Derde congreskrant
Voorjaarscongres 2021
Jonge Socialisten in de PvdA

Voorwoord
Beste JS’er,
In deze Derde Congreskrant lees je het verslag van het zomercongres in Zaandam van 3 en 4 juli 2021.
De verkiezingsuitslagen, aangenomen of verworpen beslispunten en moties en wijzigingen in het HR
zul je hier kunnen teruglezen. Daarnaast zijn notulen en toezeggingen toegevoegd zodat hen die niet
aanwezig konden zijn bij het congres terug kunnen lezen wat toegezegd is.
Het zomercongres van 2021 kunnen we herinneren als een bijzonder evenement waarbij we na een
gekke periode elkaar weer fysiek konden spreken. Corona heeft ons echter wel de mogelijkheid
gegeven makkelijker evenementen hybride te maken, hierdoor hebben we zo veel mogelijk mensen
kunnen betrekken bij het congres.
Ik wil iedereen bedanken die aanwezig was bij het congres voor een super mooi weekend, de goede
gesprekken, jullie inzet en enthousiasme. Tot het volgende congres!
Met rode groet,
Fleur Zijnstra

Secretaris Jonge Socialisten in de PvdA
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Reactie op zwaarwegend advies 28 april 2021
Op 30 april 2021 hebben tien afdelingsvoorzitters een brief geschreven naar het landelijk bestuur
waarin zij een aantal voorstellen deden ten aanzien van het proces dat liep voor het bouwen van de
nieuwe website. Op het Congres van juli 2021 werd het landelijk bestuur duidelijk dat het ging om een
zwaarwegend advies. Het Landelijk Bestuur heeft besloten af te wijken van dit advies. Artikel 7.5 lid 5
HR schrijft de JS voor dat op het moment dat een zwaarwegend advies niet geheel wordt
overgenomen, de beweegredenen om af te wijken van het advies kenbaar worden gemaakt aan het
Congres. Via deze derde congreskrant maakt het landelijk bestuur deze beweegredenen kenbaar aan
het Congres.
Ondanks dat het Huishoudelijk Reglement niet voorschrijft dat het zwaarwegende advies op zichzelf,
waarvan wordt afgeweken, kenbaar wordt gemaakt aan het congres, vindt het landelijk bestuur dat
het voor de volledigheid gepast dit advies naast de beweegredenen tevens te publiceren in de derde
congreskrant. Hieronder volgt allereerst de reactie van het Landelijk Bestuur op het zwaarwegend
advies en de beweegredenen om hiervan af te wijken, gevolgd door het zwaarwegend avies zelf.

Reactie Landelijk Bestuur
Beste afdelingsvoorzitters,
Zondag 28 april jl. zijn vertegenwoordigers namens de afdelingen en vertegenwoordigers namens
het landelijk bestuur in gesprek gegaan gedurende een vergadering over de ontwikkeling van de
nieuwe website. Na dit gesprek is door Emma, namens de afdelingsvoorzitters telefonisch gevraagd
om meer aanvullende voorstellen te overwegen. Andrej heeft de afdelingsvoorzitters gevraagd de
voorstellen schriftelijk in te dienen. Naar aanleiding van het ingediende schriftelijke procesvoorstel
geven we een schriftelijke reactie. In deze reactie onderscheiden we het procesvoorstel in vier
voorstellen. Ten eerste het voorstel om een team op te stellen, ten tweede het voorstel om leden te
betrekken, ten derde de PvdA verzoeken om assistentie en input en ten slotte de bindende factor van
het voorgestelde team. Met deze reactie hopen we de afdelingsvoorzitters in voldoende mate te
informeren over de overwegingen en de besluiten.
Het eerste voorstel dat naar voren is gekomen, is het voorstel om een vast team in te stellen die met
het bestuurslid communicatie, Rinus, als voorzitter het Programma van Eisen (hierna: PvE) zal
samenstellen. Na het samenstellen van het PvE dient het team tweewekelijks op de hoogte gehouden
te worden, tenzij het team gezamenlijk besluit van dit termijn af te wijken. Daarbij dient het team,
zoals voorgesteld, bij eventuele problemen met de website ontwikkelaar een helpende hand toe te
reiken. We zijn er nog steeds op uit om structurele communicatie met de lokale beheerders van de
website op touw te zetten. Net zoals in samenspraak met de afdelingsvoorzitters is afgesproken.
Daarmee houden de website beheerders elkaar op de hoogte over de problemen waar ze tegenaan
lopen en kunnen wij updates over de website doorgeven. In het kader van de ontwikkeling van de
nieuwe website vinden wij het een goed idee om dat team van website beheerders te informeren
indien er updates zijn. Tweewekelijkse vergaderingen zijn in onze ogen op voorhand onnodig om vast
te leggen. Dit zorgt voor onnodige obstakels tijdens het proces. Graag houden we dit overzichtelijk en
gestroomlijnd. Ook vanwege de noodzaak dat een nieuwe website er snel komt. Wanneer er
problematiek speelt waarbij Rinus de oren en ogen van de lokale beheerders nodig zou kunnen
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hebben, zal Rinus uiteraard contact opnemen via het opgezette kanaal met de websitebeheerders
van de afdelingen.
Het tweede voorstel dat gedaan werd betreft het betrekken van leden, niet zijnde de lokale
beheerders van de website. Wij vinden het betrekken van leden belangrijk. In het licht daarvan en het
gesprek van zondag 28 april hebben we een oproep in de nieuwsbrief gezet dat leden input mogen
leveren door hun bevindingen over de huidige website naar Rinus te mailen. Tot op heden hebben wij
daar geen reacties op gekregen. Verder was het verzoek om leden met expertise op het gebied van
website ontwikkeling de mogelijkheid te geven Rinus bij te staan. Wij willen de afdelingsvoorzitters
er graag op wijzen dat Rinus als bestuurslid communicatie door het congres is benoemd om de
bestuurlijke taak rondom communicatie, zoals het beheer en ontwikkeling van de website, uit te
voeren. Ook na het aangeven dat er dit bestuursjaar een start gemaakt moest worden met de website
na het verwerpen van een ingediend beslispunt. Daarnaast vertrouwen wij erop dat het congres een
goede beoordeling heeft gemaakt in het verkiezen van Rinus als landelijk bestuurslid communicatie.
Het derde voorstel gaat over het vragen van de PvdA om assistentie en input. De Jonge Socialisten in
de PvdA is een onafhankelijke vereniging. Dat betekent onder meer dat we ook die uitstraling willen
behouden bij het ontwikkelen van een eigen website. Natuurlijk staan we open voor het idee om de
PvdA te vragen waar zij tegenaan zijn gelopen gedurende de ontwikkeling en het beheer van hun
website. Rinus zal de PvdA om deze informatie vragen om zo eventuele problemen op voorhand te
voorkomen.
De vierde en tevens het laatste voorstel verzoekt het landelijke bestuur het PvE op te stellen
gezamenlijk met het voorgestelde team. We willen er nogmaals op wijzen dat we vinden dat het
opstellen van het PvE valt onder het mandaat dat Rinus als bestuurslid communicatie, en wij als
bestuur, hebben gekregen van het congres. Zoals aangegeven vinden we betrokkenheid van de leden,
en zeker van belanghebbenden binnen de verenging, belangrijk. Daarom is een avond georganiseerd
waarop de beheerders van de lokale website kunnen aangeven wat zij graag terugzien in het PvE.
Aanvankelijk zou de avond gaan over enkel de subdomeinen van de afdelingen. Dit was vooral het
idee aangezien niet alle lokale beheerders van de website buiten de JS om op professioneel gebied
met websites bezig zijn en daarmee enkel op hun eigen ervaringen hoefden te focussen. Uiteraard is
er altijd ruimte voor bredere vragen en voorstellen. Vaste kaders tijdens een dergelijke
inspraakavond zijn voor ons niet wenselijk.
In de hoop jullie in voldoende mate te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten in de PvdA
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Zwaarwegend Advies 30 april 2021
Geacht Landelijk Bestuur der Jonge Socialisten,
Afgelopen tijd hebben wij, de afdelingsvoorzitters, meermaals contact met jullie gehad rondom het
proces van onze nieuwe website. Een belangrijk gegeven binnen de vereniging, niet alleen omdat wij
hier veel geld in steken, maar ook omdat het een belangrijk medium is qua communicatie en
uitstraling naar de buitenwereld.
Als afdelingsvoorzitters zijn wij dan ook van mening dat het proces, voor het kiezen van een bedrijf
dat deze opdracht van ons zal ontvangen, transparant moet zijn en dat de inhoud en keuze een breed
draagvlak moeten hebben binnen de vereniging. Na de meerdere gesprekken die wij met jullie
hebben gevoerd hebben wij meer het idee gekregen dat jullie leden willen betrekken bij dit project,
helaas is dit wat ons betreft nog niet genoeg. In één van onze laatste gesprekken is aangegeven dat
wij een voorstel kunnen doen hoe wij het proces graag zouden zien verlopen.
Het proces moet wat ons betreft bovenal transparant zijn met veel input van onze leden dan wel
experts. Eén persoon of één bestuur kan hierover niet alleen een beslissing maken. We begrijpen wel
dat het proces ook enige vaart moet hebben. Om deze reden stellen wij het volgende voor.
Deze week zal er een oproep uitgaan naar alle leden om te vragen deel te zijn van een team dat in de
maand mei en eventueel een deel van juni met Rinus als voorzitter werken aan een plan van eisen.
Hierin zullen sowieso ook de beheerders van de afdelingswebsites in worden meegenomen.
Eveneens, indien dit nog niet is gedaan, wordt de PvdA gevraagd voor assistentie en input. In mei
kunnen er dan genoeg momenten voor input plaatsvinden en is er ook nog genoeg tijd het Plan van
Eisen te finaliseren. Het team stemt uiteindelijk ook in met de definitieve versie van het Plan van
Eisen.
Het team zal eens in de twee weken bij elkaar komen, tenzij het denkt dat het minder vaak of juist
vaker kan. Dit wordt gezamenlijk beslist.
Op het moment dat het Plan van Eisen wordt voorgelegd aan een aantal bedrijven, zal het team een
toezichthoudende functie krijgen. Het team zal geïnformeerd worden over de stand van zaken en het
team krijgt ook de mogelijkheid advies en commentaar te leveren op de gang van zaken. Indien er
problemen ontstaan tussen het LB en het gekozen bedrijf, zal het team geraadpleegd kunnen worden,
om te ondersteunen.
Het proces zoals voorgesteld geeft leden de mogelijkheid actief betrokken te zijn bij het proces op
voorhand, maar zal ook draagvlak creëren binnen de vereniging doordat wij gezamenlijk de keuze
maken voor een bedrijf.
Dit voorstel wordt unaniem gedragen door alle afdelingsvoorzitters. We vertrouwen er daarom op
een positieve reactie te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Nicolien Boekhoudt JS Overijssel,
Lise Deijs JS Groningen,

