Jongerenmanifest Coalitie-Y
Een mooie toekomst - dat willen we allemaal. Die toekomst begint bij jongeren. Samen kunnen we
aan een toekomst bouwen waar iedereen zijn of haar talenten kan benutten, met betekenisvol
werk waarmee je vooruit kunt komen, en een inkomen waarmee je een huis kunt kopen of een
gezin kunt stichten.
Die toekomst komt er niet vanzelf. We leven in een prestatiemaatschappij. Er is welvaart, maar
niet iedereen profiteert daar evenveel van. Er is veel stress en druk en veel mensen raken burnout. En voor de kansen die je krijgt, maakt het steeds vaker uit wie je ouders zijn of wat zij
verdienen. Juist ook voor jongeren stapelt de druk zich op: door toenemende studieschulden, door
krapte en discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt en door de doorgeslagen flexibilisering. We
moeten voorkomen dat de prestatiemaatschappij leidt tot overbelaste generaties.
Generatie-Y is weerbaar en wil nu en in de toekomst haar verantwoordelijkheid nemen in de
samenleving. Dat kan, als we de oorzaken van toenemende studiedruk, onzeker werk en het tekort
aan betaalbare woningen weten om te buigen en als we zorgen dat iedereen eerlijke kansen heeft
en vaste grond onder de voeten voelt. Daarbij moeten we discriminatie stevig aanpakken, of het nu
is op de woningmarkt, de arbeidsmarkt of waar dan ook in de samenleving.
Coalitie-Y wil een samenleving waarin we elkaar rust en ruimte gunnen. We willen dat jongeren
zich kunnen ontwikkelen en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. We willen een samenleving
die recht doet aan iedere generatie, nu en in de toekomst.
Voor Coalitie-Y staat voorop dat we de samenleving met elkaar maken en dat wederzijds respect
de basis is. We willen dat iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn en eerlijke kansen heeft – ongeacht
opleiding, afkomst, gender, geloof, thuissituatie, geaardheid, politieke voorkeur of
maatschappelijke status.
In dit manifest komt Coalitie-Y met de volgende inzet voor de komende jaren en voor het volgende
regeerakkoord:
1. We pakken het leenstelsel aan en voeren een basisbeurs in
2. We binden de strijd aan met prestatiedruk in het onderwijs en zorgen dat elke jongere in het
middelbaar en hoger beroepsonderwijs zeker is van een kwalitatief goede stageplaats
3. We zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, we pakken de kloof tussen vast, flex en
zzp aan en we werken aan een goede balans tussen werk en privé
4. We pakken huisjesmelkers aan en gaan extra bouwen, zodat jongeren betaalbaar kunnen
wonen
5. We zorgen dat elke jongere toegang heeft tot hulp en zorg
6. We zorgen voor een eerlijk, eenvoudig en evenwichtig pensioenstelsel
7. We zorgen dat de koopkracht van jongeren beter in beeld komt
8. We voeren een generatietoets in, om te zorgen voor eerlijke en generatiebestendige
beleidskeuzes
9. We regelen een plek voor jongeren in de kabinetsformatie
10. We zorgen voor een schone, leefbare toekomst voor jongeren

