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Voorwoord 
 
Beste JS’ers, 
 
Voor jullie ligt de derde congreskrant van het voorjaarscongres 2014 in Utrecht. Deze congreskrant bevat de tekst 
van de beslispunten, de moties, en natuurlijk onze nieuwe beginselen, zoals die op dit congres zijn aangenomen.  
 
De discussie over onze nieuwe beginselen leverden een onderhoudende dialoog op over waar wij als Jonge 
Socialisten voor staan, maar ook waar de sociaaldemocratische beweging in brede zin heen moet gaan. Ik spreek 
vast niet alleen namens mezelf als ik zeg dat de discussie interessant en bij vlagen inspirerend was.  
Ook wil ik graag iedereen bedanken die betrokken is geweest bij de organisatie van het congres. We mogen 
terugkijken op een geslaagd weekend.  
 
Met deze congreskrant is voorzien in de notulen van het Congres op 14 en 15 juni 2014. De tekst is vastgesteld 
door het presidium in haar vergadering van 25-8-2014. 
 
Junus van der Wal 
 
Vicevoorzitter/secretaris 
Jonge Socialisten in de PvdA 
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Verkiezingen 

Landelijk Bestuur 

Voorzitter 
Bart van Bruggen is via een digitale stemming met 272 stemmen voor verkozen tot voorzitter. Van de 2166 
stemgerechtigden brachten 414 personen een stem uit, waarvan 13 blanco stemmen en 401 voorkeur stemmen.  
 
Vicevoorzitter/secretaris 
Junus van der Wal is met 103 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 4 blanco stemmen verkozen voor de functie 
vicevoorzitter/secretaris. Daarnaast ontving Junus “eeuwige trouw”, 121 hartjes, één penis, een bord andijvie en 
een stethoscoop.  
 
Penningmeester & Afdelingen 
Laura Jak is met 83 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 15 blanco stemmen verkozen voor de functie 
Penningmeester & Afdelingen. Daarnaast ontving Laura “erelid met meeste swag”, “keep it real”, “zonnetje”, 
“smiley”, “snurkt maar sexy”, 102 hartjes + lebber en 3 sterren.   
 
Bestuurslid Politiek & Communicatie 
Rolf de Goeij is met 101 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 7 blanco stemmen verkozen voor de functie 
Bestuurslid Politiek & Communicatie. Daarnaast ontving Rolf 2 keer een bon voor de kapper, een hoefijzer, 9 
hartjes, een bloem, “wil jij mijn kinderen”, jellybeans, 7 penissen, yolo en een sigaar.  
 
Bestuurslid Politiek & Scholing 
Natasha Elfrink is met 92 stemmen voor, 12 stemmen tegen en 4 blanco stemmen verkozen voor de functie 
bestuurslid Politiek & Scholing. Daarnaast ontving Natasha 100 sterren en 7 penissen.  
 
Internationaal Secretaris 
Siman Abdi is met 78 stemmen voor, 15 stemmen tegen en 7 blanco stemmen verkozen voor de functie 
Internationaal Secretaris. Daarnaast ontving Siman 104 hartjes, ouwe boef, 100 keer witte wijn, een 
huwelijksaanzoek en een smiley.   
 
Bestuurslid Leden 
Freek Kilsdonk is met 90 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 11 blanco stemmen verkozen voor de functie 
bestuurslid Leden. Daarnaast ontving Freek 50 hartjes, “Berliner”, een konijn, 2 keer Martinitoren, een knuffel en 
“ik wil je doen”.  
 
 

Presidium 

Voor het presidium waren vier vacatures. Elmar Smid is met 84 stemmen voor verkozen tot lid van het presidium. 
Daarnaast ontving Elmar “alleen maar liefde”, een smiley en drie hartjes.  Simone Kobes is met 47 stemmen voor 
verkozen tot lid van het presidium. Daarnaast ontving “alleen maar liefde”, twee keer de Martinitoren en 4 
penissen. Met respectievelijk 46 en 40 stemmen voor zijn Robert Steenbergen en Marnix Brinkman 
plaatsvervangend presidiumlid. Marnix ontving een hartje en Robert ontving 6 hartjes en een “leuk vriendje”.  
 

