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Voorwoord
Beste JS’er,

Dit is de Derde Congreskrant voor het Najaarscongres in Groningen. In deze Congreskrant vind je de aangenomen
wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR) en moties.
Op het Najaarscongres werd tevens een HR-commissie ingesteld: Twan Wilmes, Bo Lemmens, Lester von
Meijenfeldt, Sham Ahmed en Iris Vrolijks zijn per acclamatie verkozen door het Congres.
Daarnaast zijn de jaarrekening van 2017 en de begroting van 2019 besproken en goedgekeurd door het Congres.
Ook is het nieuwe logo gepresenteerd.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die betrokken was bij de organisatie van het congres.
Met deze congreskrant is voorzien in de notulen van het congres op 17 en 18 november 2018. De tekst is
vastgesteld door het presidium op 22-11-2018.

Met rode groet,
Djairo Terpstra
Secretaris
Jonge Socialisten in de PvdA
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Huishoudelijk Reglement
HR 1. Termijn indienen Congresvoorstellen voor een Buitengewoon Congres
Indiener: Landelijk bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.3, lid 3
Huidige tekst:
Ten minste veertien dagen voor het Buitengewoon Congres wordt een Aankondiging gestuurd aan alle leden,
deze bevat de tekst van het verzoek. De termijn voor het indienen van Congresvoorstellen is vijf dagen, de Eerste
Congreskrant verschijnt zeven dagen voor het Congres.
Voorgestelde tekst:
Ten minste veertien dagen voor het Buitengewoon Congres wordt een Aankondiging gestuurd aan alle leden,
deze bevat de tekst van het verzoek. Congresvoorstellen kunnen tot negen dagen voor het Congres ingediend
worden. De Eerste Congreskrant verschijnt zeven dagen voor het Congres.
Toelichting: In de huidige tekst is het niet duidelijk of de termijn van vijf dagen gelezen moet worden als vijf
dagen na de Aankondiging of vijf dagen voor het Congres. Daarnaast is niet duidelijk wat de termijn is als de
Aankondiging eerder verstuurd wordt. De voorgestelde tekst moet deze onduidelijkheden wegnemen.

HR 2. Bijwerken standpuntendatabase
Indiener: Landelijk bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.5, lid 8
Huidige tekst:
De secretaris publiceert de Derde Congreskrant en zorgt er voor dat:
Voorgestelde tekst:
De secretaris publiceert de Derde Congreskrant en het landelijk bestuur zorgt er voor dat:
Toelichting: Door de nieuwe functieprofielen valt de website onder de verantwoordelijkheid van het
bestuurslid communicatie. Om het landelijk bestuur de vrijheid te geven zelf te bepalen wie de standpunten
database bijwerkt, is het wenselijk om de huidige tekst te wijzigen.

HR 3. Verkiezing landelijk bestuur
Indiener: Landelijk bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 7.1, lid 1
Huidige tekst:
De leden van het landelijk bestuur worden gekozen door de leden buiten vergadering, via een digitale
ledenverkiezing waarvan de stemperiode eindigt op het Voorjaarscongres.
Voorgestelde tekst:
De leden van het landelijk bestuur worden gekozen door de leden tijdens het Congres of buiten vergadering, via
een digitale ledenverkiezing waarvan de stemperiode eindigt op het Voorjaarscongres.
Toelichting: In de huidige tekst lijkt het alsof leden van het landelijk bestuur slechts via een digitale
ledenverkiezing verkozen kunnen worden terwijl dat ook op het Congres mogelijk is volgens artikel 4.7.
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HR 4. Beleidsplan naar alle leden mailen
Indiener: Landelijk bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 7.5, lid 7
Huidige tekst:
Het landelijk bestuur stelt een beleidsplan op waarin ze haar prioriteiten vastlegt. Het beleidsplan wordt ter
kennisneming aan alle leden toegestuurd.
Voorgestelde tekst:
Het landelijk bestuur stelt een beleidsplan op waarin ze haar prioriteiten vastlegt. Het beleidsplan wordt ter
kennisneming op de website gepubliceerd. In de landelijke nieuwsbrief wordt minimaal één keer genoemd dat
het beleidsplan op de website staat en wordt middels een link naar het beleidsplan verwezen.
Toelichting: In de huidige tekst moet het beleidsplan naar alle leden gestuurd worden, dus ook leden die zich
voor alle nieuwsbrieven van de JS hebben afgemeld. Wij menen dat het beleidsplan niet voldoende interessant is
voor deze groep leden om ze alsnog te mailen. Te veel mails van de JS kan voor deze groep als onprettig worden
ervaren en dat willen we voorkomen. Deze groep kan nog steeds het beleidsplan inzien via de website van de JS.

