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CDS slaat weer toe op de christendemocratische agenda voor de verkiezingen.
Hoger onderwijs dat durft te streven naar intellectuele excellentie, harder vechten tegen roken
tijdens de zwangerschap, wetenschappelijk onderbouwd beleid bij het gebruik van nudging,
een klokkenluidersregeling in de strijd tegen geplande slijtage: CDS slaat weer toe en weegt
op de christendemocratische agenda voor de verkiezingen!
Het zal u niet ontgaan zijn, de verkiezingen komen er weer aan en de verschillende partijen
formuleren tal van voorstellen en stellen hun verkiezingsprogramma voor. Als kritische
christendemocratische vereniging hebben we besloten om de partijpolitieke vertaling van de
christendemocratie voor deze verkiezingen ernstig tegen het licht te houden. De werkgroep
ideologie en maatschappij van CDS Nationaal heeft zich daarom in de afgelopen maanden
intensief bezig gehouden met het kritisch onder de loep nemen van het verkiezingsprogramma
van de CD&V. Op basis van het werk van verschillende leden, is CDS erin geslaagd om niet
minder dan 35 voorstellen tot wijziging te formuleren om het programma scherper,
wetenschappelijk meer gefundeerd, ambitieuzer en meer gedurfd christendemocratisch te
maken.
Aangezien CDS een trotse partijonafhankelijke christendemocratische vereniging is en geen
afdeling van de CD&V konden wij uiteraard het verkiezingsprogramma niet rechtstreeks
amenderen. We hebben daarentegen wel verschillende leden en alumni die individueel lid zijn
van de CD&V aangespoord om onze voorstellen voor te leggen op verschillende plaatselijke
en regionale vergaderingen en vervolgens op de provinciale verkiezingscongressen. Wij
wensen de mensen van ons netwerk alvast hartelijk bedanken voor het geleverde werk.
Eenmaal het stof der amenderingsstrijd gaan liggen was en het verkiezingscongres van CD&V
achter de rug was, hebben wij opnieuw het verkiezingsprogramma grondig doorgenomen om
te zien welke van onze voorstellen uiteindelijk aanvaard werden. We zijn in elk geval trots en
blij om vast te stellen dat een groot aantal van onze voorstellen de eindmeet gehaald hebben.
Meer in het bijzonder zijn we verheugd dat we onder andere de volgende zaken in het
verkiezingsprogramma van CD&V hebben kunnen krijgen en daarmee prominent op de
christendemocratische agenda hebben kunnen zetten:
 Het moet een van de kerndoelstellingen van het hoger onderwijs blijven om
afgestudeerden van zeer hoog intellectueel niveau af te leveren. De (terechte)
aandacht voor de sociale component van onderwijs mag nooit ten koste gaan van de
intellectuele component.
 Schakelprogramma’s van de hogeschool naar de universiteit moeten niet in de eerste
plaats “snel “ zijn, ze moeten voornamelijk kwalitatief en op maat zijn.
 De ambitie om kinderen rookvrij te doen opgroeien moet al starten vanaf de prenatale
fase. Op geen enkel moment is een mens kwetsbaarder voor de destructieve gevolgen
van tabak dan in de prenatale fase.
 Christendemocraten moeten durven
uitgesproken voorstander zijn van het
wetenschappelijk verantwoord gebruik van nudging.
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 Het overmatig gebruik van energy drinks bij jongeren kan ontaarden in een substantieel
medisch probleem en verdient meer politieke aandacht en actie vanuit het beleid.
 Er moet werk gemaakt worden van een klokkenluidersregeling in de strijd tegen het
artificieel verkorten van de levensduur van elektronica en huishoudtoestellen.
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