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1 Inleiding 
 

Adolescenten, maar vooral pubers en kinderen hebben geen moer te 
zeggen hier. Artikel 1 laat wel doodleuk zien dat discriminatie bij grondwet 

verboden is, maar op leeftijd ligt de nadruk opeens bij het zinsgedeelte “in 
gelijke gevallen”. Verkiesbaar stellen: ho maar want je bent nog geen 18, 

stemmen: ho maar want je bent nog geen 18, werken: te klein voor want 
je bent geen 13, drinken: pas als je 16 bent, zus: nee, en zo: ter 

strengste verboden. Maar: lang leve de democratie! Daarnaast hebben we 
de meerjarigen die dit soort goedkope, kinderachtige regeltjes bedacht 

hebben. Hoe kan het dat zo’n teleurstellende vertoning van ondergeschikt 
jong aan oud gepaard gaat met onze cultuur, waar ‘leiderschap’ een vies 

woord is? We hebben een ‘groep van leiders’, namelijk de meerjarigen, en 
geen enkele staatsmedezeggenschapsraad waar ook de rest van het volk 

aan mag meedoen.  
Wat de Partij voor Jong en Oud (PJO) betreft, verdwijnt het voor de 

minderjarigen bestemde totalitaire tintje. 

 
De overheid wordt ons een beetje te veel. Wanneer is het nou eens klaar 

met de volgende bemoeienissen over onderwijs en zelfs voeding, die 
ouders en hun kinderen zelf horen te beslissen? De families kunnen die 

verantwoordelijkheid best aan als de ouders maar genoeg belang tonen 
aan hun kinderen. Ze zijn bij wet verplicht om er goed voor te zorgen, dus 

is het onzin om een overheid erbij te halen die dat werk overneemt. Een 
kleine overheid is groot genoeg. 



2 Vrijwillig onderwijs 
 

Regeling spijbelen 
Ten tijde van de 1040-urennorm ging er van alles mis. Wie er zo goed 

voor stond dat hij cum laude zou kunnen slagen, en lekker uitsliep of thuis 
studeerde omdat pas laat een instructieles begon, juist dat soort mensen 

werden gepakt. Zij moesten nakomen of zich verantwoorden voor de 
schoolinspectie omdat ze de ophokuren daarvoor niet hadden gevolgd. 

Maar stond iemand op scherp in zijn cijferlijst, volgde hij wel gewoon alle 
lessen te pas en te onpas, speelde hij tussendoor stiekem 

internetspelletjes, dat de docent 9 van de 10 keer niet opmerkte, dan ging 
deze persoon vrijuit. En als in een ophokuur een leerling iets inhoudelijks 

vroeg aan de docent (lees: babysitter) en als antwoord geweet-ik-niet 
terugkreeg omdat de oppasser niet bevoegd was, dan vond de inspectie 

het tóch oké alleen omdat de leerling ‘aanwezig’ was, terwijl hij bij wijze 
van spreken meer zou leren van de tv. Gelukkig is de 1040-urennorm van 

tafel, maar we zijn er nog niet. 

 
Wat moet de inspectie hebben? Zo veel mogelijk behaalde diploma’s. Ten 

eerste zouden ze dan alleen de spijbelaars moeten aanpakken die er 
onvoldoende voorstaan. Die halen geen diploma’s, terwijl we toch echt 

geschoolde werkers nodig hebben voor de concurrentiestrijd op 
internationaal niveau. Maar waar haalt ze dan het lef vandaan om ook 

spijbelaars die voldoende staan te grazen te nemen bij afwezigheid van 
een aantal lessen? En verder, waar slaat het gemekker van de 

zesjescultuur op, terwijl de normering voor de centrale examens zo zijn 
geregeld dat het gemiddelde cijfer altijd op een 6 uitkomt? Behandel deze 

jongeren eens met dankbaarheid en respect! Inspecties mogen blij zijn 
dat er überhaupt diploma’s worden gehaald zonder dat de scholier het zelf 

hoeft te willen. 
In een schema moet het beleid er als volgt uitzien na (zo nu en dan) 

controle van basis- en middelbare scholen die gaan over spijbelgedrag en 

gesteldheid van cijferlijsten. 
 