HR 5. Voorzitterstermijn
Indiener: JS Fryslân en JS Groningen
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 7.2, lid 3
Huidige tekst:
Landelijk bestuursleden worden voor één jaar gekozen, met uitzondering van de voorzitter, die voor twee jaar
wordt gekozen.
Voorgestelde tekst:
Landelijk bestuursleden worden voor één jaar gekozen.
Toelichting: Op een eerder congres is besloten om de voorzitterstermijn te verlengen naar twee jaar met het
idee om stabiliteit en continuïteit binnen het Landelijk Bestuur te creëren. Het gaat om een discussie die al sinds
de invoering sleept en een wijziging die keer op keer wordt ingediend tijdens de congressen. Omdat men helaas
in het drukke huidige klimaat minder snel neigen naar het uitoefenen van een bestuursfunctie, zal deze termijn
enkel potentiële voorzitters uit de schaarse poel geschikte kandidaten nemen. Daarom stellen wij voor de
voorzitterstermijn terug te brengen naar een jaar.
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Moties
M 1. Vrouwen*quotum
Indiener: JS Overijssel
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Vrouwen* zwaar ondervertegenwoordigd zijn in besturen en directies;

Er voldoende vrouwen* gekwalificeerd zijn;




Vrouwen* worden gediscrimineerd op een kinderwens in tegenstelling tot mannen;
Ze hierdoor minder snel aangenomen worden;

Overwegende dat:

Vrouwen* geweldig zijn;

De JS voor gelijke kansen voor vrouwen* zijn;

Quota werken;

We als JS het goede voorbeeld moeten geven;
Besluit dat:




De JS een vrouwen*quotum wil voor de top van het bedrijfsleven;
De vereniging een inspanningsverplichting heeft om gendergelijkheid te bewerkstelligen in het landelijk
bestuur en afdelingsbesturen.

En gaat over tot de orde van de dag.

AM 1.1 Vrouwen*quotum
Indiener: Landelijk bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Oorspronkelijke tekst:

Het landelijk bestuur een voorstel tot invoering van vrouwen*quotum voor interne JS-functies doet op
het aanstaande congres;
Gewijzigde tekst:

De vereniging een inspanningsverplichting heeft om gendergelijkheid te bewerkstelligen in het
landelijk bestuur en afdelingsbesturen;

M 2. Schrap genderregistratie
Verworpen.
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M 3. Strippers4Women
Indiener: JS Overijssel
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Vrouwen* ook mensen zijn en de daarbij horende behoeftes hebben;

Vrouwen* vaak worden geweigerd bij stripclubs;
Overwegende dat:

Wij voor gendergelijkheid zijn;
Besluit dat:

Vrouwen* ook in stripclubs mogen komen;

Het LB bij de PvdA bepleit dat de Tweede Kamerfractie zich in gaat spannen om deze discriminatie aan
te pakken;

De JS hier actie voor kan voeren.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 4. Meer seksuele voorlichting over/voor LHBT*
Indiener: JS Overijssel
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er op middelbare scholen een taboe is over LHBT*;

Homoseksualiteit vaak niet besproken wordt tijdens seksuele voorlichting;

Problemen voor LHBT*ers soms anders zijn;

Seksuele voorlichting een safe space is waar dingen beter kunnen worden aangeleerd dan het internet,
waar LHBT*ers vaak tot veroordeeld zijn;
Overwegende dat:

De JS het bestaan van LHBT*ers wil normaliseren;
Besluit dat:

Er meer seksuele voorlichting voor LHBT*ers moet komen.
En gaat over tot de orde van de dag.

