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Kerk in Actie, het diaconale en zendingswerk van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft met het
oog op de komende verkiezingen een Diaconale kieshulp samengesteld. De programma’s van een
groot aantal politieke partijen zijn hierin naast elkaar gelegd en worden vergeleken vanuit diaconaal
standpunt. Het gaat hierbij niet om een kieswijzer, zoals de Stemwijzer of het Kieskompas, maar om
een overzicht van onderwerpen waarbij het Diaconaat van de kerken zich nauw betrokken voelt. Uit
deze vergelijking van standpunten kan de lezer zelf conclusies trekken.
Welke ideeën hebben de politieke partijen om de toenemende armoede in te dammen? Hoe willen
ze toegang tot goede zorg waarborgen en heeft men aandacht voor verlichting van taken van
mantelzorgers? Willen politieke partijen het asielbeleid aanscherpen of de rechten van
asielzoekerskinderen versterken? Wordt er klare wijn geschonken over investeren in een duurzame
samenleving en worden forse maatregelen daarbij voorgesteld? Heeft de mondiale
verantwoordelijkheid ook een centrale plek in het programma en welke visie heeft men op
ontwikkelingssamenwerking?
Bij de samenstelling van de kieshulp is uitgegaan van de algemene waarden die centraal staan in het
werk van Kerk in Actie, zoals respect voor medemensen, recht op een menswaardig bestaan,
gerechtigheid en behoud van de Schepping. Rondom vijf diaconale thema’s zijn actuele vraagstukken
én de visie en ambities van Kerk in Actie benoemd. Deze vormden de leidraad voor de Diaconale
kieshulp die stichting Oikos in opdracht van Kerk in Actie heeft samengesteld.
Na de verkiezingen zal Kerk in Actie de totstandkoming en uitvoering van een nieuw overheidsbeleid
alert blijven volgen met de vraag of dit beleid een duurzame en solidaire samenleving versterkt. Een
aantal plannen van de politieke partijen onderschrijft Kerk in Actie van harte. Tegelijkertijd laat het
algemene beeld ook zien dat er in de politiek een eenzijdige gerichtheid is op de
verantwoordelijkheid van het individu en er weinig aandacht is voor achterliggende oorzaken van
problemen, hoe deze aan te pakken en tegenstellingen te overbruggen.
Wat opvalt is dat het bestaan van armoede en voedselbanken in onze rijke westerse samenleving
niet meer benoemd worden als onrecht. Ook is er weinig oog voor het bestrijden van uitwassen
waarbij winst wordt gemaakt ten koste van mensen in een kwetsbare positie.
De kieshulp is te vinden op de website van Kerk in Actie.

