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Wat het verschil is tussen het jongeren Parlement en de jongerenRaad\jongeren debat?

Jouw Zeeland is het jongerennetwerk van de Provincie Zeeland. Jongeren
van 12 tot 23 jaar maken door verschillende activiteiten kennis met politiek
en democratie. Daarnaast betrekken we via de jongerendenktank
Zeeuwse jongeren bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid.
Tijdens het jongerenparlement, debatten en denktankbijeenkomsten
praten ze mee over onderwerpen die hen aangaan.
In september 2021 hebben we voor het eerst een Zeeuws
Jongerenparlement georganiseerd. Dit is een nieuwe vorm van
jongerenparticipatie waarbij we jongeren twee dagen de kans bieden om
mee te praten en mee te doen. Het jongerenparlement is een combinatie
van een jongerendenktank en een debat. Het doel is om jongeren te
binden aan Zeeland door hen bij Zeeuwse vraagstukken te betrekken.
Daarnaast kunnen we door de tweedaagse dieper ingaan op Zeeuwse
thema’s, waardoor we meer kans hebben op goede/bruikbare ideeën.
Meer dan 40 jongeren van verschillende leeftijden (15 t/m 19 jaar) en
opleidingsniveaus maakten tijdens de tweedaagse kennis met politiek en
democratie. De tweedaagse stond afgelopen jaar in het teken van
klimaatverandering en wat dat voor Zeeland en de Zeeuwse arbeidsmarkt
zou kunnen betekenen.
Jaarlijks vinden er diverse jongerendebatten plaats, zoals Op weg naar
Het Lagerhuis en het Provinciaal Jeugddebat. Dit zijn debatten of
debatwedstrijden waarbij jongeren op educatieve manier kennis maken
met de provinciale politiek en kunnen meedenken over het beleid.
Hiernaast organiseren we jaarlijks een aantal denktankbijeenkomsten.
Tijdens deze sessies kunnen we dieper ingaan op bepaalde provinciale
onderwerpen, zoals energie en klimaat.
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Provincie Zeeland heeft geen jongerenraad.