Beroepscommissie 

Voor de beroepscommissie was één vacature. Met 87 stemmen voor, 10 stemmen tegen en 9 blanco stemmen is 
Edwin Derieux herkozen tot lid van de beroepscommissie. Daarnaast ontving Edwin “dank voor het goede werk”, 
een duim, een Martinitoren en een smiley.  
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Beslispunten 

B 1. Bestuursvergoeding voorstel 1 

Indiener: Landelijk Bestuur 
De JS in vergadering bijeen,  
 
Constaterende dat: 
- het landelijk bestuur naar aanleiding van het aangenomen beslispunt op het najaarscongres 2013 een voorstel 
voor een redelijke bestuursvergoeding zou voorstellen aan dit congres, 
 
Overwegende dat: 
- ieder lid van onze vereniging bestuurslid zou moeten kunnen worden, ongeacht zijn of haar financiële situatie;  
- de huidige bestuursvergoeding als onvoldoende wordt beschouwd om van rond te kunnen komen en fulltime 
bezig te zijn voor de Jonge Socialisten, 
 
Besluitende dat: 
- per 1 september de bestuursbeurzen van 340 euro bruto per maand naar 700 euro bruto per maand verhoogd 
worden, oftewel een verhoging van 360 euro per maand per bestuurslid, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

AB 1.1 Bestuursvergoeding voorstel 1 

Indiener: Afdeling Friesland 
Vervallen.  

AB 1.2 Bestuursvergoeding voorstel 1 

Indiener: Afdeling Den Haag-Leiden 
Afgewezen.  
 

B 2. Bestuursvergoeding voorstel 2 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Vervallen. 

B 3. Meer, meer, meer! 

Indiener: Afdeling Maastricht 
De JS in vergadering bijeen,  
 
Constaterende dat: 
- we niet alle landelijk bestuursleden zijn tegengekomen op lokale activiteiten, 
 
Overwegende dat: 
- we de landelijk bestuursleden erg graag verwelkomen op onze activiteiten.  
- het belangrijk is dat bestuursleden hun organisatie goed kennen. 
- vrijwilligers een fundamenteel onderdeel zijn van een organisatie.  
 
Besluit dat: 
- landelijk bestuursleden, met name de voorzitter, er naar moeten streven elke afdeling  minstens een maal te 
bezoeken tijdens hun bestuursjaar, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

B 4. Vrijwilligerswerk 

Indiener: Afdeling Brabant 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- veel verenigingen en stichtingen kampen met een tekort aan vrijwilligers, 
 
Overwegende dat: 
- de Jonge Socialisten in de PvdA vrijwilligerswerk een warm hart toedragen, 
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Besluit dat: 
- Alle Landelijke Bestuursleden zich gedurende hun bestuursjaar een keer actief moeten inzetten voor de 
samenleving door middel van vrijwilligerswerk; 
- alle afdelingen een keer per jaar aan vrijwilligerswerk zouden moeten doen, 
- de afdelingen hun leden en omgeving proberen te betrekken bij het uitvoeren van het vrijwilligerswerk; 
- afdelingen en leden gestimuleerd worden om structureel vrijwilligerswerk te doen, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

AB 4.1 Vrijwilligerswerk 

Indiener: Afdeling Twente 
Aangenomen.  
 

AB 4.2 Vrijwilligerswerk 

Indiener: Afdeling Arnhem-Nijmegen 
Aangenomen.  
 

B 5. Jongeren betrekken bij politiek ?? 

Indiener: Afdeling Arnhem-Nijmegen 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat:  
- erg weinig jongeren betrokken zijn bij de politiek, 
 
Overwegende dat:  
- jongeren gestimuleerd moeten worden om zich flink met politiek te bemoeien;  
- het om hun toekomst gaat; 
- de Jonge Socialisten meer moeten investeren in het vergroten van de betrokkenheid onder jongeren bij de 
politiek, met speciale aandacht voor jongeren die MBO of HBO onderwijs volgen  
- het verplichten van jongeren om lid te worden van een politieke partij onmogelijk en onwenselijk is; 
- jongeren die lid zijn van een politieke partij ook eerder zullen stemmen, 
 
Besluit dat: 
- de Jonge Socialisten meer moeten investeren in het vergroten van de betrokkenheid onder jongeren die MBO of 
HBO onderwijs volgen bij de politiek, bijvoorbeeld door het geven van gastlessen op MBO- en HBO-instellingen, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

AB 5.1 Jongeren betrekken bij politiek 

Indiener: Afdeling Amsterdam 
Aangenomen.  

