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In totaal 535 millennials en
changemakers.
Bij aanmelden kregen de deelnemers
een enquêteformulier: 337
deelnemers bezorgden dat terug. Dat
is een responsgraad van 62,99 procent.
Er waren meer mannen (57,4%) dan
vrouwen (41,4%), 1,5% koos voor de
optie X.
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negentig. Die doelgroep werd tijdens
de Millennial Meet-Up duidelijk bereikt: 83,8 procent van de deelnemers was jonger dan 35 jaar.
De jongste deelnemer was 16, de oudste 76.

Mochten de deelnemers op 8
november in de VSA hebben mogen
meestemmen, dan zou bijna de helft
voor Hillary Clinton (44,41%) gekozen
hebben. Jill Stein kan bij de Millennials
rekenen op 27,19 % van de stemmen.
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Opvallend is het hoge percentage
‘Blanco/niet stemmen’: bijna 17%.
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Donald Trump kon in de Roma rekenen
op 1,81% van de stemmen.
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Dat de deelnemers in de Roma politiek geëngageerd
zijn, is wel duidelijk. Opvallend is echter de kritische
opstelling ten opzichte van klassieke politieke partijen
en vakbonden.

Er zijn betere manieren om aan
politiek te doen dan via politieke
partijen
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Slechts 38,4 procent van de deelnemers is lid van een
politieke partij, de meerderheid (61,6%) dus niet.
Een gelijkaardige trend bij de antwoorden op de vraag
of het “belangrijk is om lid te zijn van een vakbond om
te wegen op het beleid”: 62,2 procent ging daar niet
mee akkoord, tegenover 37,8 procent dat lid zijn van
een vakbond wel belangrijk vond.
Dat betekent niet dat ze geen rol zien voor
vakbonden: 94,4% gaat akkoord met de stelling “dat
werkgeversorganisaties en vakbonden meer met
elkaar moeten samenwerken.”
Meer dan driekwart van de deelnemers (77,1%) vindt
dat er betere manieren zijn om aan politiek te doen
dan via politieke partijen. Tweederde vindt daarnaast
dat “politieke partijen niet echt verschillende
beleidsalternatieven aanbieden”.
Het neemt niet weg dat evenveel deelnemers (67,2%)
aangaven dat jongeren wel degelijk kunnen wegen op
het politieke gebeuren.
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Jongeren hebben wel degelijk
invloed op het politieke
gebeuren en op wat overheid
doet
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Bijna driekwart (72,9 procent) vindt dat er “in de politiek voldoende aandacht is voor de stem van de
jongeren.”

Bij de aankoop van bepaalde
diensten en producten ben ik me
altijd bewust van de impact op
mens en milieu

Als de deelnemers diensten of producten
aankopen is bijna driekwart (72,2%) zich “bewust
van de impact daarvan op mens en milieu”.
Dat ecologisch-sociale bewustzijn kan echter best
wat meer ondersteuning gebruiken: 74,8 procent
vindt tegelijkertijd ook dat er onvoldoende
“informatie is over de werkomstandigheden
waaronder de producten die ze kopen, gemaakt
zijn.”
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De stelling dat we in het onderwijs meer moeten
doen om jongeren warm te maken voor onze
akkoord
niet akkoord
democratie via een verplicht vak
“levensbeschouwing, filosofie en burgerschap” wordt onderschreven door liefst 95,7 procent van de
respondenten.

Op de vraag hoe ze het belang van de verschillende beleidsniveaus binnen tien jaar inschatten, komt
een duidelijke trend naar voor.
De deelnemers zien enerzijds het belang van internationale niveaus (EU, Verenigde Naties) gelijk
blijven of toenemen, terwijl slechts 16,6% denkt dat België en 24,1% dat Vlaanderen belangrijker
zullen worden. De helft denkt dat de rol van België gelijk zal blijven.
De provincies zijn bij de millennials duidelijk fin-de-carrière: driekwart van de respondenten denkt
dat ze in 2026 minder belangrijk zullen zijn. Daartegenover schat 58% dat het belang van steden en
gemeenten zal toenemen: act local, think global.

Hoe schat jij het belang van onderstaande beleidsniveaus
in binnen 10 jaar?
Provincies

76,20%

België

33,20%

Vlaanderen

35,40%

Verenigde Naties

20,10%

EU

19,90%

Steden en gemeenten

15,30%

0,00%

17,70% 6,10%
50,20%

16,60%

40,50%

24,10%

39,60%

40,20%

23,30%

56,70%

26,70%
20,00%

minder belangrijk

58,00%
40,00%

60,00%

even belangrijk

80,00%
belangrijker

100,00%

120,00%

Zeven respondenten op tien vinden dat de
stemplicht behouden moet blijven, slechts 30
procent is gewonnen voor de invoering van een
stemrecht.
Jongeren vanaf 16 jaar stemrecht geven kan dan
weer rekenen op een tweederde meerderheid
(66,9%).
Liefst 88,2% vindt daarnaast dat Vlamingen
tijdens federale verkiezingen (op een deel) van
de Waalse politici zou moeten kunnen stemmen
(en omgekeerd). Bijna negen op tien (87,8%) is
er van overtuigd dat bepaalde bevoegdheden
herfederaliseren geen slechte zaak zou zijn.

Referenda zijn belangrijke
instrumenten in een democratie om
burgers mee te laten beslissen in
het beleid
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Driekwart van de aanwezigen (76,1%) vindt “het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang een
politieke afspraak die ze kunnen steunen”.
Vragen die peilden naar meer directe betrokkenheid van burgers bij de politiek, konden op bijval
rekenen: zo vindt 71,1% dat de president van Europa via rechtstreekse verkiezingen moet verkozen
worden, en kon maar liefst 91,1% zich met de stelling akkoord verklaren dat “politieke partijen zich
moeten openstellen voor de inbreng van niet-leden.” Voor het afschaffen van de Senaat is slechts
een krappe meerderheid (56,7%) gewonnnen.

De subsidies voor bedrijfswagens afschaffen, dat mag
voor 89,2% van de respondenten.
Driekwart (74,9%) onderschrijft de stelling dat “we
langer moeten werken om ons sociale
welvaartsmodel te kunnen behouden.”
Bijna acht op tien (78,6%) is gewonnen voor “de
brede eerste graad in het onderwijs, waarbij de
studiekeuze wordt uitgesteld tot 14 jaar.”
Nog meer bijval is er voor rechtvaardigere fiscaliteit:
93,3% vindt dat “de huidige fiscale lasten
onrechtvaardig zijn verdeeld en dat de grootste
vermogens meer moeten bijdragen.”

De huidige fiscale lasten zijn
onrechtvaardig verdeeld.
Grootste vermogens moeten
meer bijdragen
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Loopbanen anders inrichten, door “het loon over de hele loopbaan te spreiden, waardoor je start
met een hoger loon en de invloed van anciënniteit verminderd wordt”, daar kan 83,2% zich wel in
vinden.

