MANIFESTO
Amsterdam, June 2020

Introduction
to the Manifesto

We are the Parliament of the Future: a group of students
and workers between 18 and 25 years old. We are
bound to make a difference for the European society as
a whole. Looking to the future, we see challenges to the
liveability of our environment and the fairness of our
societies. The wicked problems we face, such as climate
change, show that in order to save our future we need
to act now. They also show that life in Amsterdam is
inevitably linked to life in other places across borders. We
therefore connect future scenarios to current actions,
just as we connect the city level to the European level.
We need action on both levels to ensure the protection
of rights, the implementation of climate-justice and the
empowerment of citizens.

with this manifesto, we want to make a
statement together with other young people
and organisations that will hopefully be taken
into consideration in future policy from a local
to a European level.
in this manifesto we propose certain
statements which we think are fundamental
for the future of society on a local, national
and European level. We divided these
statements into the following urgent topics:

A FUTURE...
that strengthens fundamental rights
based on commons and democracy
built on climate-justice
in which education brings empowerment
that upholds freedom in a digital world

we believe that everyone should have
access to this manifesto, as it is constructed
to account for the necessities of all humans,
future generations and the environment.
However, very few people have the power to
make changes at a level that actually makes
a difference. Therefore, it is crucial that our
manifesto reaches those higher up in the
European political and legislative sphere as
well as decision-makers in Amsterdam to
truly impact our daily lives.

A Future

Vision

that strengthens
fundamental rights

We, as the Parliament of the Future, believe that every
generation, and particularly future generations, is
entitled to the fundamental rights to live in a healthy,
safe and equal environment. Democracy aims to
defend these fundamental rights and, thereby, enable
everyone to be empowered citizens in society. The
European Union must take responsibility for the
protection and innovation of fundamental rights.

Call to action

Therefore, we have assembled the following statements
to safeguard citizens’ fundamental rights.

Generational discrimination

The rights of future generations should
be taken into account in the legislative
process. The Dutch constitution and the EU
Charter of Fundamental Rights that prohibit
discrimination should include ‘generation’
next to other grounds such as gender, race or
religion. Methods of generational assessment
must be systematic so that future generations
are assured representation in the legislation
process.

Future generations’ delegates

Every local municipality must have delegates
younger than 25 representing young
generations as well as future generations.
Delegates then have to cooperate on a
European Union level.

Healthy environment

A healthy environment must be a
fundamental right for current as well as
future generations. This must include
green spaces, pedestrian spaces and
clean air within urban areas. This must be
acknowledged by national governments as
well as the European Union.

Education for everyone

All generations, including future ones, are
entitled to access to necessary teaching
materials.

Fundamental rights online

In today’s digital society, rights must be
valued as highly online as they are in our
offline life. Fundamental rights need to be
integrated into our digital world.

A Future

Vision

based on commons
and democracy
We, as the Stakeholders of the Future, understand that
the local and European economies are often focused
on competition and growth. However, many people
are still left out of this prosperity. Instead of focusing
on maintaining economic growth, the economy should
be a tool for positively affecting the lives and realities
of every citizen. For this reason, citizens’ interests must
stand at the centre of our economic-planning rather
than profit.

Call to action

Therefore, we have assembled the following statements
to guarantee citizen-centered objectives of economic
development.

Democratic initiatives

Moving towards an ever-inclusive and
participatory society, local, bottom-up and
democratic initiatives must be encouraged in
European cities.

Community meetings

The municipality must encourage and
implement community meetings to facilitate
social interaction that will lead to group
action. This creates the space and incentive
to build commons which empower citizens
and prioritise socio-economic well-being.

Collaboration between local
organisations

Efforts must be made to collaborate on
smaller scales and in areas such as knowledge
production (i.e. among universities) on a
European level. This will improve not only their
quality but also accessibility and cooperation
across the organisations.

Municipality support to local
initiatives

The growing movement of citizens
co-creating policy and collaboratively
designing public spaces must receive
more support through financial measures
such as lowering taxes or offering funding
from municipalities. Additionally, policy
measures should enable practices of civic
co-governance of resources and space.

Spatial planning

Local initiatives must have the opportunity
to use space in a multifunctional way,
instead of arranging space sectorally. In
this manner, unused areas in community
neighbourhoods will be given more
potential.

A Future

Vision

built on climate justice
We, as the Generation of the Future, believe that
putting the economy before the climate is an act of
selfishness. It is understandable that people want a
good and prosperous future for themselves, but such
a future cannot be achieved if the environment is not
thought of in the meantime. The Paris Agreement has
already lost participants, and the 2050 goals are too
far in the future to be taken as seriously as they need
to be. Major polluting companies are getting away with
damaging our environment. It is thus necessary for
the opinions of younger generations to be taken into
account during climate-based decisions.