6

Emma Dekker JS Arnhem-Nijmegen,
Lukas van Dongen JS Brabant,
Hajar Karaman JS Amsterdam,
Abdelkader Karbache JS Den Haag - Leiden,
Kiki Koenen JS Utrecht,
Vera Landstra JS Fryslân,
Bob den Ouden JS Rijnmond
Melvin Roeleveld JS Limburg
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Verkiezingsuitslagen
Landelijk bestuur
Voorzitter

Kandidaten Totaal gestemd
256
Andrej van Hout

Voorstemmen Tegenstemmen Blancostemmen Uitslag
166
58
32
Verkozen

Secretaris

Kandidaten Totaal gestemd
255
Fleur Zijnstra

Voorstemmen Tegenstemmen Blancostemmen Uitslag
202
20
33
Verkozen

Penningmeester

Kandidaten Totaal gestemd
Melad Kohistani
255

Voorstemmen Tegenstemmen Blancostemmen Uitslag
Niet
127
95
33
Verkozen

Scholing

Kandidaten Totaal gestemd
255
Kiki Lemmens

Voorstemmen Tegenstemmen Blancostemmen Uitslag
189
36
30
Verkozen

Communicatie

Kandidaten Totaal gestemd
Rinus van
257
Hofwegen

Voorstemmen Tegenstemmen Blancostemmen Uitslag
180
42
35
Verkozen

Internationaal Secretaris
Stemming 1:

Kandidaten Totaal
gestemd
Lukas van Dongen
257
257
Morvarid Hamidy

Voorstemmen Blancostemmen Uitslag
116
103

38
38
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Geen uitslag
Geen uitslag

Stemming 2:

Kandidaten Totaal
gestemd
153
Lukas van Dongen
153
Morvarid Hamidy

Voorstemmen Blancostemmen Uitslag
87
60

6
6

Meerderheid (Verkozen)
Geen meerderheid

Ad interim verkiezingen
Ad interim leden

Kandidaten Totaal
gestemd
Lotte Dermarteau
156
156
Maaike Krom

Voorstemmen Blancostemmen Uitslag
64
81

11
11

Niet verkozen
Verkozen

Ad interim penningmeester

Kandidaten Totaal gestemd
177
Melad Kohistani

Voorstemmen Tegenstemmen Blancostemmen Uitslag
94
66
17
Verkozen

Presidium
Voor deze functie stonden er drie vacatures open

Kandidaten Totaal gestemd
257
Erik Scholten
Djairo Terpstra
257
Iris Vrolijks
257

Voorstemmen Blancostemmen Uitslag
162
41
Verkozen
173
41
Verkozen
199
41
Verkozen

Beroepscommissie
Voor deze functie stonden er twee vacatures open

Kandidaten Totaal
gestemd
255
Roberto Kist
Hugo Wagenmakers
255

Voorstemmen Blancostemmen Uitslag
189
173

48
48
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Verkozen
Verkozen

Commissie verenigingsstructuur
Voor deze functie werden er vijf kandidaten voorgedragen voor vijf vacatures. Gerben Vernhout
besloot zijn kandidatuur vast te houden.

Kandidaten Totaal
gestemd
115
Nicolien Boekhoud
115
Suzanne Bollen
Rolf Hidding
115
Matthijs Oldenberg
115
115
Bob den Ouden
Gerben Vernhout
115

Voorstemmen Blancostemmen Uitslag
68
59
67
65
71
42

10
10
10
10
10
10
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Verkozen
Verkozen
Verkozen
Verkozen
Verkozen
Niet verkozen

Congresvoorstellen
Huishoudelijk reglement
HR 1. Taken werkgroepen
Indiener: Landelijk bestuur

Wijzigen bestaande tekst
Artikel 10.3
Bestaande tekst:
Met betrekking tot hun thema behoren tot de taken van werkgroepen in ieder geval: a. het
organiseren van activiteiten en trainingen; b. het adviseren van het landelijk bestuur; c. het
ondersteunen van het landelijk bestuur bij lobbyen; d. bijdragen te leveren aan het Congres en
landelijke activiteiten
Voorgestelde tekst:
Met betrekking tot hun thema behoren tot de taken van werkgroepen in ieder geval: a. het
organiseren van activiteiten en trainingen; b. het adviseren van het landelijk bestuur; c. het
ondersteunen van het landelijk bestuur bij lobbyen; d. bijdragen te leveren aan het Congres en
landelijke activiteiten; e. Het opstellen en bijhouden van het politieke programma; f. Elke 2 jaar
reflecteren op de inhoud van het politiek programma
Toelichting:
Het landelijk bestuur wil samen met de werkgroepen het politieke programma opzetten. Om
ervoor te zorgen dat er aandacht voor is, willen we dit vastleggen in het HR. Zo zorgen we er
samen voor dat we continuïteit geven aan dit plan binnen de vereniging.

