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Gaat Generatie Y ons redden?
‘Tegengif in crisistijd’, zo heet de laatste bundel van het WI van het CDA. Voor iedereen die
zich afvraagt wat de betekenis is van de huidige crisis, een must om te lezen. De bundel
gaat vooral in op de situatie van jongeren, internationaal en nationaal. De titel ‘tegengif’ doet
vermoeden dat de oplossing van de mondiale vraagstukken voor een groot deel van de
jongeren kan komen. Een combinatie van ontevredenheid, meer waardengedrevenheid dan
bijv. de generatie X, en het gevoel de wereld te moeten redden, zal leiden tot veranderingen
in onze systemen.
De oplossing voor klimaatcrisis en financiële crises zit vooral in het vermogen om te
vernieuwen. Innovatieve samenwerking, samenwerking gericht op duurzaamheid, gericht op
verbinden, is nodig om onze aarde te redden. Mondiale solidariteit, maar ook solidariteit op
kleinere schaal, bijv. in de wijk. Integrale wijkaanpak, de Vogelaarwijken. Het zijn simpele
woorden voor een compleet nieuwe mentale aanpak van de problemen in de wijk.
Het is vooral aan de huidige generatie om de bakens te verzetten. Wij moeten de verbinding
maken tussen generaties, tussen systemen, tussen wereldbeelden. De vraag is: zijn we
daartoe in staat? In Italië is de ontevredenheid onder jongeren al zo opgelopen dat er een
pamflet is verschenen, met als titel: ‘ Italië verklaard voor mijn opa’. Het is een aanval op de
‘egoïstische opa’s van Italië. Met een werkloosheid van 20% onder jongeren, wordt gesteld
dat de huidige generatie niet goed zorgt voor de volgende generatie. De jongeren zeggen te
moeten opdraaien voor jarenlange corruptie, achterstanden en begrotingstekorten.
Zo erg is het in Nederland nog niet, maar we moeten oppassen. We laten de jongere
generatie achter met een achterhaald systeem van aftrekbaarheid van woninghypotheken,
rigide arbeidsvoorwaardensystemen, een onderwijssysteem dat vast begint te lopen, en een
pensioen en AOW-systeem dat al jaren geleden aangepast had moeten worden aan
demografische ontwikkelingen. Niet iets om trots op te zijn, of wel soms?
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