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Voorwoord 
 
Beste JS’er, 
 
Voor jullie ligt de Derde Congreskrant van het Najaarscongres 2014 in Groningen. Deze congreskrant bevat de 
tekst van het beslispunt en de moties zoals die op dit congres zijn aangenomen.  
 
Dit congres verliep anders dan voorgaande congressen. Om zoveel mogelijk JS’ers bij de discussie en 
standpuntvorming van de JS te betrekken is ervoor gekozen om op het congres zelf de moties te schrijven en te 
behandelen. Deze nieuwe congresopzet wordt momenteel grondig geëvalueerd. Dit congres en de evaluatie zullen 
het startpunt zijn van een grondig dialoog in de vereniging over de manier waarop wij congresseren.  
De  moties die op dit congres zijn aangenomen doen recht aan de waarden waar wij als Jonge Socialisten voor 
staan, in de context van het congresthema ‘racisme en discriminatie’. Het landelijk bestuur zal ze dan ook met 
volle overtuiging uitdragen.  
Daarnaast wil ik iedereen bedanken die betrokken was bij de organisatie van dit congres.  
 
Met deze congreskrant is voorzien in de notulen van het Congres op 22 en 23 november 2014. De tekst is 
vastgesteld door het presidium op 17 december 2014.  
 
Met rode groet, 
 
Junus van der Wal 
 
Vicevoorzitter/secretaris 
Jonge Socialisten in de PvdA 
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Verkiezingen   

Hoofdredacteur LAVA  

 
Casper Gelderblom is per acclamatie verkozen tot hoofdredacteur van ons verenigingsblad LAVA, voor een 
periode van twee jaar.  
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Beslispunten 

B 1. Opheffing afdeling Achterhoek 

Indiener: Landelijk Bestuur 
De JS in vergadering bijeen,  
 
Constaterende dat: 
- De JS Achterhoek heeft aangeven dat er te weinig animo is voor het voortzetten van een aparte JS-afdeling in de 
Achterhoek, 
 
Overwegende dat: 
- op de opheffings-ALV te weinig leden aanwezig waren voor een geldige stemming, 
 
 
Besluitende dat: 
- de afdeling Achterhoek op te heffen,  
- de leden onder te brengen bij de afdeling Arnhem-Nijmegen.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting 
- 
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HR Wijzigingen  

HR 1. Verenigingsraad  

Indiener: Afdelingen Groningen, Maastricht en Rijnmond  
Afgewezen.  
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Moties themagroepen 
 

M 1: Ouderschapsverlof 

Indiener: Themagroep genderongelijkheid  
De Jonge Socialisten in de PvdA, in Congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Een man recht heeft op 2 dagen betaald kraamverlof (ook wel vaderschapsverlof genoemd), 
- Daar straks 3 dagen onbetaald verlof bij komen, 
- Een vrouw recht heeft op minstens 16 weken betaald zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. 
 
Overwegende dat: 
- In Scandinavische landen mannen samen met hun vrouw recht hebben op 56 weken ouderschapsverlof, die ze 
80% doorbetaald krijgen, 
- Dit positieve gevolgen heeft voor de opvoeding van het kind, 
- Dit een stimulans is voor vrouwen op de arbeidsmarkt, 
- Het wenselijk zou zijn dat mannen na de bevalling van het kind meer tijd zouden kunnen doorbrengen met het 
kind, 
- De overheid pretendeert gendergelijkheid hoog in het vaandel te hebben staan, maar dit in eigen wetgeving niet 
consequent doorgevoerd heeft 
 
Besluitende dat: 
- Partners in Nederland samen recht zouden moeten hebben op 32 weken betaald ouderschapsverlof, 
- Deze naar eigen inzicht tussen partners verdeeld moet worden met minimaal van 10 weken voor beide, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

M 2: Tegengaan rape culture 

Indiener: Themagroep genderongelijkheid  
De Jonge Socialisten in de PvdA, in Congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Dat er veel vrouwonterende uitingen worden gedaan in de media en popcultuur, 
- Jonge vrouwen en mannen een verkeerd beeld krijgen van de omgangsvormen tussen de seksen, 
- Dat dit een normalisering van vrouwonvriendelijk gedrag in de hand werkt, 
 
Overwegende dat: 
- Het onwenselijk is dat vrouwen hierdoor in het dagelijks leven te maken krijgen met grensoverschrijdend 
gedrag en seksuele intimidatie, 
- De overheid in de bestrijding hiervan een voortrekkersrol zou moeten spelen, 
- Deze rol op dit moment onvoldoende wordt opgepakt, 
 
Besluitende dat: 
- In het onderwijscurriculum meer ruimte wordt gemaakt voor seksuele voorlichting, lichamelijke en geestelijke 
integriteit en genderonderwijs, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 3: Media en xenofobie  

Indiener: Themagroep xenofobie  
Afgewezen.  
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M 4: Xenofobie en onderwijs 

Indiener: Themagroep xenofobie  
De Jonge Socialisten in de PvdA, in Congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- xenofobie de angst is voor het onbekende en kan leiden tot wederzijds onbegrip, en dit tot gevolg kan hebben 
dat mensen buitengesloten worden. 
 