Uitslag
Aantal stemmen::
54
33
Voor stemmen:
21
Tegen stemmen:
Aangenomen
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB: Het Landelijk Bestuur vind het belangrijk dat dit wordt opgenomen
in het HR zodat de vereniging en de werkgroepen er zeker van
kunnen zijn dat dit gebeurd.
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Beslispunten
B 1. Beslispunt van afkeuring
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- Ten eerste de DUO-beurs. Afgelopen congres en voorafgaand dit congres is veel contact
geweest tussen leden en het landelijk bestuur (LB) rondom de DUO-beurs en de verhoging
van de vergoeding van de individuele bestuursleden. Hoewel meermaals vanuit
verschillende juridisch onderlegde leden en oud bestuursleden is aangegeven dat de
zienswijze van het LB niet juist was werd deze zienswijze keer op keer naast hen
neergelegd. Dit resulteerde in een LB dat voorgaande bestuursleden ‘fraudeurs’ heeft
genoemd en hiervoor excuses heeft moeten aanbieden;
- Ten tweede, de Tweede Kamer Verkiezingscampagne. Hiervoor was een geldbedrag
vrijgemaakt, echter de opstart van deze campagne leek pas in februari 2021 te beginnen.
Een voorbeeld van de gebrekkige coördinatie van de campagne was de keuze om flyers aan
leden te sturen, zonder dit vooraf te communiceren met de betreffende leden en de
campagne coördinatoren van PvdA afdelingen, naast de late ontvangst van deze flyers in
de laatste week van de campagne;
- Ten derde, het bureau voor het bellen van ‘inactieve’ leden. Er zijn duizenden euro’s
uitgegeven aan een bedrijf om alle ‘inactieve’ JS’ers te bellen. Een enkel bestuurslid heeft
beoordeeld wie actief is of niet. Contact met de afdelingen, welke toch het beste weten
welke leden actief zijn en welke niet, heeft hieraan voorafgaand niet plaatsgevonden. Dit
resulteerde zelf in bestuursleden van afdelingen die zijn gebeld als zijnde inactief.
Eveneens waren de lijsten die dit bedrijf verzorgd heeft incorrect, zo zaten mensen bij
verkeerde afdelingen of zaten ze al in app groepen;
- Ten vierde, de nieuwe website. Voor de nieuwe website wordt door de vereniging EUR
20.000,- uitgetrokken. Hiervoor is in in het voorjaar een plan van eisen opgesteld voor het
zoeken van een bedrijf dat de opdracht zal gaan uitvoeren. Van inspraak door afdelingen
of leden was in de eerste instantie geen sprake, ook niet op dringend verzoek van de
afdelingen. Hierbij werd echter wel duidelijk dat input over de gehele website, en niet
enkel het deel van de afdelingswebsites, niet gewenst was. Herhaaldelijk is hierover met
het LB gesproken. Het LB heeft aangegeven de afdelingsvoorzitters een voorstel te doen
voor hoe ze het proces graag zouden zien. Deze is schriftelijk naar het LB gezonden. Het
voorstel om een commissie in te stellen die het betreffende bestuurslid kan ondersteunen
en waar dit bestuurslid ook aan rapporteert is niet akkoord bevonden. Meerdere
voorstellen, ingediend door alle tien de afdelingsvoorzitters, zijn niet overgenomen. De
redenering van het LB is dat alle bestuursleden zijn gekozen door het congres en dat in het
verleden een dergelijke commissies die het LB ondersteunt ook niet heeft bestaan. Het
zwaarwegende advies van de afdelingsbesturen was erop gericht om een bestuur dat
onervaren is met het laten maken van een website, te assisteren en deels ook het proces en
de besluiten hierin te waarborgen. Het bedrag voor de website, 20.000 euro, is ontzettend
veel geld voor zo een fundamenteel onderdeel van de vereniging, wat je duurzaam wil
besteden;
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Ten vijfde, de notulen. Zoals menig lid weet zijn er leden die de notulen van de
vergaderingen van het LB opvragen. Op het afgelopen congres zijn eveneens opmerkingen
gemaakt over het notuleren van beslissingen gemaakt op Slack, Whatsapp en over de
volledigheid van notulen. De notulen van de afgelopen maanden, welke pas na
herhaaldelijk verzoek ontvangen zijn, getuigen niet van openheid van zaken. Over
belangrijke lopende zaken binnen onze vereniging wordt niet of nauwelijks gesproken,
zoals de website, de campagne, of contact met afdelingen. Het gevoel heerst inmiddels dat
de notulen, door het opvragen hiervan, geen informatie meer bevatten wat er gebeurd bij
de vergaderingen. Misschien is dit nog wel het meest kwalijke punt van allemaal;
Overwegende dat
- Als Congres kiezen wij de bestuursleden. De ‘brieven’ die zij moeten sturen zijn echter niet
vergelijkbaar met een daadwerkelijke sollicitatie. Enige kennis van de achtergrond van
bestuursleden, kennis of ervaring is niet aanwezig. Van een professioneel bestuur mogen
de leden verwachten dat wanneer er onervarenheid is of als kennis ontbreekt je gebruik
maakt van de kennis die je hebt binnen je vereniging en daarbuiten. Wanneer je advies
ontvangt van leden neem je dit serieus mee. Wanneer je redenering om iets niet te doen is
“maar wij zijn gekozen door het congres” is dat natuurlijk geen argument;
- Als bestuur betrek je je leden, ben je open over wat je doet, zodat je aan het eind van de rit
kan uitleggen waarom je keuzes hebt gemaakt en je leden het hiermee eens zijn, omdat ze
zijn betrokken. Het herhaaldelijk in de wind slaan van advies en, voor ons gevoel, censuur
in bijvoorbeeld notulen is geen voorbeeld van professioneel en wijs besturen;
Besluitende dat:
- Het congres de keuzes die het Landelijk Bestuur in deze heeft gemaakt afkeurt en betreurt;
- Wij hopen dat een volgend Landelijk Bestuur betere keuzes zal maken;
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
Allereerst willen wij als afdeling meegeven dat wij altijd bereid zijn geweest om overal over mee te
praten en te denken. Helaas is tot onze spijt gebleken dat er dit jaar een hoop is gebeurd dat
volgens ons niet op deze manier had hoeven dan wel moeten lopen. Enerzijds komt dit door
onervarenheid maar bovenal door een gebrek aan communicatie en het negeren van de mening
van leden.
-

