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WAAROM NU?
Dit is een cruciaal punt in de geschiedenis. Midden in de coronacrisis staan we voor de
uitdaging om nog grotere rampen te bestrijden. Ook nu moet Nederland toekomstbestendig
worden gemaakt. Het is tijd voor Generatie Y en Z om een volwaardige plek in de maatschappij
te creëren. Het is tijd om de handen uit de mouwen te steken en te laten zien dat het beter kan.

1. JONGEREN NAAR DE STEMBUS EN JONGEREN IN DE TOP
2. BASISINKOMEN VAN €1000 PER MAAND
3. SOCIAAL CONTACT VERSTERKEN
Hier vind je onze belangrijkste standpunten per thema:

SOCIAAL CONTACT, 2. DEMOCRATIE, 3. KLIMAAT,
4.
ONDERWIJS, 5. ECONOMIE, 6. WONEN,
7.
DIVERSITEIT, 8. GEZONDHEID, 9. DIGITAAL / TECHNOLOGIE,
10.
VEILIGHEID, 11. TIJD, 12. MIGRATIE / INTERNATIONAAL

TIME TO VOTE!

TOP 3 SPEERPUNTEN:

TIME TO VOTE!

Onze generaties zijn zwaar de pineut, wij sparen niet, hebben geen betaalbare woning en
bouwen studieschuld op in plaats van een pensioen. Tel daar klimaatverandering,
eenzaamheid en een gevoel van machteloosheid bij op en je krijgt een somber plaatje.
Wij gaan dat plaatje kantelen naar empowerment, hoop en actie. Het is tijd dat wij als
generaties opkomen voor onze rechten. TIME TO VOTE!
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DE STEM VAN GEN Y & Z
IN POLITIEK NEDERLAND

Meer standpunten per thema vind je op www.djp.nl
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DEMOCRATIE

Lobbyisten en dirty business hebben veel te veel invloed. DJP wil een eerlijke democratie waarin
burgers het laatste woord hebben en media onafhankelijk zijn.
•
•
•
•
•

Stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar
150 gelote burgers brengen advies uit over moeilijke onderwerpen via burgerraden
Meer geld voor de publieke omroep en onderzoeksjournalistiek
Techbedrijven moeten BTW afdragen over artikelen net als gedrukte media
Het koningshuis wordt puur ceremonieel en krijgt één begroting

3.

KLIMAAT

Klimaatbeleid is een kwestie van doen en tijd vrijmaken, niet iets om depressief van te worden:
•
•
•
•
•
•

We worden versneld onafhankelijk van tirannieke gas en olie regimes
Fridays 4 Future; Elke vrijdag aan de slag met klimaatverbetering: isolatie, besparen en vergroenen
Er komt een grondstofbelasting zodat de vervuiler betaalt
Van een wegwerpeconomie naar een circulaire economie
Minimaal 2% van het BBP naar klimaatmaatregelen
Nederland emissie negatief in 2030

4.

ONDERWIJS

Onderwijs is veel te rigide ingericht op niveauverschil, toetsen en prestatiedruk. Daarom willen we naar
een Scandinavisch model dat alle jongeren kansen voor zelfontwikkeling biedt.
Minder lesuren en toetsen, niveau indeling rond 15 jaar
Halvering collegegeld, beter betaalde leraren en docenten
Basisbeurs vervangen met basisinkomen van €1000 per maand, bonus na afronden MBO, HBO of WO
Verbeeldingsvermogen aanwakkeren, ervaringsgericht onderwijs

5.

ECONOMIE

Jongeren hebben recht op fatsoenlijk loon in plaats van leeftijdsdiscriminatie, flexcontracten
en zzp constructies. Een universeel basisinkomen is de grootste boost voor onze economie.
•
•
•
•

Stages en werkervaringsplekken betaald
Pensioenpremies op basis van het aantal werkenden
Degelijke verzekeringen voor zzp’ers en flexwerkers
Een basisinkomen van €1000 per maand voor iedere Nederlander in plaats van toeslagen,
gefinancierd uit een tax van 0.2% op iedere financiële transactie
• 60% reductie van schulden en armoede, hogere waardering voor onbetaald werk
• Hogere belastingen voor de top 1% rijkste Nederlanders

WONEN

Wonen vormt een steeds grotere kostenpost. Met name jongeren en starters kunnen geen eigen
woning bemachtigen. Wij strijden voor een eerlijke verdeling van huisvesting:
•
•
•
•
•

Een huurplafond op basis van de kwaliteit en oppervlakte van je woning
Leegstaande gebouwen en kantoren transformeren tot studentenwoningen
Eerste recht van koop voor Nederlandse burgers, institutionele beleggers weren
Een woonplicht en maximum bezit van 4 huizen in Nederland, wonen is een recht
Versoepelde hypotheekregels voor starters, studieschuld geen bezwaar
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SOCIAAL CONTACT