Spijbelen + op afstroom staan=  
nakomen met streng toezicht op werkhouding 

Spijbelen + niet op afstroom staan = ongestraft blijven 

Niet spijbelen + op afstroom staan = extra hulp van bevoegdheden 

Van school gaan met betrekking op leerstofinhoudelijke redenen +  

op afstroom staan + hebben gespijbeld = niet toestaan 

We zijn dus niet voor een “Luilekker leerlingenland”, we verwachten 
namelijk wel dat leerlingen doen wat ze kunnen, maar als zij doen wat 

voor hun manier goed is en ze doen daarmee hun best dan vinden wij dat 
ook best. 

En daarbij, aanwezig zijn in een les maar stiekem geen schooldingen 
doen, is ook spijbelen!  

 



Profielkeuze 

Herken je het volgende: jaren lang een schoolvak moeten doen waar je 
totaal niet goed in bent? Dat vak jaren lang hebben gestudeerd, maar er 

niets van hebben onthouden? Daar wil de PJO wat aan veranderen! Aan de 

andere kant is algemene kennis natuurlijk belangrijk, dus willen we ook 
weer niet iets doen aan de vakken van de onderbouw, maar voor de 

bovenbouw wel. Bij de profielkeuze kun je nu vier wegen op, namelijk 
Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij, 

Cultuur en Maatschappij. Vervolgens hou je toch nog steeds een idioot 
hoog aantal van 9 vakken over. Dat is oké voor leerlingen die niet weten 

wat ze later willen doen, maar sommigen weten dit juist wel. Als een 
leerling later iets wil doen met bijvoorbeeld biologie, dan moet hij kunnen 

kiezen voor een vakkenpakket met alleen biologie, een beetje Engels en 
misschien wat Nederlands om later goede scripties te kunnen schrijven. 

Als voor een later beroep toch een ander vak nodig blijkt te zijn, dan kan 
bijscholing altijd nog. 

 
Rekentoets 

De rekentoets gaat onmiddellijk verdwijnen. Het is gekkigheid dat je een 

vervolgopleiding na je middelbare niet zou kunnen doen alleen omwille 
van een toetsje van 10 minuten. En zeker als je vervolgopleiding niks met 

rekenen te maken heeft. Wie niet kan rekenen, is nog geen nietsnut en 
wie politiek bedrijft met vooroordelen, kan beter een politiektoets gaan 

maken. 
 

Studenten: Leenstelsel 
Een student met een tekort aan studiepunten, zal te kampen krijgen met 

schulden als gevolg van het leenstelsel (hier: geld lenen voor 
studiefinanciering). Het gevolg is dat juist deze studenten worden gepakt 

die er (soms vroeg) achter komen dat de studie helemaal niet voldoet aan 
zijn capaciteit of talent. Als klap op de vuurpijl komen de schulden 

erbovenop. Het leenstelsel zal wat ons betreft dus alleen de studenten 
treffen die aan het linkerlid van regel 1,2 en 4 van bovenstaand schema 

hebben voldaan. 

 
Verplichte vakken der nutteloosheid  

Leerlingen blijven maar opgezadeld met de leer van nutteloze 
literatuuronzin, culturele kunstzinnige vorming, gedichten en begrijpend 

lezen. Dat laatste oefenen ze zat bij aardrijkskunde, geschiedenis of 
biologie, dus hoeft dat er bij Nederlands niet meer bij. Het idee lijkt wel: is 

er niet genoeg stof om alle tijd van de leerlingen in te pikken, dan 
bedenken we maar wat leerstof extra erbij. Literatuur is alleen nuttig in 

geval van bepaalde vervolgopleidingen. Of toch niet? Nee, er is eerder een 
tekort aan bèta. Er is niet zo veel vraag naar 

literatuurgeschiedenisverhalen of kunstzinnigheid, er is vooral vraag naar 
wiskundigen, natuurkundigen, scheikundigen, technici. Geen één van hen 

die ooit op school nuttige tijd heeft besteed aan literatuur hoe groot de L 
ook is. Men kan zelfs zonder alles wat met cultuur te maken heeft. 



Natuurlijk mis je dan geestelijke voeding waardoor je je prettiger kunt 

voelen op latere leeftijd, maar er geldt ook: wat je niet weet, mis je niet. 
Het is net als met roken. 