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen

92
36
56
Afgewezen
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AM. 1.1 - Spekkie functie elders
Indiener: JS Den Haag – Leiden
Toevoegingen op bestaande tekst
Toe te voegen bij constaterende dat:
- Er een beslispunt van afkeuring is ingediend tegen het zittende landelijke bestuur
- Spekkie ook lid is van het landelijk bestuur
Toe te voegen bij overwegende dat:
- Spekkie al jarenlang fraudeert met de DUO-beurs en schijt heeft aan juridisch onderlegde
leden.
- Spekkie de kat uit de boom heeft gekeken tijdens afgelopen Tweede Kamerverkiezingen.
Bovendien heeft spekkie geen enkele communicatie afgelegd met
campagnecoördinatoren met betrekking tot de flyers, een duidelijk voorbeeld van
nalatigheid en slechte coördinatie.
- Spekkie tot op heden nog nooit telefonisch contact heeft opgezocht met nieuwe leden in de
vereniging, noch heeft Spekkie zich ingezet om slapende leden te activeren. Bovendien
heeft Spekkie weer geen contact opgezocht met afdelingsbesturen hierover.
- Spekkie een zwaarwegend advies van alle tien de afdelingsvoorzitters met betrekking tot
het bouwen van een nieuwe site naast zich neer heeft gelegd. Aangezien hier 20.000 euro in
gaat en een fundamenteel onderdeel van de vereniging is, waarin zowel voor huidige
leden als leden die graag lid zouden willen worden essentiële informatie te vinden, is hier
dus duidelijk sprake van mispoes.
- Spekkies toevoegingen nooit in de notulen te vinden zijn en dus pertinent bestuurszaken in
de doofpot heeft gestopt, waardoor controle vanuit het congres een onmogelijkheid is
geworden. Bovendien heeft Spekkie niks van zich laten zien dit jaar, Spekkie heeft niet
eens in de bestuursfoto gestaan.
- Spekkie niet inclusief is voor mensen met een kattenallergie.
- Spekkie stinkt.
Toe te voegen bij besluit dat:
- Het congres de keuzes die Spekkie in deze heeft gemaakt afkeurt en betreurt.
- Spekkie uit het bestuur wordt gezet.
- Het Spekkie kostuum naar Hans Spekman wordt opgestuurd. Zo zijn we toch nog full circle.
Pre-advies indiener: Overnemen
Als JS Groningen hebben wij een lange geschiedenis van het indienen van moties en
amendementen met enige humor. Dit congres hebben wij ervoor gekozen dit niet te doen.
Als afdeling hebben wij in het verleden een motie ingediend voor het vervangen van Spekkie door
middel van een mascottewedstrijd. Deze motie is niet aangenomen. Wij staan echter nog steeds
achter onze ingediende motie en kunnen dan ook niet anders dan het ingediende amendement om
Spekkie te verwijderen steunen.
Als afdeling willen wij wel stipuleren dat het steunen van dit amendement niets af doet aan de
serieusheid waarmee wij ons beslispunt hebben ingediend.

Uitslag van amendement volgende pagina ➔
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Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

86
61
25
Aangenomen (beslispunt afgewezen)
Oordeel leden

B 2. Scoutingscommissie
Indieners: JS Den Haag-Leiden en JS Rijnmond
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- Er vaak geen tegenkandidaat is bij bestuursverkiezingen;
- Er weinig animo lijkt om het landelijke bestuur in te gaan;
- Het landelijke bestuur de diversiteit van onze samenleving moet representeren;
- Er genoeg geschikte leden in onze vereniging zijn;
Overwegende dat:
- Er wat te kiezen moet zijn bij bestuursverkiezingen;
- Getalenteerde leden in onze vereniging aangemoedigd moeten worden om zich voor het
landelijke bestuur te kandideren;
Besluit dat:
- Er een commissie, bestaande uit één actief lid per afdeling, wordt opgezet die zich actief in
gaat zetten om leden te werven die zitting nemen in het landelijke bestuur, diversiteit in
acht nemend;
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

61
35
26
Aangenomen
Oordeel leden
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AM 2.1 -JS gaat JD achterna
Indiener: Shirodj Raghoenath
Extra beslispunt toevoegen bij besluit dat:
- Deze commissie de werktitel:“JS gaat JD achterna” gaat krijgen en zo zal in iedere officiële
communicatie richting de leden deze commissie benoemd worden
Toelichting:
Het spreekt voor zich. De JS zou in plaats van energie te steken in het oprichten en het op gang
houden van de commissie ook kunnen steken in het draaiende houden van hun eigen afdeling.
Afdelingen zijn de natuurlijke kweekvijver van de JS doordat zij het eerste regionale en
laagdrempelige aanspreekpunt zijn voor leden. Voor het scouten van talent hoeven wij niet nog een
ontoegankelijke praatgroep te creëren.
Pre-advies indiener: Afwijzen
De JS had al eerder een scoutingscommissie. De JD heeft inderdaad ook een scoutingscommissie,
sterker nog de meeste moderne verenigingen hebben een vorm van een scoutingscommissie.
Waarom de indiener specifiek voor de JD kiest is niet duidelijk. Wellicht dat de indiener van dit
amendement graag onderdeel wil zijn van de JD, daar moet deze dan zelf maar lid van worden.
Echter insinueren dat één structuurverandering ons in de JD laat veranderen is een hellend vlak
argument.
De huidige kweekvijverfunctie van de lokale afdelingen is niet voldoende om een volledig bestuur
bij elkaar te sprokkelen, gelet op de vacante functie en het aantal nieuwe aanmeldingen t.o.v. vorig
jaar (4), waardoor een scoutingscommissie zeker meerwaarde heeft. Er is duidelijk noodzaak voor
een extra zetje om mensen het Landelijke Bestuur in te krijgen.
Bovendien zegt de indiener aan de ene kant dat de afdelingen meer energie moeten stoppen in het
draaiende houden van de afdelingen, maar aan de andere kant ziet de indiener ook een
verantwoordelijkheid voor de afdelingen als kweekvijver om het LB te vullen. Zoals de indiener al
impliciet zegt hebben de afdelingen al genoeg hooi op hun vork, vandaar dat er een onafhankelijke
commissie opgezet moet worden die deze verantwoordelijkheid officieel op zich kan nemen, die de
kweekvijverfunctie aan kan vullen.

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

78
14
64
Afgewezen
Oordeel leden
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AM 2.2 - Scouting scoutingscommissie
Indiener: Shirodj Raghoenath
Extra beslispunt toevoegen bij besluit dat:
- De samenstelling van deze commissie wordt bepaald door een aparte scoutingscommissie
die een representatieve weerspiegeling van de vereniging vormt.
Toelichting:
Om te waarborgen dat de daadwerkelijke commissie representatief is voor de vereniging worden de
leden apart gescout met diversiteit in acht neming.
Pre-advies: Afwijzen
Diversiteit is enorm belangrijk en één van onze kernwaarden, vandaar dat dit ook als expliciet
aandachtspunt is meegenomen voor de werkingswijze van de commissie. Op dit moment is de staat
van de Landelijke Jonge Socialisten dusdanig dat de vereniging niet eens alle bestuursfuncties kan
vullen. Dat brengt het functioneren van onze vereniging in gevaar, en is absoluut geen lichte zaak
waar cynische amendementen op ingediend zouden moeten worden. Deze situatie moeten we
serieus en snel oppakken met een slagvaardige commissie, en dat wordt bemoeilijkt als we
commissies voor commissies gaan benoemen.