AB 5.2 Jongeren betrekken bij politiek 

Indiener: Afdeling Twente 
Aangenomen.  
 

B 6. Naamswijziging Jonge Socialisten in de PvdA 

Indiener: Renée van den Kerkhof en Marijn Ouwehand 
Verworpen.  

 

AB 6.1 Naamswijziging Jonge Socialisten in de PvdA 

Indiener: LB 
Aangenomen.  
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AB 6.2 Naamswijziging Jonge Socialisten in de PvdA 

Indiener: LB 
Aangenomen.  
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Beginselprogramma 

Beginselen van de Jonge Socialisten in de PvdA 

Indiener: Beginselprogrammacommissie 
 
Inleiding 
 
Dit zijn onze idealen. Vijf stuks: gelijkheid, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid en verbondenheid. Eigenlijk 
passen onze idealen niet op één lijstje. We hebben talloze motivaties om politiek actief te zijn, talloze idealen om 
na te streven. Toch hebben we er vijf uitgekozen, de vijf die al die motivaties en idealen het beste samenvatten. 
Vijf beginselen bovendien, die voortbouwen op de rijke sociaaldemocratische geschiedenis. We hebben ze zonder 
hiërarchie opgeschreven,  want ze zijn allemaal ontzettend belangrijk. 
 
Onze idealen kennen geen grenzen. We erkennen dat we onze idealen het gemakkelijkst dichtbij kunnen 
verwezenlijken, maar dat weerhoudt ons niet om verder te kijken. Over de grenzen van onze steden en dorpen, 
onze provincies en ons land. We werken aan een wereld waarin onze idealen overal werkelijkheid kunnen 
worden. 
 
De Jonge Socialisten vinden dat democratie de enige legitimering kan zijn voor politieke besluiten. Niet bedrijven 
of lobbyisten, maar burgers moeten de besluitvorming beïnvloeden. Democratie gaat voor sociaaldemocraten 
echter veel verder dan vierjaarlifjkse verkiezingen of het recht op petitie. Een democratische samenleving zorgt 
ervoor dat iedere burger zeggenschap heeft over zijn omgeving en de macht om daar via democratische weg 
veranderingen in aan te brengen. De rol van de politiek is om deze ideeën en belangen te wegen. Wij streven 
ernaar ook hen te betrekken die niet vooraan staan om zich met deze besluitvorming te bemoeien. Zo kunnen we 
onze idealen waarmaken. 
 
Onze idealen zijn hard nodig. De maatschappij verandert in hoog tempo, onzekerheid en individualisme vieren 
hoogtij. Deze idealen zijn ons houvast in ons dagelijkse politieke handelen, ze geven richting aan onze droom. In 
onze rechtsstaat ligt een aantal van deze idealen al verankerd. Gelijke rechten moeten bewaakt worden en in de 
praktijk worden gebracht. Onze dromen stoppen niet bij de rechtsstaat, onze idealen reiken verder. In dit 
beginselmanifest staat beschreven hoe. 
 
Gelijkheid 
 
Als Jonge Socialisten vinden we dat alle mensen recht hebben op een goede levensstandaard op basis van hun 
mens zijn. Stemrecht, toegang tot onderwijs, bescherming tegen discriminatie en tal van andere algemene 
rechten zorgen voor een gelijke start voor iedereen. 
 
De Jonge Socialisten staan voor gelijkheid die niet alleen gelijke kansen geeft aan de start, maar die ook steeds 
een steuntje in de rug geeft als mensen niet zelfstandig over hobbels of drempels heen komen of gewoon pech 
hebben. De Jonge Socialisten spannen zich in om mensen bewust te maken van deze hobbels en nemen ze weg 
waar het kan. Gelijke kansen aan de start kunnen pech in het leven niet voorkomen. Daarnaast blijven wij 
strijden tegen de ongelijkheid die ontstaat door de structurele machtsverhoudingen van de kapitalistische 
samenleving. 
 
Door te blijven werken aan emancipatie realiseren we meer gelijkheid. Daarom steunen we mensen die willen 
emanciperen. Niet alleen om hen individueel verder te helpen, maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen 
daadwerkelijk gelijke kansen krijgt en er geen groepen achtergesteld worden. 
 