Call to action

Therefore, we have assembled the following statements
to preserve our climate.

Priorities

Small-scale cooperation

Future generations

Limit corporations

Economic interests must no longer outweigh
the importance of sustainable and climaterespecting policies. They require at least the
same level of validity.

Future generations must always be taken
into account when writing laws, and
regulations must not be adopted if they take
more from the environment than they give
back. Environmentally harmful regulations,
corporations and activities must compensate
financially or physically.

Smaller goals

The 2050 climate goal must be split into
multiple short-term goals, making them easier
and more urgent to fulfil.

In order to achieve these short-term goals,
collaboration must occur on a smaller scale.
This will hopefully spill over to bigger scales
and improve regional partnership.

Influence of major polluting companies
must be curtailed in science and policy
production. Above all, corporations must
be held responsible for the damage they
cause in other countries, at least financially
(i.e. by paying taxes).

Product import

We must impose the same environmental
standards on Third Country importers
as on European producers or otherwise
refuse import. This will force improvement
of working methods worldwide.

A Future

Vision

in which education
brings empowerment

We, as the Students of the Future, believe that
every generation, present and future, is entitled to
access to all necessary teaching materials. Currently,
especially with online education due to the pandemic,
privatization of educational material is spreading,
which negatively impacts many of us, especially those
who lack certain material.

Call to action

Therefore, we have assembled the following statements
to give every child, student and adult a chance for a
good education.

Public education

Public education by institutions must be
shielded from privatisation. Legislation is
necessary to keep education away from
unwanted influence, for instance outside
private funding.

Basic education

Every student has the right to traditional as
well as more specific, practice-based learning
that teaches skills to cope in our complex
societies. This targets the inequality of our
society by providing comprehensive access to
both basic and specialized education.

Involvement of students

Within every educational institution, all
students must have the opportunity to be
represented in a student council or union
and to take part in decision-making. Thus,
students experience deeper engagement
and become more involved in their
education.

Empowering projects

There should be wider recognition or a
quality label that enables equal valuation
and acceptance of alternative learning
methods, such as practice-based learning,
when compared with regular certificates.
More marginal educational programs, such
as private and online learning sessions
must be acknowledged at the European
scale. This will level the playing field not
only among students but between nonstudents as well.

A Future
Vision

that upholds freedom
in a digital world
We, as Citizens of the Future, have seen how the
Covid-19 pandemic has changed our digital world.
Many governments are proposing so-called coronaapps in order to protect people from those who have
the virus. These measures raise serious questions
about personal freedoms in our modern society. Who
controls our data? Who decides what’s in the news?
Who protects citizens from governments or private
companies? Change must occur in order to protect the
data and freedoms of present citizens and those of the
next generations.

Call to action

To aid such change, we have listed the following
statements that should be implemented for the
protection of our digital freedom.

Privacy

The internet should be governed as a public
space, meaning there must be an opt-out of
data collection. Non-functional cookies and
tracking should be limited and the refusal of
cookies altogether, while still allowing access
to the website, must be easy to accomplish.

Data collection and protection

People whose data is collected must
understand what happens with their data and
be able to easily access where it is stored.
Data collection should become increasingly
transparent for everyone to be aware of,
trace and possibly erase certain data that is
collected from them. Citizens should also
have the option to own their data by storing
it on their personal devices.

Transparent news

The power of private media companies to
cherry pick news and information must
be more transparent and held publiclyaccountable. Alternative media sources
should be visible so the public has the
possibility to access news potentially
showing other viewpoints.

Democratic internet

Citizens must be included when designing
public technology, especially in the
‘smart city’. Hereby, citizens’ interests are
safeguarded in the creation of public digital
spaces.
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Inleiding

tot het Manifest
Wij zijn het Parlement van de toekomst: een groep
studenten en werknemers tussen 18 en 25 jaar oud. Wij zijn
vastberaden een verschil te gaan maken voor de Europese
samenleving als geheel. Met het oog op de toekomst zien
we uitdagingen voor de leefbaarheid van onze omgeving
en de eerlijkheid van onze samenlevingen. De complexe
problemen waarmee we te maken hebben, zoals de
klimaatverandering, laten zien dat we nu moeten handelen
om onze toekomst te redden. Ze laten ook zien dat het leven
in Amsterdam onvermijdelijk verbonden is met het leven op
andere plaatsen over de grenzen heen. Daarom verbinden
we toekomstscenario’s met acties die vandaag de dag
uitgevoerd kunnen worden, net zoals we het stadsniveau aan
het Europese niveau koppelen. We moeten op beide niveaus
actie ondernemen om de bescherming van grondrechten te
waarborgen, de zeggenschap van burgers te garanderen en
klimaatrechtvaardigheid te realiseren.

