Beste kameraden,
We hebben een jaar gekend van onzekerheid, ontzag, energie en hoop. Deze vier woorden typeren het corona
jaar dat we hebben meegemaakt. Het was een jaar waarin de woorden die Rutte hanteerde in zijn
persconferenties het vooruitzicht boden van de aankomende drie of hooguit vier weken. Dat vooruitzicht
omhelsde veelal dagen van binnen zitten, naar je scherm turen en een steeds ruimer wordende beperking om
je vrienden en familie te zien. Het werd op deze manier duidelijk dat onze samenleving en de wijze waarop we
ons leven invullen, kwetsbaar is. Men besefte dat onze maatschappij niet vanzelf zou kunnen blijven bestaan.
Voor elk detail in ons leven was een ander verantwoordelijk zonder dat we daar voorheen bij stilstonden.
Zo bleken de klaslokalen en medestudenten een bakermat van onze sociale behoeften en werd duidelijk dat
de docent met diens lange verhalen daarin de hoofdrol speelde. Dat betekent niet alleen dat we terug
verlangden naar fysieke lessen, maar ook dat iedereen inzag wat voor een immense bijdrage het onderwijs
vervulde voor de maatschappij en de toekomst daarvan. Hierdoor groeide ook het besef dat het bizar is dat
onderwijs volgen wordt gezien als een individuele investering, in plaats van als een recht voor elke jongere en
als het fundament van onze maatschappij. De verbazing die ontstond, ging gepaard met het gevoel van
noodzaak om de verantwoordelijke wetgevers en bestuurders met een luide stem te laten weten dat de
situatie niet langer kan doorgaan. Kortom, het moet anders!
En dat het anders moet, is duidelijk te zien. Het Malieveld, de straten en de pleinen stromen steeds vaker vol,
het geluid wordt steeds luider en de vuisten in de lucht worden steeds zichtbaarder. Het einde van het tijdperk
waarin alsmaar wordt uitgegaan van het eigenbelang is ten volste ingeluid. Niet alleen eisen jongeren een
eerlijke en betaalbare toekomst door het afschaffen van het schuldenstelsel; ook vinden zij dat het genoeg is
geweest met de groeiende behoefte om te voorzien in economische groei ten koste van alles wat ons op deze
wereld lief is. De natuur zou niet langer gezien moeten worden als een vast gegeven waarin we oneindig
kunnen vervuilen ten dienste van de honger van de economie, die nimmer gestild kan worden. De wereld die
we kennen moet niet alleen voor gisteren en vandaag leefbaar zijn, maar ook voor de ontelbare jaren die nog
zullen komen.
In die wereld wordt het tijd dat gelijkheid voor ieder mens, met welke gender, achtergrond of huidskleur dan
ook niet langer een streven moet zijn, maar een werkelijkheid. Dat is een werkelijkheid waar we op dit
moment alleen nog van kunnen dromen. Want de realiteit is dat je huidskleur effect heeft op hoe je wordt
ontvangen door je omgeving, dat je gender effect heeft op hoe je wordt bejegend en dat je achtergrond effect
heeft op je status in de samenleving. Al die feiten samen maken dat de werkelijkheid van gelijkheid morgen
nog niet verwezenlijkt zal kunnen worden, maar wel dat geëist moet worden dat die werkelijkheid vanaf
morgen tot de realiteit zal behoren.
De werkelijkheid van gelijkheid en van toekomstperspectief zal niet van zelf realiteit worden. Daarvoor moet
hard worden gewerkt en moet blijvend worden laten zien dat naar deze toekomstige realiteit moet worden
gestreefd. Dat kan alleen indien de mensen en de gedachte effectief worden verenigd. Ze moeten worden
verenigd in een beweging waarin jongeren met alle achtergronden hun stem, op elke mogelijke manier,
kunnen laten horen. En wel binnen de JS.
Dit streven vergt een JS waar een viertal hoofdpunten, dat naar voren komt in Plan A, de prioriteit vormen. Het
viertal hoofdpunten in Plan A betreft de leerschool, de samenwerking, de plek waar je je thuis voelt en de
actiegerichtheid. Elk van deze hoofdpunten staat symbool voor een onmisbare bouwsteen van de JS als
vereniging voor de in de vorige alinea genoemde stemmen. In de komende alinea's geef ik de onmisbaarheid
van deze bouwstenen weer, met de bijbehorende concrete punten om de bouwstenen te verstevigen.

