SURVEY STUDENTENPARLEMENT
In oktober en november 2017 organiseerde Kristof Calvo vier studentendebatten in de vier grote
universiteitssteden (Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel) waar jongeren met elkaar in debat gingen
over uiteenlopende thema’s.
Afsluitend was er een groot Studentenparlement in De Kamer op maandag 13 november. Honderd
jongeren gingen toen met elkaar in debat. De thema’s op die avond waren ‘Stemrecht op 16’,
‘Diversiteit’ en het ‘Basisinkomen’.
We legden alle deelnemers een enquête voor, de resultaten werden in dit rapport verzameld.

WIE WAREN DE DEELNEMERS?
Gendergewijs namen er beduidend meer mannen (67%) deel aan het Studentenparlement dan
vrouwen (33%). De jongste deelnemer was 16, de oudste 35. Twee derde van de deelnemers was
tussen de 18 en 22 jaar oud. Dat de deelnemers aan een Studentenparlement politiek geïnteresseerd
zijn spreekt voor zich, maar het was geen bijeenkomst van de jongerenafdelingen van de politieke
partijen: slechts 38% gaf aan lid te zijn van een politieke partij.

DE RESULTATEN: GEEN CUMUL, POSITIEF VOOR REFERENDA EN STEMRECHT OP 16
De grote meerderheid van de
respondenten is tegen een
cumul van publieke
mandaten. Slechts een
minderheid (14%) ziet geen
graten in cumuleren. 1 op 4 is
onbeslist.

Provincies zijn populairder
dan de Senaat als
bestuursniveau.
De helft vindt dat de Senaat
zou moeten worden gesloten,
tegenover 31% bij de
provincie als bestuurlijk
niveau.
Een kwart is onbeslist.

46% wil dat de burgemeester
rechtstreeks verkozen wordt.
Hiermee schaart het
grotendeel van de
ondervraagden zich achter dit
idee.
Slechts 31% is niet akkoord,
24% is onbeslist.

44% vindt referenda een goed
instrument in de democratie.
Voor delicate kwesties zoals
onafhankelijkheid vinden ze
referenda wel pas een goed
instrument als er een
twee/derde meerderheid
vereist is, dan is 46%
voorstander van een
referendum. 30% is onbeslist.

Meer dan 7/10 jongeren vindt
dat de huidige fiscaliteit
onrechtvaardig is.
De grootste vermogens
zouden volgens hun meer
moeten bijdragen. Amper 9%
vindt dat de huidige fiscaliteit
rechtvaardig is.

De helft van de jongeren vindt
diversiteitsquota een goede
zaak zijn. Een derde is
onbeslist. Amper 17% ziet
diversiteitsquota niet zitten.

Merendeel van de jongeren
willen hun studiekeuze niet
uitstellen naar 16 jaar. 43% is
hier niet mee akkoord. Een
derde is wel te vinden voor dit
idee. Een kwart is onbeslist.

Europa blijft zeer populair bij
de jeugd. 57% van de
ondervraagden vindt dat
Europa machtiger zou moeten
worden, amper 12% vindt dit
niet. Toch vindt maar 15% dat
Europa de touwtjes in handen
zou moeten hebben rond
lonen en belastingen.

De respondenten zijn erg
verdeeld over een vliegtaks.
Iets meer dan een derde is
hier voor te vinden, een ander
derde vindt het geen goed
idee. Zo 'n 30% is onbelist.

Basisinkomen is een echt
discussiepunt. Een derde is
voor het basisinkomen, iets
meer dan een derde is tegen.
30% is nog niet beslist.

Bijna 7 op 10 deelnemers is
voor stemrecht op 16
wanneer er meer politieke
vorming wordt aangeboden
op school. 20% procent is
onbeslist.
Mocht er geen bijkomende
politieke vorming in het
onderwijs voorzien worden,
dan zakt het aantal prostemmen naar 52%.