 

Gym/lichamelijke oefening en snoepgoed 
Het wel of niet meedoen aan lichamelijke opvoeding/gym is een beslissing 

voor families, niet voor de overheid. Ja, dat geldt ook voor scholieren en 
schoolkinderen met overgewicht en een sociaal ongezond leven. Als zij en 

de ouders er niet goed op letten, dan is dat hun probleem. De overheid 
hoeft dan niet voor een derde ouder te spelen. Je gaat een scholier niet 

via een docent zonder meer vertellen wanneer die op zijn kop moet gaan 
staan. Net als dat je hem niet verbiedt te roken, omwille van hetzelfde 

motief gezondheid. 
 

Hetzelfde geldt voor snoepgoed uit huis of automaten. 
 

 
 

Cito 

Het is belachelijk dat Cito-toetsen zoals ze nu zijn, voor het grote deel 
bepalend moeten zijn welk niveau een leerling gaat volgen. Je wordt er 

bijna uitsluitend getest op inzicht, terwijl eenmaal in de brugklas het 
meeste een kwestie is van leerwerk ‘voorbereiden’ voordat je aan een 

toets begint. Bij vreemde talen gaat om stampen, stampen en tienen 
halen, bij maatschappijvakken de teksten begrijpen en anders vragen 

stellen om het dan te begrijpen, en heb je alles onder controle dan haal je 
daar ook negens voor. Op deze manier stromen in de middelbare de 

leerlingen met hoge scores bij de Cito juist af en komen slechte scorers 
niet aan het hogere, geschikte niveau. Natuurlijk is stapelen 

(=promoveren in onderwijsniveau) dan de beste oplossing, maar in zo’n 
geval is het mogelijk om achterstand op te lopen op bepaalde lesstof. Als 

je bijvoorbeeld in vmbo-basis begint, maar je blijkt goed genoeg te zijn 
voor vwo, maar je komt daar pas later, dan loop je achter op bepaalde 

stof die in vwo-klassen allang besproken zijn. Daarom is het hoog tijd voor 

hervorming. De Cito-toetsen zullen deels voorbereidend zijn voor de 
brugklas, wat betekent dat ze ook vragen bevatten gekoppeld aan 

gestudeerd huiswerk. Dat klinkt misschien stom, nog eerder huiswerk, 
maar het is beter om langzaamaan voorbereid te zijn voor de middelbare  

dan in één klap een verandering door te maken net na groep 8 (namelijk 
opeens bakken met huiswerk krijgen). Bovendien zullen nabesprekingen 

van trainingen, die bestaan uit Cito-toetsen van vorige jaren, niet alleen 
bestaan uit antwoorden voorlezen, maar ook uit besprekingen van het 

waarom van antwoorden. 
 

Maatwerk 
Afstromen kan gebeuren, ook al staat een leerling voor een bepaald vak 

hoog, zo dat hij wat dat vak betreft juist op kan stromen. Andere vakken 
die totaal niets met het talent van de persoon te maken hebben, zijn de 



veroorzaker van de afstroom. Het gevolg is het goeie vak op juist nog 

lager niveau studeren. Dat is geen manier van omgang met talenten en 
vindt de PJO dus onacceptabel. Het moet best kunnen om het ene vak op 

hoger niveau te volgen dan het ander. 

 
Taalonderwijs 

In het taalonderwijs zal het leren van de Engelse taal al gebeuren in de 
kleuterklassen. Voor kleuters is het namelijk makkelijker om een taal te 

leren dan voor een middelbare scholier. Het zal bovendien zonder 
problemen een enorme voorsprong opleveren. 

 
 

Omstreden onderwerpen 
In exacte vakken, vooral biologie, zou meer neutraliteit op zijn plaats 

staan, zowel in de boeken als in de les. Het onderwerp schepping en 
evolutie is omstreden, behandel het dus ook omstreden!  

 
Acceptatieplicht 

Religieuze scholen moeten hun identiteit kunnen behouden, dit zonder 

discriminatie: natuurlijk mag een islamitische school geen homo’s 
weigeren, maar homofiele leraren dienen respect voor geloven te hebben 

en dus geen aannames te provoceren. 
 