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

81
17
64
Afgewezen
Oordeel leden
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B.3 Politiek programma
Indiener: landelijk bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- Op dit moment de JS geen officiële standpunten heeft;
- Een politiek programma dit probleem kan oplossen;
Overwegende dat:
- Behoefte is aan duidelijkheid over onze standpunten;
- De werkgroepen verdeeld zijn op thema;
- Een politiek programma door ledeninbreng tot stand moet komen;
Besluit dat:
- Het landelijk bestuur verantwoordelijk is voor de coördinatie van het politiek programma;
- Het landelijk bestuur de werkgroepen betrekt in de uitvoering van het politiek
programma;
- Het landelijk bestuur erop toeziet dat het door ledeninbreng tot stand komt;
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

42
29
13
Aangenomen
Belangrijk dat leden kunnen meedenken en wat zij vinden dat
inhoudelijk in het politiek programma moet verschijnen
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AM 3.1
Indiener: Werkgroep Immigratie & Integratie
Toevoegen besluitpunt
Voorgestelde tekst:
-Het LB aan de slag gaat met het opstellen van de procedures waartoe het politiek programma tot
stand komt, en legt dit als HR voorstel voor bij het eerstvolgende congres.
Toelichting:
Gezien de behoefte aan duidelijkheid over JS standpunten en de overweging dat het politiek
programma met ledeninbreng tot stand moet komen is het van belang dat de procedures waartoe
het programma tot stand komt in het HR staan vastgelegd. Daarnaast heeft de JS nu volgens het HR
een 'standpuntendatabase', deze database is momenteel niet actief en een politiek programma zal
waarschijnlijk als vervanging dienen voor deze database. Voor de professionaliteit van de JS is het
van belang dat het HR van de organisatie de praktijk weerspiegeld en omschrijft, hiervoor is een
uitgebreider wijzigingsvoorstel nodig.
Pre-advies: Overnemen

Uitslag
Aantal stemmen::
33
32
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
1
Aangenomen/afgewezen
Aangenomen
Toezegging vanuit het LB: Neemt het amendement graag over omdat zij het belangrijk vinden
dat de leden/werkgroepen weten welke stappen ondernomen
moeten worden om tot een politiek programma te komen.
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B 4. Termijn commissie verenigingsstructuur
Indiener: landelijk bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- De leden van de commissie verenigingsstructuur gedurende dit congres worden benoemd;
- Tijdens het wintercongres in 2021 is opgeroepen om de resultaten van het onderzoek van
de commissie verenigingsstructuur op het najaarscongres in 2021 te presenteren;
- De commissie met die deadline minder dan een half jaar de tijd heeft voor haar onderzoek.
Overwegende dat:
- De commissie voldoende tijd nodig heeft een gedegen onderzoek te doen ;
- De commissie ook voldoende tijd nodig heeft om volwaardige voorstellen te kunnen
presenteren;
- Een enkele maanden daarvoor te weinig tijd is.
Besluitende dat:
- De commissie verenigingsstructuur haar resultaten presenteert op het voorjaarscongres
van 2022.
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

68
33
35
Afgewezen
De taak van de commissie is een serieuze en lastige taak. Het
Landelijk Bestuur erkent dit feit en wilt daarom de commissie langer
geven dan een half jaar om ervoor te zorgen dat er genoeg tijd is om
het onderzoek te houden en te evalueren.
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B 5. 30 is het nieuwe 20
Indieners: Fleur Renkema en Rozemarijn Gierkink
Het congres van de Jonge Socialisten bijeen
Constaterende dat:
- JS’ers in het jaar dat ze 28 worden uitgeschreven worden, zoals blijkt uit Artikel 4 lid 1 van
de statuten van de JS: “Lid van de vereniging kunnen zijn personen met de leeftijd van
twaalf tot en met zevenentwintig jaar, die de doelstellingen van de vereniging
onderschrijven.” ;
- Deze leeftijd is gekozen omdat leden gesubsidieerd worden tot deze leeftijd;
Overwegende dat:
- Veel JS’ers nog actief lid zijn op hun 28e;
- Deze JS’ers zich dan vaak nog meer thuis voelen bij de JS dan de PvdA;
- Deze leden veel waardevolle ervaring toevoegen aan de vereniging
- De leeftijd van 30 jaar een meer natuurlijke overgang creëert;
- Leden van 28-30 jaar vaak meer contributie kunnen bijdragen, dus dat hen gevraagd kan
worden om eventueel meer bij te dragen om de missende subsidie te compenseren (niet
verplicht natuurlijk)! ;
Besluit dat
- Het LB wordt opgeroepen een statutenwijziging voor te bereiden voor het volgende
congres, waardoor JS’ers in het vervolg in het jaar dat ze 30 worden uitgeschreven worden;
- Het nieuwe artikel in de statuten dan zal luiden: “ Lid van de vereniging kunnen zijn
personen met de leeftijd van twaalf tot en met negenentwintig jaar, die de doelstellingen
van de vereniging onderschrijven.” ;
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen::
81
17
Voor stemmen:
64
Tegen stemmen:
Afgewezen
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB: Stellen voor tegen dit beslispunt te stemmen om te voorkomen dat
de leeftijdsverschillen te groot worden. Het Landelijk Bestuur
probeert zo goed mogelijk een veilige omgeving te faciliteren.
Daarnaast is de leeftijd bepaald aan de hand van subsidies en
daarom wenst het Landelijk Bestuur die lijn vast te houden.
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AM 5.1 - Amendement verloren generatiegenoten
Indiener: Shirodj Raghoenath
Extra beslispunt toevoegen bij besluit dat:
- Het landelijk bestuur wordt opgeroepen om te onderzoeken welke
compensatiemogelijkheden er zijn voor oud-leden die in het kalenderjaar 2021 hun 29e
levensjaar hebben bereikt of nog moeten bereiken.
Toelichting:
De oud-leden die in het huidige kalenderjaar hun 29e verjaardag vieren zijn sinds 1 januari 2021
officieel uitgeschreven als JS-lid. Als deze motie wordt aangenomen, dan mogen ze namelijk nog
één jaar lid zijn van de JS. Hoe gaat de vereniging ervoor zorgen dat een verloren JS-jaar
gecompenseerd wordt met het principe van gelijkwaardigheid in het achterhoofd? Dat moet graag
onderzocht worden.
Pre-advies: Overnemen
zoals uit de motie blijkt hechten wij veel waarde aan deze leden en zien wij het grote potentieel dat
leden tussen de 28-30 met zich meebrengen. Als JS zijn wij natuurlijk groot fan van compensatie
voor pechgeneraties, dus wij adviseren dan ook om dit amendement aan te nemen.

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

44
19
25
Afgewezen
Dit is technisch gezien een ingewikkeld iets. Daarnaast is het
Landelijk Bestuur van mening dat de net 28 plussers geen schade
hebben onderleden en dan zou je alle andere leden die dit hebben
misgelopen ook moeten compenseren.
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B 6. Genderneutrale JS -> Inclusieve JS?
Indiener: JS Amsterdam
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
- In de aanmeldformulieren voor de JS gevraagd wordt naar ‘geslacht’ en er nu drie
opties mogelijk zijn: ‘Vrouwelijk’, ‘Mannelijk’ en ‘Anders’.
- Mensen die niet ‘man’ of ‘vrouw’ zijn bestaan.
Overwegende dat:
- De JS al grotendeels genderneutraal is.
- Het gegeven genderidentiteit niet nodig is voor het lid zijn van een vereniging.
- De term ‘anders’ impliceert dat een ander gender dan ‘man’ of ‘vrouw’ abnormaal is.
Besluit dat:
- In de aanmeldformulieren voor de JS ‘gender’ geen verplicht gegeven is om op te
geven.
- In de aanmeldformulieren voor evenementen van de JS gevraagd wordt naar
voornaamwoorden in een vrij in-te-vullen textbox, maar dit niet verplicht is om in te
vullen.
En gaat over tot de orde van de dag