Met dit manifest willen we samen
met andere jongeren en organisaties een
statement maken waarmee hopelijk rekening
wordt gehouden in het toekomstige beleid
van de stad, evenals in Europees beleid.
In dit manifest stellen wij bepaalde
standpunten voor die volgens ons van
fundamenteel belang zijn voor de toekomst
van de samenleving op lokaal, nationaal
en Europees niveau. We hebben deze
standpunten onderverdeeld in de volgende
vijf urgente onderwerpen:

EEN TOEKOMST...
die de grondrechten versterkt
gebaseerd op commons en democratie
gebaseerd op klimaatrechtvaardigheid
waarin onderwijs voor empowerment zorgt
die vrijheid in een digitale wereld waarborgt

Wij zijn van mening dat iedereen
toegang moet hebben tot dit manifest,
aangezien het is opgesteld om rekening te
houden met de behoeften van de gehele
mensheid, toekomstige generaties en het
milieu. Er zijn echter maar weinig mensen die
de macht hebben om veranderingen door te
voeren op een niveau dat daadwerkelijk een
verschil maakt. Daarom is het van cruciaal
belang dat dit manifest zowel de mensen
bereikt die hogerop in de Europese politieke en
wetgevende sfeer staan als de besluitvormers
in Amsterdam. Alleen dan heeft dit manifest
impact op ons dagelijks leven.

Een Toekomst

Visie

die de grondrechten
versterkt

Wij, als het Parlement van de toekomst, zijn van mening dat
elke generatie, en met name de toekomstige generaties,
fundamenteel recht hebben om in een gezonde, veilige
en gelijke samenleving te leven. De democratie heeft als
taak deze grondrechten te verdedigen en zo iedereen in
staat te stellen mondige burgers in de samenleving te zijn.
De Europese Unie moet haar verantwoordelijkheid nemen
voor de bescherming en innovatie van deze grondrechten.

Oproep tot actie

Daarom hebben we de volgende verklaringen opgesteld om
de grondrechten van burgers te beschermen.

Generatiediscriminatie

In het wetgevingsproces moet rekening
worden gehouden met de rechten van
toekomstige generaties. De Nederlandse
grondwet en het EU-Handvest van
Grondrechten verbieden discriminatie. Naast
discriminatie op basis van onder andere
geslacht, ras en religie zou ook ‘generatie’
in dit rijtje moeten worden opgenomen.
Methoden voor generatie-evaluatie moeten
systematisch worden toegepast, zodat
toekomstige generaties verzekerd zijn van
vertegenwoordiging in het wetgevingsproces.

Delegaties voor toekomstige
generaties

Elke lokale gemeente moet afgevaardigden
hebben die jonger zijn dan 25 jaar en die
zowel de jonge als de toekomstige generatie
vertegenwoordigen. Deze afgevaardigden zullen
vervolgens op Europees niveau samenwerken.

Gezond milieu

Een gezond milieu moet een fundamenteel
recht zijn voor zowel huidige als de toekomstige generaties. Dit heeft betrekking
op groenvoorziening, voetgangersgebieden
en de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden.
Dit moet worden erkend door zowel de
nationale regeringen als de Europese Unie.

Onderwijs voor iedereen

Alle generaties, ook de toekomstige,
hebben recht op toegang tot het nodige
lesmateriaal om zich te ontwikkelen

Digitale rechten

In de huidige digitale samenleving moeten
rechten zowel offline als online worden
erkend. De grondrechten moeten in onze
digitale wereld worden geïntegreerd.

Een Toekomst

Visie

gebaseerd op commons
en democratie
Wij, de Belanghebbenden van de toekomst, begrijpen
dat de lokale en Europese economieën vaak gericht zijn
op concurrentie en groei. Veel mensen profiteren echter
niet van deze welvaart. In plaats van zich te richten op
het behoud van economische groei, zou de economie een
instrument moeten zijn om het leven en de realiteit van elke
burger positief te beïnvloeden. Daarom moeten in plaats
van winst juist de belangen van burgers centraal staan in
onze economische ontwikkeling.