Een alternatief 
In het voorgaande stond al beschreven dat de PJO lichtere eisen wil 

waarop je al een middelbare schooldiploma kunt krijgen. Het maakt ons 
niet veel uit welk van de volgende twee dingen gebeuren als je als scholier 

aan deze eisen hebt voldaan: of je krijgt een diploma, of je krijgt hem niet 
maar kunt toch de hogere opleiding volgen die je van plan was te volgen. 

 
Dus de plannen: 

 Het genoemde schema over spijbelen wordt nageleefd.  
 Profielkeuze wordt specifiek gebaseerd op dat vak waar je later wat 

mee wil doen of de vakken waartussen je twijfelt 

 De rekentoets wordt afgeschaft 
 Leenstelsel geldt alleen nog voor studenten die voldoen aan regel 2 en 

4 van het schema. 
 Het onderwijsniveau wordt vakspecifiek waar nodig en mogelijk 

 Vanaf de bovenbouw het recht om een beperkter vakkenpakket te 
kiezen  

 Cito-toetsen worden richtinggevender voor hoe een leerling in de 
brugklas op bepaald niveau zou presteren 

 Het vak Engels vanaf de kleuterklassen 
 In exacte vakken wordt neutraal lesgegeven, in het bijzonder in 

biologie 
 Weg met verplicht gym, verplicht literatuur en verplicht culturele 

vorming! 
 Geen overheidsbemoeienis over gezond voeding 



 Acceptatieplicht, maar niet geprovoceerd 

 Onder bepaalde voorwaarden moet je ook zonder diploma door kunnen 
stromen naar je opleiding na je middelbare school 

 

3 Economie en (/of) milieu 

 

De begroting 

We moeten zorgen dat de economie stabiel blijft. Dus zo min mogelijk 
veranderingen aanbrengen aan belastinggroottes, subsidiewaardes e.d. De 

leeftijdsgrenzen moeten natuurlijk wel weggewerkt zijn en dat kost soms 
het nodige geld. 

 
We gaan ontslagbescherming afbouwen. Dan krijgen meer werkgevers zin 

in het geven van een baan en stijgt dus het consumentenvertrouwen. 
Bovendien hoeven werkgevers niet meer bang te zijn voor beunhazen. 

 

Een leeftijdsgrens trekken waarop je met pensioen kan, hoeft misschien 
niet nodig te zijn. Je moet net zo lang eruit halen wat erin zit en als het 

niet meer gaat dan pas stop je. Wanneer je werkelijk niet meer kan, dat 
zou een arts moeten kunnen beslissen en die moet dan d.m.v. een pas het 

recht geven om met pensioen te gaan. Het verbaast ons niet als dit te 
moeilijk is, maar we zien het graag als hiermee wordt geëxperimenteerd.  

 
Valse uitkeringen worden teruggevorderd en daders bestraft met een 

geldboete. 
 

Ondernemers kunnen heel goed zelf bepalen op welke dagen ze open zijn. 
Het is hun bedrijf, hun zaak. 

 
 

 

Dus de plannen: 
 

 Stabiele economie 
 Afbouw ontslagbescherming 

 Pensioen op bevestiging van arts 
 Fraude met uitkeringen = geldboete 

 Of bedrijven zondag open zijn, is aan de ondernemers 
 

Jeugd en jongeren 
De leeftijd waarop de jeugd mag werken wordt verhoogd… of verlaagd, 

net zoals het hun goed uitkomt. Een probleem met school is dat niet. Er is 
genoeg vrije tijd beschikbaar in vakanties en weekenden. Wel mogen 

ouders ingrijpen als ze vinden dat een kind overwerkt.  
 



Minimumlonen zijn afhankelijk van leeftijd. Wij willen dat minimumlonen 

afhankelijk worden van het aantal jaar werkervaring. Hierbij moet 
onderscheid zijn tussen jaren vakspecifiek en jaren algemeen 

werkervaring. Met een of andere formule is het loon dan te berekenen. 

Maar het kan niet zo zijn dat een 22-jarige net is begonnen met werken 
en een 18-jarige al jaren werkt en toch een hoop minder verdient. En een 

13-jarige verbieden om te werken, dat bepaalt hij zelf wel. 
 