De Jonge Socialisten staan niet enkel voor een betere armoedebestrijding, maar willen in zijn algemeenheid het 
verschil tussen rijk en arm verkleinen, ook als dit het inkomen van de armste mensen in de samenleving niet 
beïnvloedt. Armoede is relatief, geen enkel mens is meer dan duizend keer zo belangrijk als een ander mens en de 
verschillen in inkomen zouden dus ook nooit zo groot mogen zijn. 
 

ABP 1.1 Gelijkheid 

Indiener: Afdeling Amsterdam 
Aangenomen.  

ABP 1.2 Gelijkheid 

Indiener: Martijn Otten 
Ingetrokken.  
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ABP 1.3 Gelijkheid 

Indiener: Martijn Otten 
Aangenomen.  
 
Vervolg Beginselen van de Jonge Socialisten in de PvdA 
 
Solidariteit 
Solidariteit is het middel om het streven naar verbondenheid en het gelijkheidsideaal van de Jonge Socialisten 
waar te maken. Solidariteit is meer dan liefdadigheid, maar geen vanzelfsprekendheid. Iedereen draagt bij en 
iedereen profiteert van onze solidariteit wanneer nodig, om draagvlak voor de verzorgingsstaat te behouden. De 
winnaar van vandaag kan immers de pechvogel van morgen zijn, en andersom. 
 
Solidariteit bestrijdt de oorzaken van de grote ongelijkheden in de samenleving door inkomen, kennis en macht 
te herverdelen. Dit betekent dat degenen die meer dan genoeg middelen hebben om een fatsoenlijk leven te 
leiden, een hogere bijdrage leveren. Deze bijdrage kan gebruikt worden om degenen die moeite hebben om in 
hun levensonderhoud te voorzien een fatsoenlijk bestaan te bieden. Dit is niet alleen in het belang van de laatst 
genoemde groep, maar in het belang van de hele samenleving, die hierdoor welvarender, gezonder en veiliger 
wordt. 

ABP 1.4 Solidariteit 

Indiener: Afdeling Amsterdam 
Aangenomen.  

ABP 1.5 Solidariteit 

Indiener: Yannick Jorna 
Verworpen.  
 
Vervolg Beginselen van de Jonge Socialisten in de PvdA 
 
Vrijheid 
De Jonge Socialisten staan voor verworven vrijheden. Ieder mens moet vrij kunnen zijn om te zeggen wat hij of 
zij wil zeggen, te doen wat hij of zij wil doen en te zijn wie hij of zij wil zijn. 
 
Leven in vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee, de vrijheid van het ene individu mag die van het 
andere niet beperken. Daarom vinden wij dat de overheid het verantwoordelijkheidsbesef van mensen actief 
moet ontwikkelen. Als ieder zijn vrijheid gebruikt zonder de vrijheid van een ander in te perken, kunnen we echt 
vrij zijn. Om de vrijheid van het collectief te waarborgen zijn soms regels nodig.   
 
Daarnaast vinden de Jonge Socialisten dat vrijheid meer is dan de bovengenoemde vrijheden. Om vrij te zijn is 
het ook noodzakelijk om in staat te zijn tot zelfontplooiing, waar nodig moet de overheid daar zorg voor dragen. 
Zonder bestaansmiddelen kan niemand vrij zijn. Behalve zelfontplooiing moet de overheid daarom ook een 
minimaal bestaansniveau garanderen voor iedereen. 
 
Duurzaamheid 
 
Onze ideale samenleving is duurzaam. Duurzaamheid is nodig om zorg te dragen voor de behoeftes van mens en 
natuur, nu en in de toekomst. In de keuzes die wij als samenleving maken mogen financiële motieven niet 
doorslaggevend zijn. 
 
Het is noodzakelijk meer evenwicht aan te brengen tussen het gebruik en het behoud van de natuur en onze 
leefomgeving. Door roofbouw op de natuur en het overvragen van natuurlijke bronnen worden de ecologische 
grenzen langzamerhand overschreden. Het is goed te streven naar economische vooruitgang, maar dit is niet 
zaligmakend en moet plaatsvinden binnen ecologische grenzen. Daarom moeten we beter gebruik maken van de 
voorzieningen, capaciteiten en materialen waarover wij beschikken. 
 
De Jonge Socialisten vinden dat duurzaamheid meer is dan natuur en milieu. Bedrijven en organisaties moeten 
duurzame ontwikkeling en opbrengst verkiezen boven kortetermijnwinst ten koste van mens en maatschappij. In 
elke werkrelatie moet oog zijn voor duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling, ongeacht de contractvorm. Werk is 
veel meer dan enkel een manier om een inkomen te verdienen. Werk draagt bij aan het zelfbeeld en de 
zelfwaardering van mensen. 
 
