenstaande 
uitgangspunten vergroot u de kans op een uiteindelijke coalitie die de idealen van het humanisme dichterbij 
brengt. Daarom verzoeken we u allemaal om te gaan stemmen in een van de vijftien gemeenten van onze 
afdeling Zwolle en Omstreken.

Vrijwel overal in en rond Zwolle vinden politieke debatten plaats. Wij voegen hier een lijst van deze debatten
bij. Ze bieden een mooie nadere kennismaking met de lokale (afdelingen van) partijen.

Verhinderd of slecht ter been? Gebruik dan de mogelijkheid om iemand anders te machtigen.
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PS: Ook na 21 maart kunnen we natuurlijk invloed uitoefenen op het lokale bestuur. Het is ons doel om, waar
mogelijk, onze stem te laten horen en zo de nieuwe coalities te bewegen tot een humanistischer politiek. 
Suggesties? Zelf meepraten? Laat het ons weten!