AM 4.1 Meer seksuele voorlichting over/voor LHBT*
Indiener: Landelijk bestuur
Schrappen bestaande tekst
Geschrapte tekst:

De JS via de vertrouwenspersonen leden (waaronder LHBT*ers) op aanvraag van seksuele
voorlichting voorzien;
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M 5. Bloeddonatie: nu ook voor homomannen
Indiener: JS Overijssel
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Mannen die in de laatste 12 maanden seks hebben gehad met mannen, geen bloed mogen doneren;

Het in dit land verboden is te discrimineren op basis van seksuele geaardheid;

Er een gebrek aan bloeddonoren zijn;

Onder andere Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië deze eis versoepeld hebben;
Overwegende dat:

Dit bij orgaandonaties niet het geval is;

Dit een discriminerende maatregel is;

Het huidige beleid geen recht doet aan het daadwerkelijke risicogedrag;
Besluit dat:

De JS tegen deze onredelijke en discriminerende eis is;

Het LB bij de PvdA bepleit dat de Tweede Kamerfractie zich hard gaat maken voor het schrappen van
deze eis;

De JS hier actie voor gaat voeren.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 6. No means no!
Indiener: Janice van de Wetering
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Het bij wet geen verkrachting en/of aanranding is wanneer je enkel ‘nee’ zegt tegen seksuele
handelingen;

Er moet volgens de wet fysiek verzet worden;

Het bij wet geen verkrachting is wanneer een man ongewenst seks heeft met een vrouw, mits er
seksueel binnengedrongen wordt bij de man;

Er moet volgens de wet seksueel binnengedrongen worden wanneer men spreekt van verkrachting,
gebeurt dit niet telt dit voor de wet als aanranding;
Overwegende dat:

Niet iedereen zich kan verzetten in deze situaties;

Sommige personen bevriezen als het ware en kunnen alleen nog maar nee zeggen;

De man in dit geval seks heeft tegen zijn wil in;

De man in principe verkracht is;
Besluit dat:

Er mondelinge, enthousiaste toestemming of toestemming in daden, bijvoorbeeld terug zoenen of
jezelf/de ander uitkleden, nodig moet zijn om seksuele handelingen te mogen verrichten;

En roept het landelijk bestuur op om dit via de PvdA landelijke wetgeving te laten worden;

Het voor mannen ook onder verkrachting moet vallen wanneer hij gedwongen wordt om bij iemand
anders seksueel binnen te dringen;

Seksueel binnendringen geen eis meer mag zijn wanneer er gesproken wordt van verkrachting.
En gaat over tot de orde van de dag.
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AM 6.1 No means no!
Indiener: Janice van de Wetering
Toevoegen tekst
Toegevoegde tekst
Constaterende dat:

Het bij wet geen verkrachting is wanneer een man ongewenst seks heeft met een vrouw, mits er
seksueel binnengedrongen wordt bij de man;

Er moet volgens de wet seksueel binnengedrongen worden wanneer men spreekt van verkrachting,
gebeurt dit niet telt dit voor de wet als aanranding;
Overwegende dat:

De man in dit geval seks heeft tegen zijn wil in;

De man in principe verkracht is;
Besluit dat:

Het voor mannen ook onder verkrachting moet vallen wanneer hij gedwongen wordt om bij iemand
anders seksueel binnen te dringen;



Seksueel binnendringen geen eis meer mag zijn wanneer er gesproken wordt van verkrachting;

M 7. Gelijke monniken, gelijke broeken
Verworpen.