Te beginnen bij de leerschool. Als politieke jongerenorganisatie hebben wij de plicht om de leden de
mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen in de politiek. Daarmee bedoel ik niet dat de JS uitsluitend een
leerschool moet zijn voor toekomstige politici, maar dat de JS een plek moet zijn waar leden leren om op hun
eigen manier een bijdrage te leveren binnen de politiek. Dat kan door te leren over bepaalde politieke of
maatschappelijke onderwerpen in een leergang, door politieke vaardigheden bij te spijkeren in een training
of door praktische vaardigheden in te zetten in een team.
De tweede bouwsteen betreft de samenwerking. Samenwerking is een onmisbaar begrip binnen een
vereniging. Een vereniging is een plek waar de individuele stemmen van haar leden worden gebundeld en
daardoor luider worden verspreid. Deze verspreiding komt echter niet vanzelf tot stand. Dit vergt een goede
samenwerking, zodat de stemmen effectief worden gebundeld. Zo zullen we moeten doorgaan met de
ontwikkeling van de samenwerking tussen het landelijk bestuur en de afdelingen. Op dit moment vormen de
afdelingen de organisatorische laag op lokaal niveau en daarom moet hun adviesrecht worden gehandhaafd.
Ook mag samenwerking met de leden absoluut niet ontbreken. Daarom moeten we enerzijds doorgaan met
het opstellen van een politiek programma in samenwerking met de werkgroepen, waarbij de inbreng van de
leden van het uiterste belang is. Anderzijds zal de samenwerking met de leden worden uitgebreid door het
initiatief dat samen met de Tweede Kamerfractie is opgesteld: "Power to the Future". Hierbij wordt een
platform opgesteld waarmee leden een actueel onderwerp samen met een Tweede Kamerlid kunnen vormen
tot een politiek voorstel.

Ten derde dient de JS een plek te zijn waar alle leden zich thuis voelen. De JS is een plek waar jongeren met ziel
en zaligheid hun politieke ideologie in de praktijk willen brengen. Dat komt meestal met gezelligheid, maar
kan ook leiden tot bevlogen botsingen, omdat iedereen zo goed mogelijk ten dienste wil staan voor de
politieke en maatschappelijke gedachte. Daarom zal er goed gelet moeten worden op de gedragscode, zeker
wanneer we, na een jaar lang digitaal samenkomen, elkaar weer fysiek kunnen zien. Daarnaast moeten
succesvolle gezellige activiteiten zoals de nieuwe ledenavonden en de avondklok borrels opgezet blijven
worden. Ook zal blijvend gelet moeten worden op de optimalisering van het verwelkomen van nieuwe leden.
Wanneer zij zich aanmelden voor onze prachtige sociaal democratische jongerenorganisatie, moeten zij zich
op hun plek kunnen voelen.
Ten slotte betreft de vierde bouwsteen de actiegerichtheid. Buiten een jongerenvereniging zijn we een
politieke vereniging. Dat betekent dat de jongeren die zich bij ons aansluiten hun politieke mening moeten
kunnen uitdragen. Enerzijds door zich bezig te houden met politiek binnen de vereniging, maar ook buiten de
vereniging door middel van acties. Daarom zullen we ons blijvend moeten richten op wat er zich in de politiek
en de maatschappij afspeelt. Dan kunnen we de mogelijkheid bieden waarmee leden hun politieke idealen
zichtbaar kunnen maken. Dat moeten we niet alleen als JS doen. De politieke ledenraadpleging die in mei
plaatsvond, wees uit dat er grote behoefte is aan meer linkse samenwerking en aan het dichterbij komen van
linkse politieke organisaties, zodat toe kan worden gewerkt naar één sterke, linkse, politieke partij. Daarom is
het noodzakelijk dat de samenwerking met onder andere DWARS blijft bestaan en dat de samenwerking
nauwer wordt.
Kameraden, ik vraag jullie om het vertrouwen om samen met mij, als voorzitter van de Jonge Socialisten, te
blijven bouwen aan onze prachtige vereniging. Een vereniging waar leden zich kunnen ontwikkelen, waar er
goed wordt samengewerkt en waar iedereen zich thuis voelt. Met die vereniging gaan we samen de strijd aan
voor een werkelijkheid waarin gelijkheid en toekomstperspectief centraal staan. Want alleen sámen komen
we op voor ónze idealen.
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