De Jonge Socialisten staan voor een duurzame politiek die gericht is op de (middel)lange termijn. Een duurzame 
politiek die niet gegijzeld wordt door gevestigde belangen en de gunst van de kiezer hier en nu. Een duurzame 
samenleving, dienstbaar aan mens en natuur, vraagt een politiek die het bestaande nooit als vaststaand 
beschouwt, maar altijd op zoek is naar verbetering en nieuwe mogelijkheden. Kortom, een politiek die niet alleen 
denkt aan morgen, maar ook aan overmorgen. 
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ABP 1.6 Duurzaamheid 

Indiener: Martijn Otten 
Verworpen.  

ABP 1.7 Duurzaamheid 

Indiener: Afdeling Arnhem-Nijmegen 
Verworpen.  

ABP 1.8 Duurzaamheid 

Indiener: Afdeling Arnhem-Nijmegen 
Aangenomen. 
 
Vervolg Beginselen van de Jonge Socialisten in de PvdA 
 
Verbondenheid 
De Jonge Socialisten staan voor een maatschappij waarin mensen samen leven en niet ieder voor zich. Niemand 
redt het namelijk helemaal op eigen houtje. We beginnen met wat voorgaande generaties voor ons opgebouwd en 
achtergelaten hebben. We worden door ouders, vrienden, leerkrachten en vele andere mensen bij de hand 
genomen om vooruit te komen. We leven geen zelfredzaam bestaan, maar we hebben elkaar nodig. Als 
individuen in de samenleving zijn we verbonden met elkaar, in succes en in falen. 
 
Voor Jonge Socialisten is individuele vrijheid een groot goed, maar wel in verbondenheid met anderen. De 
individualisering is soms doorgeschoten. Daarom moeten we nieuwe manieren vinden waarop wij ons verenigen, 
om een warme en betrokken samenleving te creëren. Jonge Socialisten voelen zich betrokken bij wat er om hen 
heen gebeurt. We sluiten onze ogen niet voor het leed van anderen, maar proberen er iets aan te doen. De 
verbondenheid die we voelen, zetten we om in daden. 
 
Verbondenheid betekent niet dat iedereen het altijd met elkaar eens is, maar wel dat we naar elkaar omkijken. 
Deze verbondenheid is voor Jonge Socialisten nodig om onze idealen waar te maken. Verbondenheid geeft een 
basis voor solidariteit, vrijheid voor alle mensen en urgentie voor duurzaamheid op alle vlakken. 
 

ABP 1.9 Democratie 

Indiener:  Martijn Otten 
Aangenomen.  

ABP 1.10 Anti-kapitalistisch 

Indiener: Martijn Otten en Wouter Booij 
Verworpen.  
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Moties, idealen  

M 1. Preventief fouilleren 

Indiener: Afdeling Amsterdam 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- etnisch profileren een vorm van discriminatie is, en daarmee in strijd met de mensenrechten, 
 
Overwegende dat: 
- etnische minderheden vaker worden onderworpen aan politiecontrole dan oorspronkelijke Nederlanders; 
- etnisch profileren (onbedoeld) bijdraagt aan de negatieve beeldvorming over etnische minderheden; 
- door etnisch profileren het vertrouwen in de politie wordt geschaad en criminaliteitsbestrijding hierdoor 
minder effectief wordt; 
- de politie steeds meer informatie verzamelt, ook van niet-verdachten die als risico worden beschouwd. Wanneer 
iemand eenmaal in het systeem zit, vergroot dit de kans op politieaandacht; 
 
Besluit dat: 
- de JS etnisch profileren afwijst en de PvdA oproept dat ook te doen, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 2. Discriminatie op de arbeidsmarkt 

Indiener: Afdeling Amsterdam, Arnhem-Nijmegen 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat:  
- er nog steeds sprake is van discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt;  
- onder niet-westerse allochtonen in Nederland de werkloosheid hoger is dan onder autochtonen. 
 
