
Drie van de vier 15- tot 18-jarigen zeggen

weinig of geen belangstelling voor de politiek

te hebben. Elke vierde jongere heeft tamelijk

veel interesse. Niet meer dan twee procent

van de jongeren is zeer geïnteresseerd in poli-

tieke onderwerpen.

Politieke interesse
De interesse voor politiek stijgt met het

bereiken van de stemgerechtigde leeftijd.

Bijna de helft van de 18- tot 25-jarige mannen

is tamelijk tot zeer geïnteresseerd in politiek

en van de jonge vrouwen heeft 32 procent

belangstelling voor politieke onderwerpen.

Het verschil in politieke belangstelling tus-

sen de seksen komt ook tot uitdrukking in de

deelname aan gesprekken over de politiek.

Van de jongens in de leeftijd van 15 tot 18

jaar zegt 25 procent actief mee te doen aan

zo’n gesprek, tegenover 22 procent van de

meisjes. Bij de jong-volwassenen is het ver-

schil in deelname aan gesprekken over poli-

tieke tussen mannen en vrouwen groter. Van

de jonge mannen zal 43 procent zich in een

gesprek met een politiek thema willen men-

gen, terwijl dit bij de jonge vrouwen beperkt

blijft tot 30 procent.

Band met politieke partij
De interesse voor de politiek van jonge stem-

gerechtigden sluit goed aan bij de betrokken-

heid bij politieke partijen. Van het jeugdig

electoraat heeft bijna de helft een band met

een politieke partij. In tegenstelling tot de

politieke interesse, verschillen mannen op

dit punt niet van vrouwen.

Partijvoorkeur
Maar niet alle jongeren die zich aangetrokken

voelen tot een politieke partij worden daar ook

lid van. Als er in 1999 verkiezingen voor de

Tweede Kamer waren gehouden, weet 75 pro-

cent van de stemgerechtigden op welke partij

zij zouden stemmen. De PvdA krijgt 28 pro-

cent van deze stemmen, de VVD 26 procent en

het CDA 19 procent. GroenLinks krijgt steun

van 11 procent, gevolgd door D66, de SP en de

kleinere christelijke partijen. Andere partijen

halen samen nog twee procent van de stem-

men. De partijvoorkeur van de 18- tot 25-jari-

gen verschilt van die van ouderen. Van de

jonge kiezers geeft zeventien procent de stem

aan GroenLinks. Ook D66 weet een groter deel

van de stemmen van jongeren te bemachtigen

dan van ouderen. Daarnaast weten de kleinere

christelijke partijen iets meer jonge kiezers

aan zich te binden. Deze laatste stemmen gaan

ten koste van de steun aan het CDA: twaalf

procent van de jongeren zou daaraan hun stem

geven, tegenover twintig procent van de oude-

ren. Mannen en vrouwen verschillen in hun

stemvoorkeur. Jonge mannen zijn meer

gecharmeerd van de VVD, terwijl de vrouwen

vaker kiezen voor de PvdA en GroenLinks.

Veel steun
Het beleid van het kabinet-Kok in 1999 krijgt

van de jongeren opvallend veel steun. De

grootste waardering krijgt het tweede Paarse

kabinet van de 15- tot 18-jarigen. Van het

toekomstige electoraat is 41 procent (zeer)

tevreden met het regeringsbeleid, zeven pro-

cent is (zeer) ontevreden. Jong-volwassenen

zijn iets kritischer: 35 procent van de 18- tot

25-jarigen is tevreden, tien procent is onte-

vreden. Mannen zijn meer tevreden over het

regeringsbeleid dan vrouwen. De politieke

partijen zouden daar rekening mee kunnen

houden in hun campagne voor de verkiezin-

gen die in 2002 op het programma staan. §
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Interesse voor politiek, 1999
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Tevredenheid met regeringsbeleid, 1999
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Jongeren hebben veel lof voor regeringsbeleid

Rondom de jonge kiezer

Jonge mannen zijn meer gecharmeerd van de VVD, jonge vrouwen
kiezen vaker voor de PvdA en GroenLinks. Jongeren hebben veel
waardering voor het beleid van het tweede Paarse kabinet.


