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1) MENTALE EN FYSIEKE GEZONDHEID
Steeds meer jongeren lijden onder de corona-maatregelen. Het aantal hulpvragen
bij 113 zelfmoordpreventie neemt toe, 74% van de jongeren heeft mentaal last van
de corona-crisis, en bijna de helft geeft hun leven een onvoldoende. Sportscholen
en sportverenigingen zijn dicht, waardoor mogelijkheden voor gezonde
lichaamsbeweging worden beperkt. Het wegvallen van sportieve activiteiten is niet
alleen slecht voor de fysieke gesteldheid, de sociale aspecten van samen sporten
vallen ook weg. Een gezond lichaam is het doel van de maatregelen die het
verspreiden van het virus moeten voorkomen. Maar de maatregelen verslechteren ons
immuunsysteem en onze fysieke en mentale gesteldheid. Het is juist voor jongeren
extreem belangrijk om vrij te kunnen bewegen en te kunnen sporten. Laat ons
sporten en geef ons de mogelijkheid onze sociale behoeftes te vervullen zodat
onze mentale veerkracht nu en op de lange termijn gewaarborgd is!

2) ONDERWIJS
De kwaliteit van het onderwijs is verslechterd en veel jongeren hebben nu al
last van een leerachterstand. Er heerst een grote ontevredenheid over online
onderwijs. Wij jongeren zijn de toekomst en ons onderwijs bepaalt hoe wij later
de samenleving kunnen dragen. Talloze congreszalen en theaterzalen zijn onbenut
op dit moment. Er zijn genoeg uitgewerkte plannen en manieren om fysiek onderwijs
mogelijk te maken. Laat ons geen waardeloze corona-generatie worden, maar geef
ons de kwaliteit van onderwijs terug of compensatie van een verloren studiejaar!

3) JONGEREN-STEUNPAKKET
Het klaslokaal, de collegezaal en de bibliotheek zijn ingeruild voor onze kamers,
waar we dagen achter onze laptop zitten om digitaal te worden onderwezen. De
kosten van ons studiejaar zijn niet meer in balans met de kwaliteit van het
onderwijs dat wij krijgen. De achterstand door de verminderde kwaliteit van ons
onderwijs zullen wij gaan voelen als wij de arbeidsmarkt opgaan, met een daarbij
toegenomen studieschuld door studievertragingen. Het verlies van kwaliteit van
onderwijs moet worden gecompenseerd met een financiële tegemoetkoming. We hebben
baat bij goede laptops, bureaustoelen en een stabiele internetverbinding. Voorzie
ons van een steunpakket voor thuis-studiefaciliteiten en laat ons een eerlijk
bedrag betalen voor de daadwerkelijke waarde van het online onderwijs!

4) JONGEREN EN BELEID
Veel jongeren willen graag een bijdrage leveren in deze coronacrisis, maar weten
niet hoe. Er zijn meerdere jongerenraden hard bezig geweest om de situatie voor
jongeren te verbeteren, en er zijn meerdere beleidsplannen voorgelegd aan
beleidsmakers. Maar in deze crisistijd is elke hulp nodig, en daarom moet al onze
potentie kunnen worden ingezet. De regering wordt geadviseerd en aan de hand
genomen door een niet gekozen OMT en andere organen. De beslissingen beïnvloeden
jongeren, maar worden allemaal genomen achter gesloten deuren. Waar is de
transparantie? Waar is het crisisteam van studenten dat meekijkt met het beleid?
Betrek jongeren, en zet ze in. Geef ze de mogelijkheid deel te nemen in
beslissingsprocessen van de huidige advies- en beleidsorganen!

5) LIEFDE
De overheid adviseert ons over hoe we ons zelfs in de liefde moeten gedragen, ook
tijdens deze romantische liefdesweek na Valentijnsdag. Heb je geen vaste partner
dan moeten we 1,5 meter afstand houden en alternatieven bedenken zoals erotische
verhalen vertellen, fantasieen uitwisselen, samen masturberen of webcamseks.
Onderzoek van Rutgers & Soa Aids toont aan dat jongeren veel minder seks hebben.
Niet alleen hebben we veel minder seks, we daten ook bijna niet meer. Volgens
onderzoekers zijn deze cijfers zorgelijk omdat ervaring opdoen in de liefde met
relaties en seks voor jongeren cruciaal is voor hun ontwikkeling. Seks is een van
de primaire behoeften van de mens. Uiteindelijk kan er een gat van twee jaar of
langer vallen in de seksuele ontwikkeling van jongeren. Isoleer ons niet!
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