Overwegende dat: 
- iedereen een eerlijke kans verdient op werk; 
- artikel 1 van de grondwet bepaalt dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden 
behandeld en discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke 
grond dan ook, niet is toegestaan; 
- volgens het SCP hebben niet Westerse allochtonen vaak last van vooroordelen; 
- een op de zeven niet-westerse migranten leeft in armoede. Van de allochtone kinderen leeft een op de vier in 
armoede. Bij autochtone kinderen is dit een op de zestien, 
 
Besluit dat: 
- de JS de PvdA-fractie en minister Asscher steunt in de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt, en beide 
oproept om blijvende aandacht voor het probleem te houden; 
- de PvdA moet streven naar een evenwichtige werkloosheid over de verschillende bevolkingsgroepen. 
- Nederland actief beleid moet gaan voeren om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, door middel van 
‘naming and shaming’, het vergemakkelijken van aangifte doen tegen discriminatie, door middel van prioritering 
van discriminatie en een landelijk taskforce arbeidsmarktdiscriminatie bij de politie, alsmede in het geval van 
herhaaldelijke of structurele discriminatie; het instellen van bestuurlijke boetes, de mogelijkheid tot stilleggen 
van een bedrijf en persoonlijke vervolging van management bij organisatorisch falen. 
- de JS de PvdA oproept zich sterk te maken voor meer stageplaatsen, leer-/ervaringstrajecten en aanvullende 
opleidingsmogelijkheden voor iedereen met een afstnad tot de arbeidsmarkt.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
AM 2.1 Discriminatie op de arbeidsmarkt 

Indiener: Afdeling Den Haag-Leiden, Arnhem-Nijmegen 
Aangenomen.  

AM 2.2 Discriminatie op de arbeidsmarkt 

Indiener: Afdeling Arnhem-Nijmegen 
Aangenomen.  
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AM 2.3 Discriminatie op de arbeidsmarkt 

Indiener: Afdeling Twente 
Aangenomen.  

AM 2.4 Discriminatie op de arbeidsmarkt 

Indiener: Afdeling Twente 
Aangenomen.  

AM 2.5 Discriminatie op de arbeidsmarkt 

Indiener: Afdeling Twente 
Aangenomen.  
 

M 3. Daadkrachtig links! 

Indiener: Afdeling Brabant 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- er in de Tweede Kamer meerdere linkse politieke partijen actief zijn, 
 
Overwegende dat: 
- er sprake is van een grote rechtse politieke partij in de Tweede Kamer; 
- een grote partij in de Tweede Kamer meer invloed uit kan oefenen op het beleid in Nederland dan vijf kleinere 
partijen; 
- de PvdA voortgekomen is uit een fusie van drie partijen; 
- de idealen van de PvdA grote raakvlakken hebben met de idealen van de SP, GroenLinks, de Partij van de 
Dieren en de ChristenUnie, 
 
Besluit dat: 
- de PvdA op de lange termijn moet fuseren met SP, GroenLinks, de Partij van de Dieren en de ChristenUnie tot 
een sterke, daadkrachtige linkse partij, 
- de JS de PvdA aanspoort een werkgroep op te richten, bestaande uit vertegenwoordigers uit PvdA, SP, 
GroenLinks, Partij van de Dieren en ChristenUnie, om verschillende scenario’s uit te werken hoe beter te kunnen 
samenwerken als linkse partijen, fusie moet als een van de mogelijke scenario’s worden uitgewerkt. De JS vraagt 
de PvdA de resultaten van deze werkgroep te bespreken in een gezamenlijk evenement voor leden van de 
betrokken partijen en (linkse) kiezers op aanmelding. 
- de JS het voorbeeld geeft aan de moederpartijen en vast een soortgelijke werkgroep op te richten voor de Jonge 
Socialisten in de PvdA, ROOD, DWARS, P!nk en Perspectief. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

AM 3.1 Daadkrachtig links! 

Indiener: Afdeling Amsterdam 
Afgewezen.  

AM 3.2 Daadkrachtig links! 

Indiener: Afdeling Arnhem-Nijmegen 
Afgewezen. 

AM 3.3 Daadkrachtig links! 

Indiener: Afdeling Twente 
Aangenomen.  
 
 

M 4. Voorkomen schenden mensenrechten 

Indiener: Afdeling Arnhem-Nijmegen 
Afgewezen.  
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AM 4.1 Voorkomen schenden mensenrechten 

Indiener: Afdeling Twente 
Afgewezen.  
 