M 8. Vrouwen*netwerk
Indiener: Lilit Zeltsburg, Hannah Scheffers, Jet Gloudemans, Hevien Dahly, Anna Robin
Hogendoorn Streef & Chelsea Takeu
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De actieve participatie van vrouwen* binnen onze vereniging nog altijd tegenvalt, ondanks een
ongeveer gelijke verdeling in de ledenaantallen;

Het feit dat onze cultuur vrouwen* die assertief zijn vaak bestempelt als agressief, maakt dat sommige
vrouwen* een extra duwtje in de rug nodig hebben om op dezelfde manier mee te doen als mannen;

Vrouwen* die actief worden, veel baat hebben bij het uitwisselen van ervaringen met vrouwelijke* leden
die al langer actief zijn;
Overwegende dat:

We als vereniging tegen ongelijkheid zijn en allemaal gebaat zijn bij meer actieve vrouwelijke* leden;

Het voor nieuwe vrouwelijke* leden makkelijker zou zijn om in contact te komen met meer ervaren
vrouwelijke* leden als daarvoor een concrete structuur bestond;

Een soortgelijke structuur, een vrouwen*netwerk, al langer functioneert bij onze koepelorganisaties
YES en IUSY en daar wordt ervaren als zeer positief;
Besluit dat:

Er binnen de vereniging een vrouwen*netwerk dient te worden opgericht naar het voorbeeld van YES
en IUSY, zodat vrouwelijke* leden daarbinnen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten
en spreken;

Dit netwerk tijdens meerdaagse landelijke activiteiten een vertrouwelijke en veilige ruimte krijgt om
bijeen te komen;

Het landelijk bestuur de mogelijkheden onderzoekt om deze oprichting op korte termijn te faciliteren.
En gaat over tot de orde van de dag.
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M 9. Emancipatie voor Afdelingen 101
Indiener: Lilit Zeltsburg, Hannah Scheffers, Jet Gloudemans, Hevien Dahly, Anna Robin
Hogendoorn Streef & Chelsea Takeu
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Afdelingen ook te maken hebben met het vraagstuk van activatie van vrouwelijke* leden, maar vaak
niet weten hoe ze dat kunnen aanpakken;

Afdelingen vaak het eerste aanknopingspunt zijn voor nieuwe leden over het algemeen;
Overwegende dat:

Afdelingen gebaat zouden zijn bij een verzameling aan ervaringen en suggesties m.b.t. het activeren van
vrouwen* van vorige besturen en van het landelijk bestuur;

Iedere afdeling anders is, en één oplossing niet voldoende is om het probleem in alle afdelingen aan te
pakken;
Besluit dat:

Het landelijk bestuur in samenwerking met huidige en eventueel oud-(afdelings)bestuursleden
onderzoek doet naar de mogelijkheid om een Emancipatieprogramma voor afdelingen op te stellen,
d.w.z. een reeks tips en richtlijnen om de participatie van vrouwen* in afdelingen te verbeteren;

Dit programma wordt overgedragen aan afdelingsbesturen tijdens de bestuurstraining als vrijblijvend,
maar structureel opgezet advies.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 10. Emancipatie: Herziening Taak Vertrouwenspersonen
Verworpen.

