Joía Boode (18) heeft een tussenjaar en begint volgend
jaar met de docentenopleiding biologie. Ze stemt
GroenLinks.
Daarom

‘GroenLinks staat voor een duurzame samenleving. De partij
wil bijvoorbeeld bedrijven die niet duurzaam zijn, boetes gaan
geven.’
Helemaal mee eens

Joía (18) stemt GroenLinks

‘Het leed van de
wereld is te veel.
Ik doe wat ik kan’

‘Een tijdje terug heb ik de verkiezingsprogramma’s van de grote
partijen gelezen. De Partij voor de Dieren sprak me ook aan. Ze
hebben veel standpunten over milieu en dieren, maar weinig over
de rest. Bij GroenLinks zijn ook de mensen belangrijk. Ze willen
bijvoorbeeld een betere opvang voor vluchtelingen. Ik ben het
eigenlijk met alles eens.’
Voor het milieu

‘Ik ben meer met milieu bezig dan met politiek. Op mijn zevende
stopte ik met het eten van dieren omdat ik het zielig vond. Toen ik
wat ouder werd, zocht ik op internet naar informatie over vegetarisme en zo kwam ik erachter hoe slecht vlees eten is voor het
milieu. Daar moet echt wat aan gedaan worden. Politiek is voor
mij een middel, een instrument om het milieu te verbeteren. In
het spelletje op zichzelf ben ik niet zo geïnteresseerd.’
Frisse Jesse

‘Hij is jong en heeft een frisse blik. Hij zegt: ‘We gaan het anders
aanpakken.’ Hij is nuchter en wil de rijkdom eerlijker gaan
verdelen. Bij Jesse heb ik hetzelfde gevoel als bij Obama:
ik vertrouw hem, hij is een goed persoon.’
Samen praten over stemmen

‘Mijn beste vriend is jeugdlid van de VN-afdeling milieu en
gezondheid. Met hem praat ik over wat we gaan stemmen. Andere
vrienden zijn er niet zo mee bezig.’
Onrechtvaardigheid

‘Al heel jong zag ik via Facebook dat volwassenen zoveel nare
dingen doen op de wereld. Nog steeds kan ik niet tegen onrechtvaardigheid. Wel heb ik geaccepteerd dat ik niet al het leed van
de wereld op mijn schouders kan dragen. Ik doe wat ik kan, zoals
informatie en kennis delen via Facebook. Ook reageer ik op mensen die bijvoorbeeld nare nepberichten over vluchtelingen plaatsen. Ik vertel mijn omgeving wat ik weet over het milieu, daardoor is ons gezin en zijn neefjes en nichtjes vegetariërs geworden.
Iedereen in ons gezin eet nu minder vlees. Dat is al winst.’
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