Oproep tot actie

Hiervoor hebben we de volgende uitgangspunten
opgesteld om de burger centraal te stellen in economische
ontwikkelingen.

Democratische initiatieven

Voor de ontwikkeling naar een inclusievere
en participatieve samenleving moeten lokale,
bottom-up en democratische initiatieven
worden gestimuleerd in Europese steden.

Gemeenschapsbijeenkomsten

De gemeente moet gemeenschapsbijeenkomsten
aanmoedigen om de sociale interactie, die tot
groepsacties leiden, te faciliteren. Dit creëert
de ruimte en de stimulans om commons op
te bouwen die burgers zeggenschap verschaft
en prioriteit geeft aan sociaal-economisch
welzijn.

Samenwerking tussen lokale
organisaties

Er moet worden gestreefd naar samenwerking
op kleinere schaal, bijvoorbeeld op het gebied
van kennisproductie (zoals uitwisseling tussen
universiteiten) op Europees niveau. Dit zal
niet alleen de kwaliteit van deze organisaties
verbeteren, maar ook de toegankelijkheid en
de samenwerking.

Steun aan lokale initiatieven

De groeiende beweging van burgers die
samen beleid maken en samen de openbare
ruimte inrichten, moet meer steun krijgen
via financiële maatregelen. Dit kan vormen
aannemen zoals belastingverlaging of
het aanbieden van financiering voor deze
initiatieven vanuit gemeenten. Daarnaast
moeten de beleidsmaatregelen het mogelijk
maken dat er sprake is van een burgerlijk
medebeheer van de middelen en publieke
ruimte.

Ruimtelijke ordening

Lokale initiatieven moeten de mogelijkheid
krijgen om stedelijke ruimte op een
multifunctionele manier te gebruiken, in
plaats van deze sectoraal in te richten. Op
die manier krijgen onbenutte ruimtes in
buurten meer potentieel.

Een Toekomst

Visie

gebaseerd op
klimaatrechtvaardigheid
Wij, als de Generatie van de toekomst, geloven dat de
economie boven het klimaat stellen een daad van egoïsme
is. Het is begrijpelijk dat mensen een goede en welvarende
toekomst voor zichzelf willen, maar zo’n toekomst kan niet
worden bereikt als er in de tussentijd niet aan het milieu
wordt gedacht. Het Akkoord van Parijs heeft al deelnemers
verloren en de doelstellingen voor 2050 zijn voor velen
te ver in de toekomst om voldoende serieus te worden
genomen. Grote vervuilende bedrijven komen weg met
het beschadigen van ons milieu. Het is noodzakelijk dat
er bij het nemen van klimaatbeslissingen rekening wordt
gehouden met de mening van de jongere generaties.

Oproep tot actie

Daarom hebben we de volgende standpunten geformuleerd
om ons klimaat te beschermen.

Prioriteiten

De economische belangen mogen niet langer
zwaarder wegen dan de belangen van een
duurzaam en klimaatvriendelijk beleid. Zij
vereisen ten minste hetzelfde niveau van
relevantie.

Toekomstige generaties

Bij het opstellen van wetten moet altijd
rekening worden gehouden met de toekomstige generaties, en regelgeving mag
niet worden aangenomen als deze meer van
het milieu vraagt dan dat het teruggeeft.
Milieuonvriendelijke regelgeving, bedrijven
en activiteiten moeten dit financieel of fysiek
compenseren.

Kleinere doelen

De klimaatdoelstelling voor 2050 moet
worden opgesplitst in meerdere kortetermijndoelstellingen, waardoor deze gemakkelijker
en dringender te realiseren zijn.

Kleinschalige samenwerking

Om deze kortetermijndoelstellingen te
bereiken, moet er op kleinere schaal worden
samengewerkt. De effecten hiervan zullen
hopelijk doorwerken naar grotere schaal
en daarmee regionale samenwerking
verbeteren.

Beperk bedrijven

De invloed van grote milieuvervuilende
bedrijven op het gebied van wetenschap
en beleid moet worden beperkt . Bovenal
moeten bedrijven verantwoordelijk worden
gesteld voor de schade die zij in het
buitenland veroorzaken, in ieder geval
financieel (d.w.z. door het betalen van
belastingen).

Invoer van producten

We moeten aan importeurs uit derde
landen dezelfde sociale- en milieunormen
opleggen als aan Europese producenten of
anders de invoer weigeren. Dit zal leiden
tot een wereldwijde verbetering van de
werkomstandigheden.