Uitslag
64
Aantal stemmen::
57
Voor stemmen:
7
Tegen stemmen:
Aangenomen
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB: Het Landelijk Bestuur is het hiermee eens en probeert bij de PvdA dit
al te realiseren, echter werkt de JS met het ledensysteem van de PvdA
waar dit op de korte termijn nog niet mogelijk is. Het Landelijk
Bestuur zegt echter wel toe zich hier volledig voor in te zetten.
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B 7. Een vereniging voor iedereen.
Indiener: JS Amsterdam
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat
- De JS gebruik maakt van Facebook en verwante diensten zoals Whatsapp en
Instagram als officieel kanaal;
- Dat een aantal leden geen gebruik maken van deze diensten uit
privacyoverwegingen;
- Een aantal leden al het initiatief hebben genomen om via andere kanalen actief te
zijn. Kanalen zoals Signal/Reddit en contacten onderhouden via deze kanalen;
- Sommige andere politieke discussiegroepen (van de PvdA) al over zijn geplaatst op
Signal;
Overwegende dat
- Alle informatie en functionaliteiten voor alle leden beschikbaar moet zijn;
- De JS een toegankelijke vereniging moet blijven;
- Mail niet geschikt is voor last minute communicatie;
Roept het landelijk bestuur op om
- Alle activiteiten niet alleen op facebook, maar ook op de website te zetten en via de
mail te delen.
- Een alternatief voor last minute communicatie te bieden aan leden die Facebook en
verwante diensten vermijden
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

66
38
27
Aangenomen
Het Landelijk Bestuur wil de leden erop attenderen dat het
beslispunt oproept wat het Landelijk Bestuur al doet. Daarnaast is
het ook belangrijk rekening te houden met de privacy van de leden
betreffende andere apps en platforms.
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Moties
M 2. Ik geef liever een nier dan Rutte vier
Indiener JS Rijnmond en JS Den Haag – Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- De PvdA een motie van wantrouwen heeft gesteund jegens de demissionair MinisterPresident;
- Mark Rutte keer op keer heeft aangetoond de Tweede Kamer niet serieus te nemen;
- Mark Rutte een schadelijk rol heeft gespeeld in onze bestuurscultuur;
Overwegende dat:
- De PvdA niet moet staan achter de belichaming van een ongezonde bestuurscultuur;
- De JS de democratie een hoog goed vindt en respecteert, maar Mark Rutte deze aan zijn
laars lapt;
Besluit dat:
- De JS de fractie/het bestuur van de PvdA oproept om niet met Rutte aan het hoofd een
regering te vormen;
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
56
Aantal stemmen::
41
Voor stemmen:
15
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Aangenomen
Toezegging vanuit het LB: Het Landelijk Bestuur wilde leden erop attenderen dat dit al wordt
uitgedragen door de JS. De voorzitter spreekt zich bij gesprekken al
uit over niet regeren met Rutte.
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M 3. Stages voor iedereen
Indieners: JS Den Haag-Leiden en JS Rijnmond
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- Er een hevig tekort aan beschikbare stageplekken is voor het mbo;
- Dit tekort door de coronacrisis sterker is toegenomen;
- Een stage een noodzakelijk onderdeel is in het curriculum op het mbo;
- Een stage voorbereidt op het werkleven;
Overwegende dat:
- Er voldoende goede stages moeten zijn voor mbo'ers;
- Mbo’ers een eerlijke kans verdienen op een goede baan en goed voorbereid kunnen
beginnen aan hun carrière;
- Er in de regio relatief nog minder stagemogelijkheden zijn dan in de randstad;
Besluit dat:
- De JS van mening is dat er meer geld moet gaan naar mbo’s om betere stagebegeleiding en
ondersteuning te bewerkstelligen;
- Er geïnvesteerd moet worden in stagebedrijven om een ruimere en diverse arbeidsmarkt
mogelijk te maken;
- De JS vindt dat de drempel om een erkend leerbedrijf te worden omlaag moet om zo meer
mogelijkheden te creëren voor stages;
- De JS vindt dat lokale, kleine bedrijven meer financiële mogelijkheden krijgen om stages
op te zetten;
- De JS gaat lobbyen om de stageproblematiek extra aandacht te geven in de landelijke
politiek;
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

60
57
3
Aangenomen
Oordeel leden
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M 4. Linkse gezamenlijke lijst op lokaal niveau
Indieners: Redmer Marck, JS Den Haag-Leiden en JS Rijnmond
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- De sociaaldemocratische beginselen broodnodig zijn om de crises van deze tijd aan te
pakken en de verzorgingsstaat te herstellen;
- Het sociaaldemocratische geluid dreigt te verstommen te midden van een menigte aan
splinterpartijen die ons links en rechts voorbij streven;
- Linkse partijen steeds kleiner worden en hun individuele macht verliezen;
Overwegende dat:
- De PvdA en GroenLinks dichter naar elkaar zijn gegroeid de afgelopen jaren;
- Linkse samenwerking d.m.v. een gezamenlijke lijst tussen de PvdA en GroenLinks reeds
succesvol plaatsvindt in veel gemeenten;
Besluit dat:
- De JS de lokale afdelingen van de PvdA oproept om een gezamenlijke lijst tussen de PvdA
en GroenLinks en/of andere linkse partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022
serieus te onderzoeken;
- Het LB lokale JS-afdelingen oproept in het bovenstaande proces een faciliterende rol te
voorzien, indien nodig;
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen::
68
28
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
40
Afgewezen
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB: Het Landelijk Bestuur wil de leden erop attenderen dat er een tijd
geleden een ledenraadpleging van de JS heeft plaatsgevonden
waarvan de uitkomst was als vereniging voor deze samenwerking te
zijn. Het Landelijk Bestuur handelt naar de ledenraadpleging en
streeft deze motie al na.
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M 5. Cultuurpas
Indiener: Hajar Karaman
De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid in congres bijeen,
Constaterende dat:
- Dat CJP pas voor jongeren is tot en met 30 jaar, en €13-, per jaar kost;
- Dat de stadspas voor gezinnen met weinig inkomen is;
- Dat CJP en stadspas alleen korting geven op bepaalde culturele activiteiten;
- Dat er in Frankrijk een plan voor een cultuurpas is bedacht voor jongeren vanaf 18 jaar,
met een budget van €300-, ;
Overwegende dat:
- Je enkel een stadspas kunt krijgen als je ouders weinig inkomsten hebben bij thuiswonende
jongeren;
- Dat de culturele sector onder de corona maatregelen hard is getroffen en een financiële
tegemoetkoming nodig heeft;
- Dat jongeren onder het leenstelsel hebben geleden en weinig geld over hebben gehouden
voor cultuur;
Roept het Landelijk Bestuur op:
- Bij de PvdA te pleiten voor het plan van Frankrijk over te nemen door een pas te creëren, of
huidige al bestaande infrastructuur, kaarten en systemen te integreren tot een cultuurpas
die door alle jongeren in Nederland gebruikt kan worden.;
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

64
58
6
Aangenomen
Oordeel leden

M 6. De vergeten Genocide

Ingetrokken
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M 7. Jonge Klimaatbeweging
Indiener: JS Amsterdam
De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid in congres bijeen,
Constaterende dat:
- Klimaatverandering een groot probleem is;
- De Jonge Socialisten momenteel geen onderdeel uitmaakt van de Jonge
Klimaatbeweging;
Overwegende dat:
- De Jonge Socialisten zich inzetten voor het klimaat;
- Klimaatverandering bestrijden vraagt om een gezamenlijke aanpak;
- DWARS, P!nk, FNV jong, Perspectief en de Jonge Democraten al lid zijn van de
Jonge Klimaatbeweging;
Roept het Landelijk Bestuur op:
- Er voor de zorgen dat de Jonge Socialisten zich ook aansluiten bij de Jonge
Klimaatbeweging;
En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is op het congres ingetrokken
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M 8. Nikabverbod-Verbod
Indiener: JS Amsterdam
De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid in congres bijeen,
Constaterende dat:
- Sinds 2019 het gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding geldt in openbare
vervoer, ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen;
- Dit verbod ook wel bekend staat als het nikabverbod;
- Dit verbod mede door de PvdA is aangenomen omdat de nikab vrouwen zou
beperken in hun vrijheid;
Overwegende dat:
- Het verbieden van wat mensen kunnen dragen juist de vrijheid beperkt;
- Voor vrouwen een nikab dragen juist vrijheid biedt;
- Mensen zelf moeten kunnen bepalen of zij gezichtsbedekkende kleding willen
dragen;
- Iedereen ondertussen in deze ruimtes hun gezicht moet bedekken vanwege Corona;
- Het dus is gebleken dat deze wet niet gericht is op alle gezichtsbedekkende kleding;
- Deze wet discriminerend is tegen vrouwen en moslims;
Besluitende dat:
- We tegen het nikabverbod zijn;
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

