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1. DWARS Amsterdam geeft (GroenLinkse) Jongeren uit Noord-Holland en Flevoland een 

stem in de politiek, met name in de regionale politiek, zowel binnen als buiten GroenLinks, 

en zowel binnen als buiten de politieke instituties. 

 

2. DWARS Amsterdam biedt een platform voor jongeren om 

a. op laagdrempelige wijze kennis te maken met politiek en zich politiek en 

maatschappelijk te ontwikkelen, met nadruk op de groene, sociale en vrijzinnige 

standpunten van DWARS;  

b. de sociale omgang tussen jongeren met gedeelde idealen te bevorderen. 

 

1. DWARS Amsterdam laat zich kritisch uit over (lokale) politieke thema’s op basis van onze 

DWARSe idealen, via (geschreven) media of activisme. 

2. DWARS Amsterdam organiseert kwalitatief hoge en inclusieve activiteiten voor leden, 

waarbij niet alleen de groene, rode, en paarse thema’s en de politieke/parlementaire en 

buitenparlementaire thema’s, maar ook de vorm (luisteren en doen) worden afgewisseld. 

3. DWARS Amsterdam moedigt activiteit buiten Amsterdam, in Noord-Holland en Flevoland, 

aan en faciliteert dit, wanneer daar behoefte aan is, bijvoorbeeld via regiogroepen. 

4. DWARS Amsterdam blijft haar activistische roots eren en zal activisme binnen de afdeling 

actief stimuleren. 

5. DWARS Amsterdam voert actief beleid op ledenbinding en ledenwerving, waarbij 

diversiteit en inclusiviteit belangrijke uitgangspunten vormen. 

6. DWARS Amsterdam streeft ernaar om elke functie met een uniek lid te vullen en leden actief 

te stimuleren om actief bij te dragen aan de organisatie van de afdeling.  
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7. DWARS Amsterdam voert knetterhard campagne voor GroenLinks in verkiezingstijd, met 

nadruk op jongerenthema’s, jonge vertegenwoordigers en jongeren naar de stembus 

krijgen. 

8. DWARS Amsterdam kent een transparant bestuur en moedigt leden actief aan om deel te 

nemen aan open vergaderingen. 

9. DWARS Amsterdam heeft speciale aandacht voor de professionaliteit van de afdeling, in 

het bijzonder wat betreft de communicatie naar leden toe. 

10. DWARS Amsterdam streeft naar samenwerking met andere maatschappelijke of politieke 

jongerenorganisaties, andere DWARS-afdelingen en DWARS-commissies.  

11. DWARS Amsterdam streeft naar zoveel mogelijk duurzaamheid, onder andere door enkel 

veganistische producten aan te schaffen, voedselverspilling te voorkomen en geen 

wegwerpplastic te gebruiken.  