M 5. Qatar 

Indiener: Afdeling Amsterdam 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- de arbeidsomstandigheden bij de voorbereiding van het WK Voetbal in Qatar in 2022 erbarmelijk zijn; 
- volgens de International Trade Union Confederation (ITUC) al meer dan 1,200 arbeiders omgekomen zijn bij de 
voorbereiding van het WK, en dat getal kan oplopen tot meer dan 4,000; 
- de keuze voor Qatar als organisator omgeven is door geruchten over corruptie; 
- er al langere tijd in het algemeen zorgen zijn over de arbeidsomstandigheden voor migranten in Qatar, 
 
Overwegende dat: 
- sociaaldemocraten zich sterk moeten maken om uitbuiting tegen te gaan, niet alleen in Nederland maar overal 
ter wereld; 
- het steunen van dit WK een sterk signaal is dat dergelijke arbeidsomstandigheden door de Nederlandse 
overheid en maatschappij worden gedoogd; 
- er nog genoeg tijd (8 jaar) om een alternatieve locatie voor het WK te vinden, 
 
Besluit dat: 
- het Nederlands elftal op te roepen om het WK in Qatar te boycotten en een andere locatie te zoeken; 
- mocht het WK 2022 wel in Qatar worden georganiseerd, zorgen dat er geen cent belastinggeld (meer) naar de 
organisatie van het WK gaat, direct dan wel indirect; 
- mocht het WK 2022 wel in Qatar worden georganiseerd, dat er geen enkel Nederlands bewindslied of lid van 
het Koningshuis naar het WK zal afreizen, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 6. Inkomens-/vermogensafhankelijke kinderbijslag 

Indiener: Afdeling Arnhem-Nijmegen 
Afgewezen. 
 

M 7. Maakbaar openbaar vervoer 

Indiener: Afdeling Brabant 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- het openbaar vervoer in Nederland al lange tijd een pijnhoop is, 
 
Overwegende dat: 
- er sprake is van een vrije markt in het openbaar vervoer; 
- Nederland een markt heeft die niet groot genoeg is voor goede marktwerking in het openbaar vervoer; 
- de partijen op de markt bij problemen allemaal naar elkaar wijzen als schuldige; 
- de JS een duurzame samenleving belangrijk vindt; 
- veel gebruik van het ov leidt tot minder gebruik van vervuilend vervoer; 
- veel mensen afgeschrikt worden door de hoge ov-prijzen; 
- een toename van gebruik van openbaar vervoer zal leiden tot meer werkgelegenheid in deze branche; 
 
Besluit dat: 
- al het openbaar vervoer in Nederland wordt genationaliseerd en gratis wordt gemaakt voor alle burgers in 
Nederland, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 8. Ledenpanel 

Indiener: Afdeling Amsterdam 
Afgewezen.  
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AM 8.1 Ledenpanel 

Indiener: Afdeling Twente 
Afgewezen.  

AM 8.2 Ledenpanel 

Indiener: Afdeling Den Haag-Leiden 
Ingetrokken.  

AM 8.3 Ledenpanel 

Indiener: Afdeling Den Haag-Leiden 
Ingetrokken.  
 

M 9. Antilianenwet/Bosmanwet 

Indiener: Afdeling Amsterdam 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Roelof van der Laar namens de PvdA pleit voor invoering van de Bosmanwet na herziening van deze wet; 
 
Overwegende dat: 
- de Bosmanwet discriminerend is tegen Caraïbische Nederlanders; 
- er in het wetsvoorstel onderscheid wordt gemaakt tussen Nederlanders op basis van afkomst; 
- de PvdA niet akkoord gaat met het initiële wetsvoorstel maar nog steeds onderscheid wil maken tussen 
Nederlanders op basis van opleiding en strafblad; 
- de wet ook na ‘fundamentele verandering’ een negatief signaal afgeeft ten aanzien van Caribische Nederlanders; 
 
Besluit dat: 
- de JS afstand neemt van de Bosmanwet in welke vorm dan ook, en roept de PvdA op dit ook te doen, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M 10. Zwarte Piet 

Indiener: Afdeling Amsterdam 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Zwarte Piet in haar huidige vorm onder vuur ligt, 
 
Overwegende dat: 
- Zwarte Piet, terecht of niet, associaties oproept met slavernij en Blackface; 
- veel mensen aangeven zich ongemakkelijk te voelen bij de figuur Zwarte Piet; 
- een eeuwenoude traditie soms aan herziening toe is; 
- Zwarte Piet een fictief figuur is, 
 
Besluit dat: 
- Zwarte Piet meegaat met de tijd en er een nieuwe ‘Piet’ gecreëerd wordt, zonder zwart geschminkt gezicht, maar 
met verschillende kleuren schmink, 
  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

AM 10.1 Zwarte Piet 

Indiener: Afdeling Twente 
Aangenomen.  