Een Toekomst

Visie

waarin onderwijs voor
empowerment zorgt

Wij, als de Studenten van de toekomst, geloven dat elke
generatie, nu en in de toekomst, recht heeft op toegang tot
al het noodzakelijke lesmateriaal om zich te ontwikkelen.
Op dit moment, met de opkomst van online educatie als
gevolg van de pandemie, heeft de groeiende privatisering
van lesmateriaal en de lesomgeving een negatieve invloed
op velen van ons, met name op degenen die een gebrek
hebben aan bepaald materiaal.

Oproep tot actie

Daarom hebben we de volgende verklaringen opgesteld
om elke leerling, student en volwassene een kans op goed
onderwijs te geven.

Openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs door instellingen
moet worden behoed voor privatisering.
Wetgeving is nodig om ongewenste
commerciele invloeden op openbaar onderwijs
tegen te gaan en deze onderdeel te houden
van de publieke sector.

Basisonderwijs

Elke student heeft recht op zowel traditioneel
als specifiek en praktijkgericht leren, waarbij
vaardigheden worden aangeleerd om te
functioneren in een complexe samenleving.
Dit heeft als doel om de ongelijkheid in onze
samenleving tegen te gaan door het bieden
van uitgebreide toegang tot zowel basis- als
gespecialiseerd onderwijs.

Betrokkenheid van de studenten

Binnen elke onderwijsinstelling moeten
alle studenten de mogelijkheid hebben
om vertegenwoordigd te worden door, of
deel te nemen aan, een studentenraad of
vakbond met invloed op de besluitvorming.
Zo ervaren studenten een grotere
verbondenheid en worden ze meer
betrokken bij hun opleiding.

Empowerment projecten

Er moet een bredere erkenning of een
kwaliteitslabel komen dat een gelijke
waardering en acceptatie van alternatieve
leermethoden,
zoals
praktijkgericht
leren, mogelijk maakt in vergelijking met
reguliere certificaten. Meer marginale
onderwijsprogramma’s, zoals privé- en
online leersessies, moeten op Europese
schaal worden erkend. Dit zal het speelveld
onder studenten onderling gelijktrekken,
eveneens onder niet-studenten.

Een Toekomst

Visie

die vrijheid in een digitale
wereld waarborgt
Wij, als Burgers van de toekomst, hebben gezien hoe
Covid-19 onze digitale wereld heeft veranderd. Veel
regeringen stellen zogenaamde ‘corona-apps’ voor om
mensen te beschermen tegen diegenen die het virus
hebben. Deze maatregelen roepen ernstige vragen op over
de persoonlijke vrijheden in onze moderne samenleving.
Wie controleert onze gegevens? Wie bepaalt wat er in het
nieuws is? Wie beschermt burgers tegen overheden of
particuliere bedrijven? Er moet verandering komen om de
gegevens en vrijheden van de huidige burgers en die van de
volgende generaties te beschermen.

Oproep tot actie

Om een dergelijke verandering te bevorderen, hebben we de
volgende acties opgesomd die moeten worden uitgevoerd
voor de bescherming van onze digitale vrijheid.

Privacy

Het internet moet worden bestuurd als
een openbare ruimte, wat betekent dat er
een opt-out moet zijn voor het verzamelen
van gegevens. Niet-functionele cookies en
tracking moeten worden beperkt en het
weigeren van cookies moet eenvoudig te
realiseren zijn, terwijl de toegang tot de
website toch mogelijk blijft.

Verzameling en bescherming van
gegevens

Mensen van wie de gegevens worden
verzameld, moeten kunnen inzien wat er met
hun gegevens gebeurt en moeten gemakkelijk
toegang kunnen krijgen tot de plaats waar
ze zijn opgeslagen. Het verzamelen van
gegevens moet steeds transparanter worden,
zodat iedereen op de hoogte is van bepaalde
gegevens die van hen worden verzameld
en deze kan traceren en eventueel wissen.

Burgers moeten ook de mogelijkheid
hebben om hun gegevens te bezitten door
ze op hun persoonlijke apparaten op te
slaan.

Transparant nieuws

De macht van particuliere mediabedrijven
om nieuws en informatie te selecteren moet
transparanter zijn en openbaar worden
gemaakt.
Alternatieve
mediabronnen
moeten zichtbaar zijn, zodat het publiek
toegang heeft tot nieuws dat mogelijk
andere gezichtspunten laat zien.

Democratisch internet

Burgers moeten worden betrokken bij het
ontwerpen van publieke technologie, met
name in de ‘smart city’. Hiermee worden de
belangen van de burgers gewaarborgd bij
het creëren van publieke digitale ruimtes.
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