Kinderopvang moet niet al te gemakzuchtig uitgevoerd worden. Kinderen 
horen opvoeding te krijgen van eigen ouders en als de oppassers van de 

opvang ook nog eens andere soort opvoeding geven, dan kan het kind in 
de war raken. Bovendien zal het gedrag van het kind nooit helemaal 

overeenkomen met het gedrag thuis, bijvoorbeeld door verlegenheid. Als 
één van de ouders werkt en de ander doet huishoudelijke taken, 

eventueel met afwisseling, dan is kinderopvang niet meer nodig. 
 

Dus de plannen: 
 Een kind heeft recht om te werken 

 Minimumlonen worden afhankelijk van jaren werkervaring 

 Kinderopvang gebeurt alleen als het niet anders kan 
 

Milieu 
Duurzame energie is nodig om de olievoorraden niet op te maken. Het 

kost wel centjes, maar dat is geen reden om er dus niet aan te doen. 
Liever een kapotte economie dan een lege wereldolievoorraad. Subsidies 

blijven dan ook ongewijzigd. Ook kerncentrales zijn een goede manier om 
de oliewinning uit te stellen. Ze zijn zeker in Nederland geschikt om te 

bouwen, want overstromingen gebeuren er tegenwoordig nooit. 
 

Dus de plannen: 
 Milieusubsidies ongewijzigd 

 Bouw van kerncentrales in Nederland mag door. 
 

Omgeving 

Hoe de omgeving eruit ziet, gaat de Nederlandse inwoners, ondernemers, 
boeren en andere werkenden wat aan. Bezoekers uit het buitenland en 

Brusselse regelgeving mogen wel met voorstellen komen, maar niet met 
opleggingen. Tenzij natuurlijk de omgeving er op een of andere manier zo 

uitziet dat andere landen er ernstig last van ondervinden. 
 

Overal waar nu 120 kilometer per uur de maximumsnelheid is, zal deze 
130 worden. Dat kan in het buitenland ook, dus waarom hier niet? 

 
Dus de plannen: 

 In principe zijn alleen Nederlanders de baas over de Nederlandse 
omgeving  

 Van 120 km/u naar 130 
 



 

 

4 Gewoon wonen 
 

We gaan geen huursubsidies meer misbruiken. Zit een huurder zonder 
deze subsidie onder het sociaal minimum, dan is het een goed gebruik, 

anders niet. 
 

De hypotheekrenteaftrek is een oneerlijk systeem. De aftrek kan ervoor 
zorgen dat de rijke lui net in een lagere schijf (soms de voorlaatste schijf) 

van box 1 vallen dan zonder aftrek het geval zou zijn geweest. Het is niet 
eerlijk ten opzichte van de ‘armen’ die met of zonder aftrek hoe dan ook 

in de laagste schijf zitten. 
 

Dus de plannen: 
 Huursubsidies om op sociaal minimum te blijven 

 Hypotheekrenteaftrek afschaffen 

 
 

5 Het zal ons een zorg zijn 
 

Jeugd 
De leeftijdsgrens waarop men alcohol mag drinken en softdrugs 

gebruiken, verandert. Vanaf nu mag je het voor je 18e ook, mits je een 
onderzoek hebt laten doen dat laat zien of je het aankunt. Is dit het geval, 

dan zal het bewijs op een alcoholpas of softdrugspas staan. 
 

Tuchtrecht is alleen toebehorend aan ouders en jeugdcentra waar 
jongeren zitten die ernstige delicten hebben gepleegd. 

 
Dus de plannen: 

 Keuringen voor alcohol- en softdrugsverbod, niet alleen een 

goedkope leeftijdsgrens 
 Tuchtrecht voor ouders en jeugdcentra voor ernstige delicten 

 
Volwassenen 

Zorgverzekeringen horen zelf te worden betaald door premies, tenzij het 
zou leiden tot een inkomen beneden sociaal minimum. Dan zal de 

overheid ingrijpen in de vorm van een subsidie. 
 

Aborteren mag zolang het embryo nog geen zintuigen, zenuwstelsel en 
grote hersenen heeft ontwikkeld. Als dat wel het geval is, mag het alleen 

in geval van dodelijke nood voor de moeder. 
 