AM 10.2 Zwarte Piet 

Indiener: Rolf Witting 
Afgewezen.  
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M 11. Opkomst jongeren bij verkiezingen 

Indiener: Afdeling Arnhem-Nijmegen 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
  
Constaterende dat:  
- de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014 onder jongeren weer erg laag was, 
 
 Overwegende dat:  
- in onze democratie iedereen vertegenwoordigd moet zijn;  
- een grotere opkomst bijdraagt aan de veelzijdige samenleving die Nederland is; 
- het verplichten van mensen om te stemmen ook geen oplossing is, omdat kiezers die zich niet verdiepen en wel 
gaan stemmen ook geen goede  vertegenwoordiger kunnen kiezen, 

Besluit dat: 
- Jongeren meer gestimuleerd moeten worden om zich actief te verdiepen in de politiek zodat zij bij 
gemeenteraadsverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen, bij de Tweede Kamer verkiezingen en Europese 
Parlementsverkiezingen zullen gaan stemmen en in staat zijn goede vertegenwoordigers te kiezen, 
  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

AM 11.1 Opkomst jongeren bij verkiezingen 

Indiener: Afdeling Twente 
Aangenomen.  
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Actuele moties  
 

AM 1. Kinderpardon  

Indiener: Selwyn Hanselman 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in vergadering bijeen op 15 juni 2014,  
 
Constaterende dat: 
- De regels rondom het kinderpardon dusdanig streng zijn dat veel kinderen en jongeren zullen worden uitgezet,  
 
Overwegende dat: 
- deze kinderen en jongeren vaak zeer sterk geworteld zijn in de Nederlandse cultuur en maatschappij en het 
daarom ongepast is om deze mensen geen kans te geven in ons land,  
- vele PvdA-afdelingen graag een effectieve versoepeling zien van deze regels, 
- een petitie die de staatssecretaris van Justitie oproep tot het barmhartig gebruik van zijn discretionaire 
bevoegdheid door vele burgermeesters en lokale (afdelingen van) partijen van diverse signatuur wordt gesteund, 
- er jammer genoeg nog steeds ambtsdragers zijn die weigeren deze petitie te ondersteunen, ondanks verzoeken 
hiertoe vanuit gemeenteraden en het maatschappelijk middenveld, 
- wij samen sterk kunnen staan 
 
Besluitende dat: 
- het nieuwe bestuur samen met de PvdA afdelingen stelling neemt voor het verruimde kinderpardon en het 
barmhartige gebruikt van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris.  
- daarnaast ook andere politieke en maatschappelijke organisaties niet vergeten worden;  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

AM 2. Toon naar de FIFA 

Indiener: Martijn Otten 
De JS in vergadering bijeen,  
 
Constaterende dat: 
- Sepp Blatter fout op fout stapelt en van de FIFA een corrupte bende heeft gemaakt, maar zich toch heeft 
gekandideerd voor nog een termijn, 
- Er weinig verbetering zit in de FIFA en ook de ethische commissie weinig bereikt; 
 
Overwegende dat: 
- Toon Geenen, a.k.a. De nummer 14 van de PvdA Amsterdam, na dit congres zonder functie zit,  
- hij ook houdt van voetbal en chique diners,  
 
Besluitende dat: 
- de JS Toon Geenen kandideert voor het voorzitterschap van de FIFA.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

AM 3. Zoek de verschillen 

Indiener: Afdeling Twente, Achterhoek  
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Heel veel mensen het verschil tussen Twente en de Achterhoek niet weten, 
 
Overwegende dat: 
- Twente en de Achterhoek allebei een eigen rijke culturele geschiedenis hebben; 
- Twente en Achterhoek allebei een aparte en gezellige afdeling hebben; 
- De JS Twente een keer in de twee maanden een stapavond houdt; 
- De gemiddelde JS'er wel van een feestje houdt, 
 
Besluit dat: 
- Elke afdeling streeft naar het bijwonen van tenminste een activiteit van de afdeling Twente, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 