Overwegende dat: 
- de JS waarde hecht aan een inclusieve samenleving en dat er een sterke binding is tussen mensen; 
- dat het onderwijs niet alleen een educatieve taak maar ook een vormende taak heeft en mede daarom een 
belangrijke rol kan spelen in het bestrijden van xenofobie; 
- dat stereotyperingen en vooroordelen een belangrijke rol spelen bij xenofobie. 
 
Besluitende dat  
- het daarom belangrijk is om bewustwording te creëren onder mensen en stelt voor om middelen vrij te maken 
die scholen in staat stellen om dmv. het ontwikkelen van lesmateriaal en/of workshops te zorgen voor meer 
kennis en bewustwording over stereotyperingen en vooroordelen. 
 
En gaat over tot orde de dag. 

M 5: Geslachtsvermelding paspoort  

Indiener: Themagroep LHBT-acceptatie  
De Jonge Socialisten in de PvdA, in Congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Transgenders zich niet altijd kunnen identificeren met een van de seksen 
- Het geslacht in het paspoort en andere overheidsdocumenten vermeld staat 
- Er geen chirurgische ingreep meer noodzakelijk is voor een officiële geslachtswijziging 
 
Overwegende dat 
- De JS acceptatie van LHBT’s belangrijk vindt 
- De vermelding in het paspoort geen enkel doel dient 
 
Besluit dat/is van mening dat/wil dat  
- In het paspoort er naast de opties M (man) en V (vrouw) ook de optie X moet komen 
- Het LB een motie hierover indient op het PvdA congres. 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

M 6: Weigerambtenaren 

Indiener: Themagroep LHBT-acceptatie  
Afgewezen.  

M 7: Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt  

Indiener: Themagroep discriminatie op de arbeidsmarkt  
De Jonge Socialisten in de PvdA, in Congres bijeen, 
 
Constaterende dat:  
- er nog steeds veel sprake is van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt 
- de jeugdwerkloosheid een groot probleem is. 
 
Overwegende dat:  
- we de kennis en ervaring van oudere werknemers niet verloren willen laten gaan. 
- we jongere werknemers meer perspectief willen bieden op de arbeidsmarkt. 
 
Besluit dat:  
- het LB een plan van aanpak opstelt om de kennisoverdracht en begeleiding van jongere werknemers door 
oudere werknemers te stimuleren en dit plan op de agenda zet van een PvdA congres. 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
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M 8: Discriminatie op de arbeidsmarkt   

Indiener: Themagroep discriminatie op de arbeidsmarkt  
Ingetrokken  

M 9: Gelijke lonen man/vrouw  

Indiener: Themagroep discriminatie op de arbeidsmarkt  
De Jonge Socialisten in de PvdA, in Congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Er verschillende lonen worden uitgekeerd tussen mannen en vrouwen die wel dezelfde inspanningen verrichten.  
 
Overwegende dat: 
- Er momenteel een verschil bestaat in loonverhouding tussen man en vrouw voor dezelfde functie. 
- De JS vindt dat er een eerlijke verdeling, dus geen willekeur, moet zijn in kennis vergaren, macht en bezit. 
 
Besluit dat: 
- Het LB, in samenwerking met de Tweede Kamer fractie, een plan van aanpak ontwikkeld om dit tegen te gaan 
en presenteert dit op het voorjaarscongres; 
- Het LB aandacht moet besteden aan de jaarlijkste equal pay day 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

M 10: Etnisch profileren  

Indiener: Themagroep etnisch profileren   
Afgewezen.  

M 11: Klachtencommissie etnisch profileren  

Indiener: Themagroep etnisch profileren   
De Jonge Socialisten in de PvdA, in Congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- er door de politie nog steeds mensen staande worden gehouden op basis van etnisch profileren, ondanks dat dit 
verboden is. 
- de huidige klachtenprocedure niet toereikend en te onbekend is bij mensen die slachtoffer zijn van etnisch 
profileren. 
 