Verpleeghuizen schaffen we zo veel mogelijk af. Ouderen raken in de 

stress als ze moeten verhuizen omdat ze niet langer voor zichzelf kunnen 
zorgen. Ouderen verhuizen niet, de verplegers verhuizen.  

 

Dus de plannen: 
 Laat aborteren alleen in nood, vroeg aborteren toegestaan 

 Zorgverzekeringen gefinancierd uit premies, tenzij het inkomen in 
gevaar komt 

 Zo veel mogelijk verpleging thuis, zo min mogelijk in verpleeghuizen 
 

Dierenmishandeling 
Onder dierenmishandeling verstaan wij handelingen waar dieren last van 

hebben waar dat niet nodig is. Dierenmishandeling in welke vorm dan 
ook, is wat ons betreft ten strengste verboden. Bovendien is het 

meedogenloos als je zelf eens leed hebt meegemaakt. Wij vinden dat 
harpoenvissen, ritueel slachten en plezierjacht al dan niet met pijl en boog 

tot dierenmishandeling behoren. Ook moet de plofkipverkoop stoppen. 
 

 

6 Buitenland 
 

Asielzoekers, vluchtelingen, buitenlanders 
Dit is een onderwerp voor Nederland, niet voor Brussel. 

 
Een vluchteling is in Nederland altijd welkom. We sturen ze niet terug om 

hem vervolgens te laten stikken in armoede of oorlog. 
 

Hetzelfde geldt voor huwelijksmigranten. Hoe oud ze ook zijn! 
 

Zodra een buitenlander Nederland binnenkomt, gebeurt het te vaak dat ze 
in een sober asiel worden gestopt niet wetend hoe verder. Daar worden ze 

gek en agressief van. Vanaf nu zijn ze welkom en geholpen om een huis 

van normale kwaliteit te vinden. 
 

De onduidelijkheid over of een buitenlander wel of niet in Nederland kan 
blijven, duurt veel te lang. Op een gegeven moment heeft een familie een 

kind dat inmiddels zelf een Nederlands gevoel heeft ontwikkeld. Het 
duidelijkheid geven mag wel eens opschieten, want vanaf zo’n moment is 

het land uitzetten niet meer acceptabel. 
 

Boerka’s en andere kleding om het gezicht te bedekken moet niet kunnen. 
Als het namelijk wel kan, dan kunnen misdadigers makkelijker hun gang 

gaan zonder opgemerkt te worden wie ze zijn. 
 

Dus de plannen: 
 Brussel heeft zich niet te bemoeien met ons immigratiebeleid 

 Vluchtelingen en huwelijksmigranten zijn altijd welkom 



 Binnenkomende buitenlanders laten we niet te lang achter in asiel, 

maar geven we normale woningen 
 Land uitzetten mag niet meer zodra een kind Nederlands gevoel 

heeft ontwikkeld 

 Alle kleding om het hele gezicht mee te bedekken, wordt verboden 
 

 

7 Overheid en overige politiek 
 
Stemrecht 

Het motief achter het kinderachtige beleid om het stemrecht pas in te 
laten gaan vanaf 18 jaar, is het verschil in levenservaring. Echter 

hoogbegaafde 16-jarigen studerend aan universiteiten staan tegenover 
lager studerende 18-jarigen aan het mbo. Als we per se op levenservaring 

af willen gaan, dan moet dat maar doelmatig. Dan krijg je een lichte 
technocratie, met enig nadeel: gemekker terug. Want hoe durf je iemand 

het stemrecht af te nemen omdat hij niet slim genoeg is? Het verschil in 

levenservaring valt daarmee uit de boot van argumenten. Ook deze 
leeftijdsgrens slaat weer eens volkomen nergens op. Zeker bedenkend dat 

een leeftijdsgrens op btw betalen gekkigheid is. Dan is het toch ook niet 
zo raar om stemrecht terug te krijgen om zo mede invloed uit te oefenen 

op je eigen belastingen? Leven we soms in een standenmaatschappij met 
als derde stand de minderjarigen? Aan de andere kant heeft niet iedere 

meerjarige stemrecht, bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten. Ze zijn 
niet bekwaam genoeg. Zo is er dus een soort van selectie tussen 

volwassenen die wel en niet mogen stemmen. Waarom dan geen selectie 
bij minderjarigen? Iemand onder de 18 mag wat ons betreft stemmen als 

deze slaagt voor een stemexamen. Het liefst eentje waar 99% van de 
meerderjarigen voor zou slagen. 