M 11. Opstellen gedragscode
Indiener: Shirojkumar Raghoenath & Bas Scholten
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:



Het huishoudelijk reglement en de statuten van de Jonge Socialisten in de PvdA niet sluitend omtrent
gedragsregels zijn;



Onze zusterorganisaties, koepelorganisaties en andere Nederlandse politieke jongerenorganisaties wel
een gedragscode hanteren;




Het voorkomt dat leden zich niet thuis voelen door het gedrag van andere leden;
Het Huishoudelijk Reglement stelt dat de JS geen andere reglementen kent dan het
Reglement (artikel 13.2 lid 2 HR);

Huishoudelijk

Overwegende dat:




Alle leden in de vereniging zich op hun gemak moeten kunnen voelen;



Het wenselijk is dat het voor iedereen helder is hoe wij binnen onze vereniging met elkaar omgaan;

Het gewenst is dat leden aangesproken kunnen worden op hun gedrag wanneer deze ongewenste
uitingen vertonen en/of verrichten;

Besluit dat:



Er een commissie wordt samengesteld van ongeveer vijf personen met minimaal één LB'er, één
presidiumlid en ongeveer drie ervaringsdeskundigen (uit niet eerder genoemde structuren), die op het
volgende Congres een gedragscode voorlegt aan de leden;



Deze gedragscode op het congres in stemming gebracht zal worden om toe te voegen als bijlage aan het
Huishoudelijk Reglement van de Jonge Socialisten, inclusief HR-wijziging om de gedragscode een
rechtsgeldige basis te geven.

En gaat over tot de orde van de dag.
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AM 11.1 Opstellen gedragscode
Indiener: Presidium
Toevoegen tekst
Toegevoegde tekst
Constaterende dat:



Het Huishoudelijk Reglement stelt dat de JS geen andere reglementen kent dan het Huishoudelijk
Reglement (artikel 13.2 lid 2 HR);

Besluit dat:

Deze gedragscode op het congres in stemming gebracht zal worden om toe te voegen als bijlage aan
het Huishoudelijk Reglement van de Jonge Socialisten, inclusief HR-wijziging om de gedragscode een
rechtsgeldige basis te geven;

AM 11.2 Opstellen gedragscode
Indiener: Landelijk bestuur
Schrappen bestaande tekst
Geschrapte tekst:

Democratisch worden gekozen;

M 12. Goede voorbereiding protesten en acties
Indiener: JS Fryslân & JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er bij politieke acties, die door of met het LB zijn georganiseerd, weinig vlaggen, protestborden of
andere materialen aanwezig zijn;
Overwegende dat:

Het LB, de afdelingen en haar leden aangeven dat de JS een meer actiegerichte organisatie moet
worden;

Zichtbaarheid erg belangrijk is bij acties en protesten;

Het regelen van vlaggen, protestborden of andere materiele protestmiddelen vrij simpel is;

Het voor leden demotiverend werkt wanneer je afreist naar een politieke actie, maar deze slecht is
georganiseerd;
Besluit dat:

Het LB genoeg vlaggen, protestborden en andere materiele protestmiddelen regelt wanneer er een
protest of actie is die door het LB georganiseerd wordt of waarvan het LB medeorganisator is.
En gaat over tot de orde van de dag.
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M 13. Geen gedoogconstructie
Indiener: JS Fryslân & JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er een redelijke kans bestaat dat kabinet Rutte III haar meerderheid in de Eerste of Tweede Kamer
verliest;
Overwegende dat:

De PvdA gigantische electorale verliezen heeft geleden na de deelname aan Rutte II;

De PvdA in de media al genoemd is als mogelijke partner voor een gedoogconstructie met Rutte III;

Het de PvdA hoogstwaarschijnlijk weer electorale verliezen zal opleveren of electorale winsten tegen zal
werken;

Er bij deelname aan een gedoogconstructie weinig tot geen links beleid gemaakt zal kunnen worden;
Besluit dat:

De JS het standpunt in neemt dat de PvdA geen gedoogconstructie moet aangaan met het kabinet Rutte
III;

De JS dit standpunt actief verdedigt binnen én buiten de PvdA.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 14. Leenstelsel
Ingetrokken.

M 15. Vaccineren
Ingetrokken.

M 16. Bijzonder onderwijs
Ingetrokken.

M 17. Er gaat wel wat boven Groningen
Ingetrokken.

M 18. Vleestaks
Aangehouden.
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