Van links naar rechts
Een Amsterdamse wandeling voor jongeren in de politiek

Op 26 augustus kan je in de middag kennis maken met 7 politieke jongerenorganisaties
en de stad Amsterdam door middel van een interactieve wandeling. Meld je snel aan!

routekaart

De route
1. Startpunt: Achter de Nieuwe Kerk
2. JD - Café P96
3. JFvD - Herengracht 74
4. PINK! - De Oude Kerk
5. CDJA - Oudemanhuispoort
6. JOVD - Muntplein
7. DWARS – Oudezijds Voorburgwal 177 (brug)
8. ROOD – Laurierstraat 165

Meld je aan!
Heb jij zin om mee te doen aan de wandeling?
Meld je dan aan via de onderstaande QR-code.

Coronaregels
1. Houd 1.5 meter afstand van de personen met wie je
wandelt en de mensen die bij het kraampje staan.
2. Blijf niet langer dan 10 minuten bij een kraampje staan.
3. Houd je aan de aangeven route.

Ontmoet de politieke jongerenorganisaties
JOVD
Vrijheid,
Verdraagzaamheid,
Verantwoordelijkheid: Dat zijn de drie beginselen
die de JOVD in het vaandel heeft. Als
onafhankelijke jongerenvereniging van de VVD is
het aan ons de taak om de VVD scherp te houden
en van de nodige kritiek te voorzien. Naast
politieke inhoud is er ook tijd voor luchtige
gesprekken op een gezelligheidsborrel. Kortom,
de ideale combinatie van een politieke leerschool
en een heerlijk biertje met bitterballen!

DWARS is de jongerenorganisatie van GroenLinks.
We zijn onafhankelijk van onze moederpartij,
maar hebben wel goed contact met haar. Onze
standpunten zijn gebaseerd op drie thema’s: een
sociaal, groen en vrijzinnig thema. Rondom deze
thema’s hebben we een politiek programma dat
onze politieke lijn gedurende 4 jaar vastlegt.
Rondom deze thema’s organiseren we ook de
meeste evenementen, workshops en trainingen.

ROOD is een socialistische organisatie die zich
bezighoudt met democratie en klimaat. ROOD
staat voor een duurzame democratie en een
rechtvaardig milieu. Dit kan alleen als we een
einde maken aan het kapitalisme, het systeem dat
al onze huidige problemen veroorzaakt. Wil jij ook
een betere wereld? Sluit je aan bij ons!

CDJA is een democratische partij waar we party
& politics goed weten te combineren. We
organiseren graag debatten over de meest
uiteenlopende maar belangrijke onderwerpen
zoals milieu, schaarste op de woningmarkt en
inclusiviteit waar naar elke mening wordt
geluisterd. Na afloop is het altijd tijd voor een
borrel en een feestje. CDJA biedt mooi
carrièreperspectief voor ons als jongeren maar
bovenal zijn we een groep met jongeren die
sociaal en verbindend is.

PINK! wil, net als hun moederpartij (de Partij voor
de Dieren), af van het mens-centraal denken en
de focus op korte termijn belangen die huidig
politiek debat en handelen typeren. Een praktijk is
pas duurzaam als die aansluit op de behoeften
van het heden, zonder dat het vermogen van
toekomstige generaties om in hun behoeften te
voorzien in gevaar wordt gebracht. Hoewel PINK!
een politieke jongerenorganisatie is, is ons
voornaamste doel niet om mensen te overtuigen
van een bepaalde politieke ideologie, maar om
hen te informeren, in staat te stellen kritisch voor
zichzelf te denken en te laten ervaren hoeveel
invloed wij als (jonge) burgers hebben. Zo vormen
we samen een betere wereld voor iedereen,
ongeacht geslacht, geaardheid, etniciteit, of
soort.

JFvD is de meest vitale jongerenorganisatie van
Nederland! Met meer dan 4000 leden verspreid van
het zonovergoten Delfzijl tot aan de zuidelijke
stranden van Cadzand vertegenwoordigen jongeren
met verve een conservatief geluid waar in Nederland
al lang naar gehunkerd werd. Geen oneindige
vergadercultuur met voor ieder onderwerp een
apart bestuur, maar een gezamenlijke beweging
met een hands-on mentaliteit die bakens verzet.
Denk aan het organiseren van interessante lezingen,
leuke sportdagen, wintersport op de Alpse piste,
zomerkamp in de Ardennen, gezellige borrels, te veel
om op te noemen. Het is bovenal een plek waar je je
gehoord en gezien voelt, waar je je thuis voelt en je
politieke interesses volledig tot ontplooiing kunt laten
komen. Kom langs en maak het zelf mee!

JD beschrijft zichzelf als een groep politiek
geïnteresseerde jongeren, die met ruim 4.500
leden, verdeeld over het hele land, samen een
progressief-liberaal geluid in de maatschappij
nastreven. Onze deuren staan open voor iedereen
van 12 tot 30 jaar die zich in meer-of-mindere
mate actief de politiek wil verkennen. Alle
onderwerpen die worden aangesneden in de
politiek komen ter sprake tijdens onze wekelijkse
activiteiten. Van het beschermen van het klimaat
tot aan de gekozen burgemeester en van het
legaliseren van drugs tot aan de pensioenen!