  
Dus het plan: 

 Selectie van stemgerechtigden gebeurt niet meer leeftijdsgebonden, 

maar als een minderjarige wil stemmen dan meld deze zich aan en 
wordt gekeken of hij bekwaam genoeg is.   

 
Media 

De kijkwijzers blijven, maar geven we een andere betekenis. Niet bij 6: 
voor kinderen onder de 6 niet geschikt, maar: wees kritisch bij kinderen 

vlakbij de 6 en eronder. 
 

De weigerambtenaar 
Natuurlijk mag een ambtenaar niet weigeren een huwelijk te sluiten, maar 

voor het zover is, is er iets gebeurd dat de PJO ook niet goedkeurt. Er zijn 
namelijk genoeg ambtenaars. Je hoeft niet per se een christelijke te 

kiezen voor een homohuwelijk. Laat hem gewoon in zijn waarde, kies een 
ambtenaar die zo’n huwelijk wel wil goedkeuren. Zo hoeven we niet het 

dilemma onnodig op te zoeken. 



 

Ontwikkelingssamenwerking 
We zullen nooit pleiten voor extra bezuinigingen op 

ontwikkelingssamenwerking. Motief achter zulke bezuinigingen is om eerst 

ons eigen land economisch op orde te krijgen alvorens andere landen te 
redden. Maar in andere landen gaat het veel slechter dan bij ons. En 

onherstelbaar als Europese landen niet in reddingsactie komen. 
 

Beroemdheid 
Van een BN’er of een beroemde die in Nederland komt, mag zijn 

buitengewone hoeveelheid eer worden verwacht. Om de ‘gewone mensen’ 
daarmee niet ten opzichte van hen achter te stellen, zal elke vorm van 

parodie toegestaan blijven. Sterker nog, omroepen dienen neutraler 
verslag te geven als er parodienummers uitkomen.  

 
Muziek en concerten kennen hun voor- en nadelen. Het is goed dat 

artiesten voor hun passie uitkomen en de welvaart vergroten door goede 
muziek te produceren en dat sommige fans gelukkig worden. 

Maar we komen ook de mannelijke jeugd tegemoet en we nemen 

verkeringen tussen kinderen niet veel minder serieus dan verkering tussen 
volwassenen. Dat betekent, zodra er klachten binnenkomen van jongens 

die hun verkering zijn kwijtgeraakt door een beroemde én die beroemde is 
een buitenlander, dan mag hij in Nederland geen concerten meer geven 

en stoppen we de import van alles wat ook maar met deze artiest te 
maken heeft. Hetzelfde geldt als bekend wordt dat tienermeisjes last gaan 

hebben van ernstige liefdesverdriet. Is hij een binnenlander, dan krijgt hij 
de verplichting om zijn carrière te hervormen of te beëindigen. Natuurlijk 

horen tienermeisjes te oefenen met verliefdheid, maar dat mag niet 
betekenen dat ze alle hun verkering maar mogen verplaatsen naar één 

beroemd persoon, totdat deze er 10.000 heeft, maar 10.000 jongens één 
minder.  

 
Zodra een beroemd persoon tienermeisjes lokt in bijvoorbeeld concerten 

én er gebeuren vervolgens ongezonde praktijken als gehoorschade of 

flauwte, dan krijgt hij de verplichting om zijn carrière te hervormen of te 
beëindigen als hij een binnenlanders is. Is hij buitenlands, dan mag hij 

geen concerten meer geven en stopt de import van alles wat met hem te 
maken heeft. 

 
Dus de plannen: 

 Parodiëren altijd toestaan. Omroepen nemen balans in presentatie 
tussen successen en parodieën van bekende personen. 

 Beroemden die slachtoffers maken, worden aangepakt 
 

 
 



8 Slot 
 

Het zal nu wel duidelijk zijn dat dit de partij is die het beste opkomt voor 
discriminatie op leeftijd en falend onderwijs. Minderjarigen, de PJO zet 

zich in voor de rechten die jullie altijd al op tegoed hadden staan.  
 

 
 

 

 


