Fack de politiek
Wij verzamelden voor jou een hoop politieke cliché's van jongeren in tekstballonnen (zie
powerpoint). Print deze af, pas ze aan naar wens, plastificeer ze eventueel en ga ermee naar buiten.
Hieronder een aantal antwoorden die jullie kunnen gebruiken om in debat te gaan. Heb je zelf nog
ideetjes om deze debatfiche aan te vullen op basis van jullie ervaring, geef het gerust door, ik vul aan.
1. Mijn stem maakt toch geen verschil
• Toch wel, alle beetjes helpen
• Vooral met een voorkeursstem kan je aangeven in wie je lokaal gelooft. Wij vinden dat
personen het verschil moeten maken, meer dan partijen. Daarom is het zo belangrijk dat
mensen gaan stemmen op mensen waarin ze geloven. En liefst jongeren natuurlijk ;)
2. Politici luisteren graag naar zichzelf, niet naar mensen
• Dat gevoel hebben we ook vaak als we nationale politiek zien.
• Wij willen dat anders doen, daarom dat we hier vandaag staan (+ vermeld eventueel
andere initiatieven)
• De tijd dat politici alles zelf beslissen is voorbij. Onder invloed van social media is het niet
meer mogelijk mensen niet te betrekken. De jonge generatie snapt dat.
3. Rood, groen, blauw: het zijn allemaal dezelfde.
• Dat gevoel kennen we.
• Het zijn vaak dezelfde politici die je ziet.
• Bij partijen onderling zijn er wel degelijk verschillen. Wij liberalen zijn de enige die zo
hard gaan voor vrijheid en vooruitgang voor iedereen. Anderen zijn vaak gericht op een
doelpubliek (nationalisten, arbeiders, …).
• Wij vinden dat personen het verschil moeten maken, meer dan partijen. Daarom is het
zo belangrijk dat mensen gaan stemmen op mensen waarin ze geloven. En liefst jongeren
natuurlijk ;)
4. Politiek, daar ken ik niets van
• Dat hoeft niet: politiek gaat over alles in het leven, niet alleen over partijen en
ingewikkelde structuren.
• Informeer naar wat de persoon doet/studeert/van houdt. Ga daar dieper op in en link
het met politiek om te laten zien dat waar hij/zij mee bezig is, ook politiek is.
• Kom bij ons om meer bij te leren en zelf je zeg te kunnen doen.
5. Het zijn allemaal zoontjes en dochters van
• Hier, een mooie sleutelhanger;)
• Dat is soms nog zo, maar bij ons gaat het vooral om wat je kan en wie je bent, niet
vanwaar je komt. Toekomst telt, niet afkomst.
• Noem voorbeelden: Gwendolyn Rutten, Lieve Wierinck, Danielle Vanwezenbeeck,
Fransesco Vanderjeugd… van politici die geen stamboom hebben.
6. De liberalen zijn er voor de rijken
• Liberalisme gaat over vrijheid, vooruitgang en verantwoordelijk. Dat geldt voor iedereen,
arm of rijk.
• Je toekomst telt, niet je afkomst. Daarom dat wij ervan overtuigd zijn dat iedereen
dezelfde kansen moet krijgen om zelf keuzes te maken. Bijvoorbeeld om te ondernemen
ja. Maar het is veel meer dan dat.

7. Politici weten niet waarover ze spreken
• Vandaar dat wij naar jullie toekomen. We willen horen waar het over gaat onder
jongeren, in onze gemeente.
• Politiek gaat over alles en iedereen, je kan niet in alles een expert zijn. Daarom dat het
belangrijk en nuttig is je ideeën hierover te delen.
8. Politiek gaat niet over mij
• Toch wel: politiek gaat over alles in het leven, niet alleen over partijen en ingewikkelde
structuren.
• Informeer naar wat de persoon doet/studeert/van houdt. Ga daar dieper op in en link
het met politiek om te laten zien dat waar hij/zij mee bezig is, ook politiek is.
• Grote beslissingen op nationaal niveau kunnen een kleine impact hebben op jouw leven.
En kleine beslissingen, die bijvoorbeeld gemaakt worden op lokaal niveau, kunnen dan
weer een grote impact hebben op iemands leven, op dat van jou.
9. Het zijn allemaal zakkenvullers
• Politici komen inderdaad regelmatig negatief in de pers. En het is vast en zeker zo dat
een bepaalde groep politici er liever veel geld aan verdient. Maar dat gaat in sé om een
kleine groep, de meest zichtbare groep, maar weet dat het grootste deel van het werk
vaak achter de schermen gebeurt en zich daar heel erg veel mensen vrijwillig voor
inzetten. Bij Jong VLD bijvoorbeeld wordt er niemand vergoedt, wij doen dit uit
overtuiging, vrijwillig.
• Heel veel lokale afdelingen draaien uitsluitend op vrijwilligerswerk.
• Wat je zelf doet doe je meestal beter. Maak hen warm om zelf met ideeën te komen, in
debat te gaan en eventueel zelfs mee aan het roer te gaan staan. Vrijwillig, zonder
zakken te vullen, in eer en geweten.
10. Ze spreken precies alsof ze van Mars komen
•
11. Politici maken enkel ruzie, geen oplossingen
• Dat gevoel kennen we
• Bij partijen onderling zijn er wel degelijk verschillen. Belangrijk is te kunnen luisteren
naar die verschillen en erover na te denken. Al te vaak gaan politici uit van hun eigen
grote gelijk. Vandaar dat wij hier vandaag zijn.
• Wij willen dat anders doen, daarom dat we hier vandaag staan (+ vermeld eventueel
andere initiatieven)
• De tijd dat politici alles zelf beslissen is voorbij. Onder invloed van social media is het niet
meer mogelijk mensen niet te betrekken. De jonge generatie snapt dat.
12. Ik wil wel iets veranderen, maar politiek interesseert me niet
• Geef aan dat het belangrijk is hun ideeën te delen, op eender welke manier. Dat kan via
politiek, maar ze kunnen ook in debat gaan met politici, mailen… Of zich aansluiten bij
een jongerenvereniging
• Geef aan wat jullie doen met Jong VLD, namelijk bepaalde zaken onder de aandacht
brengen waar jullie iets aan willen veranderen, in de hoop dat de politiek, het bestuur er
werkelijk met aan de slag gaat

•

Politiek neemt verschillende vormen aan. Iets realiseren, op basis van concrete plannen
of ideeën is politiek, daarvoor hoef je niet per se middenin een politieke structuur te
zitten.

