TIME TO VOTE!
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WAT WIL DJP SPECIFIEK VOOR JONGEREN?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veilige opening van kroegen, clubs en festivals
Studiefinanciering voor het leven (basisinkomen van €1000,- per maand)
Halvering collegegeld, tweede studie zelfde tarief
Klimaatschade omzetten in klimaatwinst
Onderwijs naar Scandinavisch model; spelend leren in plaats van toetsdruk en presteren
Betaalde werkervaringsplekken en stages
Verzekering voor flexwerkers en zzp’ers
Eerlijke pensioenen
Leegstaande gebouwen en kantoren transformeren tot woningen
Een huurplafond op basis van de kwaliteit en oppervlakte van je woning
Decriminaliseren van drugs
Snelle toegang tot psychische hulp en jeugdzorg

WAT IS DJP’S VISIE VOOR DE REST VAN NEDERLAND?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Richting de 15-urige werkweek met behulp van automatisering en kunstmatige intelligentie
Meer tijd voor buren, familie en vrienden
Simpel belastingstelsel door toeslagen te vervangen met een basisinkomen (behalve PGB)
Directe democratie via burgerraden, 150 gelote burgers komen met oplossingen uit de maatschapij
Meer lokale productie en consumptie; zuinige en circulaire economie
Lagere loonbelasting, hogere tax op grondstoffen en data
Zelfrijdende auto’s en gemengd transport; sneller, schoner en slimmer op bestemming
Autovrije steden, recreatie en groen op voormalige parkeerplekken
Standaard een reclamevrije omgeving met privacy
Destabilisatie van Noord-Afrika (580 miljoen mensen) voorkomen met groene ‘muur’ van bomen
Democratische Europese Unie, onze generatie wereldwijd vertegenwoordigd

DOE MEE en WORD LID op WWW.DJP.NL
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TIME TO VOTE!

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
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1. GENERATIES Y & Z VERTEGENWOORDIGD
2. BASISINKOMEN
3. SOCIAAL CONTACT
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ONZE MISSIE:

TIME TO VOTE!

Er is een partij voor ouderen, dieren en gelovigen maar niet voor jongeren? WTF?
Wij willen dat jongeren zichzelf meer herkennen in de politiek. Daarvoor moeten er meer
jongeren in de politiek en moeten wij meer gaan stemmen! Het is tijd voor een nieuw geluid,
namelijk van twee generaties die nu nog nauwelijks aan tafel zitten: generatie Y en generatie Z.
Tijd dat wij ons hard maken voor onze rechten. TIME TO VOTE!
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WAAROM DJP?