67
56
11
Aangenomen
Oordeel leden
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M 9. Genocide van de Oeigoeren
Indiener: JS Amsterdam
De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid in congres bijeen,
Constaterende dat:
- In China mensenrechten worden geschonden zoals het plegen van genocide;
- Oeigoeren hun geloof en cultuur niet mogen uitoefenen in China;
- Oeigoeren in heropvoedingskampen worden geplaatst;
Overwegende dat:
- China onderzoek naar de bovenstaande zaken belemmert;
- De PvdA de motie over het erkennen van de genocide al heeft gesteund;
Besluitende dat:
- Wij als Jonge Socialisten de Genocide tegen de Oeigoeren erkennen;
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
70
Aantal stemmen::
66
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
4
Aangenomen
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB: Het Landelijk Bestuur is het eens met de strekking van de motie en
zijn tevens van mening dat er wat moet gebeuren.
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Actuele beslispunten
AB 1. Meerdere PJOs
Indiener: Bor de Kock en Sibren van Hoeven
De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid in congres bijeen,
Constaterende dat:
- ROOD, jong in de SP, op haar recente ALV de zogeheten éénpartijregel heeft afgeschaft,
waardoor leden van ROOD nu óók lid mogen zijn van een andere politieke
jongerenorganisatie (PJO);
- Radicaal, PJO van BIJ1, op haar ALV in juni er juist voor heeft gekozen deze regel in te
voeren;
- zulk een regel nog door het SP-bestuur is gebruikt om kritische leden uit de partij te
werken.
Overwegende dat:
- Het voor het PJO-landschap positief is als politiek enthousiast (wordende) jongeren de
mogelijkheid hebben hun politieke standpunten en partijvoorkeur te ontwikkelen en
onderzoekn;
- Het voor de linke samenwerking positief is als mensen lid zijn van meerdere PJOs ‘op links’;
- Nederlanders vrij zijn te kiezen bij welke vereniging(en) ze zich aansluiten.
Besluitende dat:
- De JS zich negatief uitspreekt over het feit dat andere PJOs deze zogeheten éénpartijregel
hanteren’
- De JS zich voorneemt om deze regel niet in te voeren.
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

58
52
6
Aangenomen
Oordeel leden
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AM 1.1 van AB1
Indiener: Erva Calkin
Toevoeging bij besluitende dat:
-

Iemand die een functie in het bestuur (zowel afdeling als landelijk) niet lid kan zijn van een
andere PJO.

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

46
15
31
Afgewezen
Het Landelijk Bestuur wil benadrukken dat de vereniging een
ledenraadpleging heeft gehad waaruit kwam dat wij nauwer willen
samenwerken met Groenlinks en dat een lidmaatschap van Dwars
daardoor mogelijk moet zijn.

AM 1.2 van AB1
Indiener: Rozemarijn Gierkink
Schrappen van een besluitende dat:
-

“De JS zich negatief uitspreekt over het feit dat andere PJOs deze zogeheten éénpartijregel
hanteren’”

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

43
24
29
Afgewezen
Het Landelijk Bestuur wil benadrukken dat het bestuur al eerder
aanmerkingen heeft gehad op andere PJO’s over het feit dat zij
meerdere lidmaatschappen niet accepteren en dat zij het daarmee
oneens zijn.
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AB 2. Stop cancelcultuur, start constructieve feedback!
Indiener: Shirodj Raghoenath en Sham Ahmed
De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid in congres bijeen,
Constaterende dat:
- De uitslag van de verkiezingen voor het landelijk bestuur voor de periode 2021-2022 een
opmerkelijk aantal blanco/tegenstemmen;
- Het landelijk bestuur van de JS periodes heeft gekend waarin er weinig kandidaten zijn
geweest voor een bestuursfunctie;
- Het landelijk bestuur meer dan volle werkweken maakt (+/- 50/60 per weer; Zuidas
taferelen) en daar ver onder het minimumloon voor gecompenseerd worden;
- Het landelijke bestuur ook uit mensen bestaat van met emoties en gevoelens;
- Het tijdens de bestuursverantwoording op het congres er erg hard, persoonlijk en zuur
tegenaan kan gaan;
- Het afgelopen jaar letterlijk heel de wereld in een pandemie vastzat.
Overwegende dat:
- We een vereniging zijn die altijd solidariteit, verbondenheid en een veilige omgeving wil
creëren voor alle leden;
- Het landelijk bestuur ook feitelijk valt onder de term “alle leden”;
- Constructieve, opbouwende kritiek altijd welkom is.
Spreekt zich uit:
- Dat het landelijk bestuur waardering en 1,5m afstand-knuffels heeft verdiend;
- Dat we dankbaar zijn voor het werk wat het landelijk bestuur dit jaar heeft uitgevoerd
ondanks de pandemie.
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

60
40
20
Aangenomen
Oordeel leden
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Actuele moties
AM 1. Consent
Indiener: Suzanne Bollen en Ylke van der Zwet
De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid in congres bijeen,
Constaterende dat:
- Seksueel geweld veel voor komt;
- Educatie over consent belangrijk is;
- “Jong geleerd is oud gedaan”.
Overwegende dat:
- I&O research op 9 uni 2021 een onderzoek uitbracht waaruit bleek dat één op de tien
vrouwelijke studenten tijdens hun studententijd verkracht wordt;
- Uit hetzelfde onderzoek bleek dat één op de vijf aangerand wordt.
Besluitende dat:
- De Js zich inzet voor lessen over consent al vroeg op de basisschool;
- Het LB hierop aandringt bij de kamerfractie.
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen::
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/afgewezen
Toezegging vanuit het LB:

52
49
3
Aangenomen
Oordeel leden
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AM 2. Nagorno-Karabach
Indiener: Sham Ahmed, Lilit Zeltsburg, Valentijn Tilder
De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid in congres bijeen,
Constaterende dat:
- De Tweede Kamer op 23 juni 2021 de regering en het koningshuis heeft opgeroepen om in
het geval dat het Nederland Elftal de kwartfinale van het EK voetbal haalt, niet af te reizen
naar Bakoe vanwege de schendingen van het internationaal recht door Azerbeidjan na de
meest recente escalatie in het Nagorno-Karabach conflict;
- Sinds de val van de Sovjet-Unie in de Kaukasus het Nagorno-Karabach conflict tussen de
nieuw ontstane staten Armenië en Azerbeidjan heeft gewoed, dat veel burgerslachtoffers
heeft gemaakt en veel leed teweeg heeft gebracht;
- Dit conflict is ontstaan toen de voormalige autonome oblast Nagorno-Karabach, in het
Armeens ook bekend als Artach, beroep deed op het principe van zelfbeschikking onder
het internationaal recht om zichzelf onafhankelijk te verklaren;
- Tijdens dit conflict ook oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zijn
gepleegd door beide partijen, waarvan de daders en verantwoordelijken tot op de dag van
vandaag niet zijn berecht;
- Dit conflict nog steeds veel losmaakt bij mensen met banden met de betrokken landen, ook
buiten de regio om, zoals ook de Azerbeidjaanse en Armeense diaspora’s in Nederland;
- Er door de emotie die dit conflict losmaakt ook ruimte ontstaat voor de verspreiding van de
desinformatie op basis van nationalistische propaganda.
Overwegende dat:
- Bij de Jonge Socialisten democratie, internationale solidariteit, gerechtigheid, en respect
voor het internationaal recht hoog in het vandaal staan;
- Onze zusterorganisaties uit Frankrijk en België met ons hebben samengewerkt aan een
gezamenlijk statement over de laatste geweldsgolf in oktober van 2020;
- Uit zeer recente discussie, onder andere de oproep van de Kamer aan de regering en het
koningshuis, is gebleken dat er ook behoefte is aan stellingname vanuit de Jonge
Socialisten over het conflict, op basis van een zorgvuldige en degelijke interpretatie van de
feiten vanuit onze kernwaarden;
- Een poging tot discussie en stellingname werd gedaan in de inmiddels ingetrokken motie
6, maar de intrekking van de motie niet de behoefte aan discussie en stellingname heeft
verminderd of het onderwerp minder actueel heeft gemaakt gezien de zeer recente
aandacht ervoor in de Tweede Kamer;
Besluitende dat:
- De Jonge Socialisten het buitenproportionele geweld jegens de burgerbevolking van
Nagorno-Karabach gepleegd door Azerbeidjan dan wel Armenië betreuren en
veroordelen;
- De Jonge Socialisten als standpunt innemen dat allen die betrokken waren bij potentiële
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid sinds het begin van dit conflict
(1988) vervolgd dienen te worden, waaronder de dictator van Azerbeidjan, Ilham Aliyev.
Ook de vernietiging van cultureel erfgoed wordt verstaan onder dit standpunt;
- De Jonge Socialisten zich inzetten om de vrede tussen allen die op enige manier verband
houden tot het conflict in de regio Artsach/Nagorno-Karabach en erbuiten te houden en te
bevorderen;
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De Jonge Socialisten onze toewijding aan het principe van zelfbeschikking onder het
internationaal recht herhalen, waaronder ook het recht van gebieden om zich
onafhankelijk te verklaren dan wel aansluiting te zoeken bij andere gebieden;
- De Jonge Socialisten Armenië en Azerbeidjan beide oproepen het Verdrag inzake het
verbod op het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van
antipersoneelmijn (ook bekend als het Ottawaverdrag) dat is ingetreden op 1 maart 1999
te ondertekenen en te ratificeren.
En gaat over tot de orde van de dag.
-

Over deze motie is geen uitslag omdat deze stemming uitgesteld is naar een nader te bepalen
moment. Dit besluit was aan de hand van een ordevoorstel dat luidde:
- Het besluit over deze actuele motie wordt nader genomen nadat er een evenement met meer
informatie over dit onderwerp zal worden georganiseerd.
o Aantal stemmen: 63
▪ Voor: 57
▪ Tegen: 6
- Reactie indiener: Dit is en blijft een belangrijk onderwerp en vanwege de actualiteit is het
belangrijk deze motie niet uit het oog te verliezen.
- Het Landelijk bestuur heeft toegezegd een activiteit te organiseren om leden de
mogelijkheid te geven te leren over dit onderwerp.
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AM 3. De situatie in de moederpartij
Indiener: Lilit Zeltsburg en Valentijn Tilder
De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid in congres bijeen,
Constaterende dat:
- In 2018 Kristina van der Molen verkozen is in het partijbestuur van de PvdA na een lange
loopbaan als actief JS lid en een voorzitterschap van FNV Jong om het geluid van jongeren
binnen de partij beter te vertegenwoordigen, mede met steun vanuit de Jonge Socialisten;
- Kristina in de tijd sinds haar verkiezing veel heeft bewerkstelligd voor de verjonging van de
partij, onder andere door de operichting van de Taskforce Verjonging;
- OP 25 juni 2021 Kristina haar bestuurslidmaatschap heeft opgezegd middels een brief die
zij omwille van de transparantie ook gedeeld heeft met haar achterban;
- In deze brief als redenen voor haar vertrek worden dat 1) de afstand tussen het
partijbestuur en de vereniging te groot is, waardoor signalen vanuit de vereniging niet
goed doorkomen bij het partijbestuur, 2) er weinig ruimte is voor inhoudelijke discussie
binnen de partij, waardoor het soms voelt alsof leden niet werkelijk invloed kunnen
uitoefenen op belangrijke onderwerpen.
Overwegende dat:
- Het afhaken van een talent zoals Kristina een enorm verlies is voor de vertegenwoordigers
van jongeren binnen onze partij;
- Elk verhaal uiteraard meerdere perspectieven kent, maar de ervaringen benoemd in de
brief van Kristina het verdienen om serieus genomen te worden, omdat ze kunnen getuigen
van een groot probleem binnen de partij;
- Het onze taak is om de luizen in de pels van de partij te zijn en kritisch te zijn wanneer dit
soort signalen naar voren komen.
Besluitende dat:
- De Jonge Socialisten onze treurnis uitspreekt over de door Kristina omschreven
omstandigheden die hebben geleid tot haar vertrek en het LB vraagt deze treurnis ook
door te zetten naar het partijbestuur;
- De JS het LB vraagt om de problemen die door Kristina gesignaleerd zijn serieus te nemen
en zich actief in te zetten om deze te onderzoeken en op alle mogelijke manieren aan te
pakken.
En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is aangenomen. In verband met de iconische verhuizing naar de tuin van de
congreslocatie is het niet gelukt dit op te nemen dan wel te notuleren. Hierdoor is alleen het
eindresultaat bewaard gebleven. In overleg tussen het presidium en het Landelijk Besloten besloten
deze motie zo te presenteren.
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Strijdliederen
Internationale

Bella Ciao!

Ontwaakt, verworpenender aarde,
Ontwaakt, verdoemd in hongers sfeer,
Reed’lijk willen stroomt over de aarde,
En die stroom rijst al meer en meer.

Una mattina mi son svegliato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Una mattina mi son svegliato
E ho trovato l'invasor

Sterft, gij oude vormen en gedachten,
Slaafgeborenen, ontwaakt, ontwaakt,
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt.

O partigiano portami via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
O partigiano portami via
Che mi sento di morir

Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
En D'Internationale
Zal morgen heerschen op aard.

E se io muoio da partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E s e io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir

De staat verdrukt, de wet is loochen,
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort,
Tot merg en been wordt de arme uitgezogen,
En zijn recht is een ijdel woord,

E seppellirmi lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E seppellirmi lassù in montagna
Sotto l'ombra di un bel fior

Wij zijn het moe naar ander wil te leven,
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt,
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

Tutte le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Tutte le genti che passeranno
Mi diranno: "Che bel fior"

Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
En D'Internationale
Zal morgen heerschen op aard.

“È questo il fiore del partigiano”
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
“È questo il fiore del partigiano
Morto per la libertà”

De heerschers door duivelse listen,
Bedwelmen ons met bloedigen damp,
Broeders, strijdt niet meer voor anderer twisten,
Breekt de rijen! Hier is uw kamp!
Gij die ons tot helden wilt maken,
O, barbaren, denkt wat ge doet,
Wij hebben waap'nen hen te raken,
Die dorstig schijnen naar ons bloed.
Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
En D'Internationale
Zal morgen heerschen op aard!

40