Eenzaamheid, polarisatie en gentrificatie nemen toe. We leven steeds meer individualistisch. DJP wil
meer saamhorigheid en een openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting.
• Kroegen, festivals en clubs zo snel mogelijk veilig open
• Maatschappelijke diensttijd (Rode Kruis / Reddingsbrigade / Milieudiensten / ouderen helpen),
3 maanden als onderdeel van het lespakket. Elke vijf jaar een reünie
• Welkomstpakket en verbeter-budget voor starters om hun buurt op te leuken
• Meer tijd en geld voor buurtwerk, buurthuizen, sportclubs, muziekscholen, bibliotheken en
buurtmaaltijden
• Buddy netwerken waardoor jong en oud maandelijks samen iets ondernemen
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•
•
•
•

Minister voor Gelijke Behandeling in navolging van België en Canada
Discriminatie door overheid, bank, verzekeraar of andere organisaties fors beboeten
Organisaties begeleiden naar een diverser personeelbestand
Vaker en uitgebreider verslaggeving van positief nieuws

8.

GEZONDHEID

Nederlanders eten te veel, bewegen te weinig en hebben veel stress.
Daar brengen we verandering in door:
•
•
•
•
•

Afschaffing eigen risico, voorbehoedsmiddelen en menstruatieproducten in het basispakket
Snelle toegang tot psychische hulp en jeugdzorg
Een gratis sport- en cultuurpas voor alle Nederlanders (gezond en inspirerend vermaak)
Groente, fruit en biologisch BTW-vrij
Licht-, lucht en geluidshinder wordt elk jaar 25% verminderd voor verbetering van nacht- en dag rust

9.

DIGITAAL / TECHNOLOGIE

Technologie biedt superveel mogelijkheden maar kost ons ook vreselijk veel tijd. DJP wil:
•
•
•
•
10.

Reclame weren uit het straatbeeld, digitale manipulatie en misleiding bestrijden
BTW-heffing op data zodat burgers meeprofiteren van elke klik op het internet
Privacy als onschendbaar grondrecht om burgers beter te beschermen op het web
Ethische commissies die toezien op positief gebruik van kunstmatige inteligentie en algoritmes

VEILIGHEID

Nederland is een narcostaat geworden, dat ondermijnt ons gevoel van veiligheid.
De levens van duizenden jongeren wordt verpest door een strafblad rondom drugs. DJP wil:
•
•
•
•

Lijst 1 van de opiumwet herschrijven op basis van wetenschap
Drugs decriminaliseren en met inkomsten afkickprogramma’s financieren.
Rechtszaken oplossen door bemiddeling in plaats van strafprocessen
Gevangenissen socialer inrichten en hierdoor terugval in slecht gedrag halveren

11.

TIJD

Veel Nederlanders voelen stress en tijdsdruk of worden ziek omdat ze te veel overwerken.
Vermoeide mensen nemen slechte beslissingen. Daarom wil De Jongeren Partij:

12.

Tijdwinst door automatisering en Kunstmatige Intelligentie benutten voor een kortere werkweek
Elk halfjaar de werktijd een uur omlaag brengen met behoud van loon
Recht om niet gestoord te worden na 8 uur ‘s avonds en in het weekend
Nooit meer file door flexibele werktijden en rekeningrijden
Minder ziekte, meer tijd voor familie, vrienden, buren en burgerschap

MIGRATIE / INTERNATIONAAL

580 miljoen mensen in Noord-Afrika dreigen op drift te raken door droogte. Autoritaire en corrupte
regimes zijn in opkomst. Kinderrechten staan onder druk. Om deze trends te keren wil DJP:
Eerlijke handel en open toegang tot kennis en techniek voor de mensheid
Ecosysteem herstel financieren in de Sahara en de Sahel middels een groene ‘muur’ van bomen
Producten gemaakt door kinderhanden komen Nederland niet in, certificatie via blockchain
Stoppen met de wapenhandel, pensioenfondsen en verzekeraars dwingen tot duurzame beleggingen
De EU democratischer maken aan de hand van burgerraden, burgerbegrotingen en basisinkomen
Een internationaal netwerk van jongerenpartijen zodat de stem van onze generaties
wereldwijd gehoord wordt

IMPACT MAKEN? 1.) Word lid van DJP en maak onze stem luider. 2.) Deel dit programma en onze socials met
vrienden en familie. 3.) Ga met al je vrienden stemmen op 15/16/17 maart en deel je #stemfie #djp2021
DOE MEE en WORD LID op WWW.DJP.NL
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Iedereen kan (van) een ander iets leren. DJP wil contact tussen verschillende
bevolkingsgroepen stimuleren door:
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DIVERSITEIT
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7.