Overwegende dat: 
- etnisch profileren eens en voor altijd de deur wordt gewezen. 
- er een heldere klachtenprocedure wenselijk is. 
- dat het als slachtoffer van etnisch profileren door de politie niet wenselijk is om hiervan aangifte/melding te 
moeten doen bij de politie zelf. 
 
Besluitende dat: 
- er een onafhankelijke klachtencommissie wordt ingesteld waar men klachten kan indienen over etnisch 
profileren bij staande houdingen en hiervoor mag je aan de desbetreffende agent schriftelijk  bewijs vragen van 
de reden tot staande houding; 
- er initiatieven opgezet worden om mensen die te maken hebben met etnisch profileren te informeren over hun 
rechten en plichten, opdat zij beschermd worden tegen etnisch profileren, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

M 12: Say no to racism  

Indiener: Themagroep alledaags racisme    
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Racisme helaas nog steeds een alledaags probleem is; 
- Racisme in alle lagen van de maatschappij in diverse vormen geworteld is; 
- Een taboe heerst op het melden en bespreekbaar maken van racisme; 
- Slachtoffers en de maatschappij niet weten hoe om te gaan met racisme; 
- De politieke discussie (inclusief de PvdA) rondom racisme verrechtst en verWilder(s)d is, 
 
Overwegende dat: 
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- Volgens artikel 1 van de Grondwet alle mensen gelijk zijn; 
- De sociaaldemocratie deze waarde deelt; 
- De Jonge Socialisten zich de tendens in de discussie aantrekken; 
- De Jonge Socialisten het voortouw moeten nemen in het tegengaan van racisme;  
- De Jonge Socialisten het linkse geweten zijn en blijven in de PvdA, 
 
Besluit dat: 
- De Jonge Socialisten niet meegaan in de verrechtsing rondom racisme; 
- De Jonge Socialisten een tegengeluid moeten laten horen; 
- Het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten voor het volgende voorjaarscongres een anti-racisme campagne 
opstart, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

M 13: Educatie voor verandering  

Indiener: Themagroep alledaags racisme    
Afgewezen.  

M 14: Seksuele diversiteit in het onderwijs  

Indiener: Themagroep LHBT-acceptatie     
De JS in congres bijeen 
 
constaterende dat: 
- er nog veel vooroordelen en onbegrip bestaat binnen de samenleving wat betreft de lesbische, homoseksuele-, 
biseksuele-, transseksuele-, interseksuele-, queer- en aseksuele-gemeenschap wat leidt tot discriminatie van deze 
groep; 
 
overwegende dat: 
- het basisschool- en middelbare onderwijs een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van kinderen 
 
roep de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op: 
- om het onderwijsprogramma op basisscholen en middelbare scholen aan te passen aan lesmateriaal dat 
representatiever is voor de diversiteit van seksualiteit; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Overige actuele moties  

AM 1: De JS waarschuwt Jong WBS voor de laatste keer 

Indiener: Lieke Kuiper, Niels Kramer, Tim Brouwer 
De JS in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- MBO’ers geen lid kunnen worden van Jong WBS 
- Jong WBS dus discrimineert op onderwijsniveau 
- Jong WBS daardoor een elitaire club is 
- Den Uyl al zei dat kennis macht is 
- De JS in haar beginselen stelt macht te willen herverdelen 
 
Overwegende dat: 
- De JS discriminatie afwijst in al zijn vormen 
- De JS kennis wil verspreiden 
- Jong WBS haar boontjes blijkbaar zelf niet kan doppen 
- Jong WBS claimt dat de JS dit kan veranderen 
 
Besluit dat: 
- Het landelijk bestuur van de JS de Wiardi Beckman Stichting  voor de laatste maal moet waarschuwen. 
- Die waarschuwing moet omvatten dat als Jong WBS MBO’ers komend jaar geen toegang geeft tot lidmaatschap 
van Jong WBS het LB elke keer dat ze de mensen van Jong WBS ontmoeten zout in de koffie en thee van Jong 
WBS moet strooien. 
- Het LB dit dreigement ook tot uitvoer moet brengen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

AM 2: Vrijwilligerswerk  

Indiener: Jauke Lodder 
De JS, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- vrijwilligerswerk goed is 
 
Overwegende: 
- het rapport Jantje Hamming, 
 
Besluitende dat: 
- Het LB en de afdelingsbesturen ten minste twee keer per jaar vrijwilligerswerk moeten doen 
- De foto’s en een verslag in de nieuwsbrief horen, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 


