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Danny Hoogstad
Hoofdstuk 1. Beginselen der Jonge Democraten
1 De Jonge Democraten in Fryslân
2
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4 1. De Provincie
5 Fryslân is een provincie met een wisselend landschap. Het combineert
6 hoogwaardige natuurgebieden, stedelijke bebouwing en waterrecreatie.
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9 1.1 Friese taal
10
11 Het Fries is de officiële tweede Rijkstaal die Nederland rijk is. Hierdoor neemt
12 het Fries een bijzondere positie in binnen de provincie. De Jonge Democraten
13 Fryslân zijn van mening dat het gebruik van het Fries meer gestimuleerd dient
14 te worden. Zo moeten burgers zich in het Fries verstaanbaar kunnen maken
15 wanneer zij in het Fries gebruik willen maken van overheidsdiensten.. De
16 Jonge Democraten Fryslân vinden echter dat dit verder zou moeten gaan, dan
17 alleen de overheidsdiensten die in Fryslân gevestigd zijn.
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Op scholen in Friesland dient, naast het Nederlands, het Fries op een
gelijkwaardig niveau te worden gegeven.
1.2 Friese cultuur
Met het toekennen van Culturele Hoofdstad 2018 heeft de Friese cultuur een
impuls gekregen. De Jonge Democraten Fryslân juichen initiatieven toe die
bijdragen aan de Friese cultuur, ook na Culturele Hoofdstad 2018. Dit zou ook
de inzet moeten zijn van het beleid van de provincie en gemeenten.
Om instellingen niet alleen maar afhankelijk te maken van subsidies, pleiten
de Jonge Democraten Fryslân voor het inzetten van alternatieve vormen van
financiering en voor samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Door
marktpartijen te betrekken bij het behoud en bevorderen van culturele
instellingen zorg je voor een gezonde culturele sector.
Organisaties als de Fryske Akademy en Tresoar zijn van belang voor
documentatie en onderzoek op het gebied van de Friese taal. De Jonge
Democraten zijn van mening dat deze organisaties op ondersteuning moeten
kunnen rekenen vanuit de provincie.
1.3 (lokale) Media
Vanwege de positie van de Friese taal, is regionale media die zich bedient van
het Fries onmisbaar. De Jonge Democraten pleiten ervoor dat een radio en tv
omroep structurele financiële bijdragen krijgt. Gelet op de kennis en ervaring
is Omrop Fryslân bij uitstek hiervoor aangewezen. Daar tegenover staat dat
de omroep jaarlijks verantwoording dient af te leggen waar zij haar geld aan
heeft besteed.

Toelichting:

Met het eerste hoofdstuk hopen wij een impuls te kunnen geven aan de
politieke discussie binnen de afdeling Fryslân.

