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Jongerenbeweging voor poen en werk  
Porem en Power  

”Maak je sterk voor poen en werk”. 

Onder dit motto organiseerde de Jonge-

renbeweging verbonden met de FNV 

een landelijke manifestatie en demon-

stratie op zaterdag 7 november j.l. in 

Den Haag. Deze dag was de start van 

de kampanje van de Jongerenbeweging 

- jongeren eisen goed werk, (vak)

opleiding en een inkomen waarvan je 

zelfstandig kunt leven. Voor het eerst 

sinds lange tijd is de Jongerenbeweging 

in staat geweest 2.500 jongeren te 

mobiliseren om een krachtig protest te 

laten horen tegen de aangekondigde 

verslechteringen van de sociaal-

ekonomiese positie van jongeren.  

samenkomen om het één en ander uit 

te werken en te koördineren. In eerste 

instantie organiseert dit aktie-overleg 

een aantal prikakties, die veel publici-

teit krijgen. De vraag is echter of je zo 

regeringsplannen tegenhoudt. Het ant-

woord is: er moet meer gebeuren, er 

moet een inhoudelijke lijn aangebracht 

worden in de verdere aktiviteiten tegen 

het onaanvaardbare Jeugdwerkgaran-

tieplan. 

Dit leidt tot een alternatief plan van de 

Jongerenbeweging, dat in oktober 1987 

uitgebracht wordt onder de naam ”Het 

werk(t) gegarandeerd”. Uitgangspunt is 

dat jongeren recht hebben op eko-

nomiese zelfstandigheid. Voorwaarden 

om dit te bereiken zijn: 

• Drastiese herverdeling van betaalde 

en onbetaalde arbeid. 

• Herbezetting van de vrijkomende 

arbeidsplaatsen met behoud van loon. 

Bij de noodzakelijke, ver doorgevoerde 

arbeidstijdverkorting zou 30 procent 

van de herbezetting opgeëist moeten 

worden door jongeren. Dit streefcijfer is 

gebaseerd op het werkloosheidspercen-

tage van jongeren van 30. Bovendien 

zou door middel van kwoteringsregelin-

gen voor meiden en buitenlandse jonge-

ren de achterstandspositie van deze 

groepen verkleind moeten worden. 

• Premieheffing bij werkgevers, 

die de door arbeidstijdverkorting vrijko-

mende arbeidsplaatsen niet (volledig) 

herbezetten. Daaruit moet een fonds 

gevormd worden, waarmee nieuwe 

werkgelegenheid en scholing voor jon-

geren gefinancierd wordt. 

 

Kampanje voor poen en werk 

Naast het alternatief plan is er voor elk 

van de hoofdaktiviteiten van de Jonge-

renbeweging een draaiboek gemaakt. 

Voor meidenwerk, scholenwerk, vak-

bondsjongerenwerk, werklozenwerk en 

buitenlandse jongeren. In deze draai-

boeken is het standpunt van de Jonge-

renbeweging opgenomen ten aanzien 

van werk, inkomen en (vak)opleiding en 

worden ideeën aangedragen voor het 

opzetten van aktiviteiten en het organi-

seren van jongeren. 

Daarmee was de kampanje ”Maak je 

sterk voor poen en werk” geboren. Nu 

gebaseerd op een duidelijke inhoud en 

voorzien van draaiboeken, waarmee de 

distrikten en het landelijk buro aan de 

slag konden. En goedgekeurd door het 

landelijk bestuur. In dat bestuur zitten 

vertegenwoordigers van de distrikten, 

het dagelijks bestuur en vertegenwoor-

digsters van het jongerenwerk van de 

FNV-bonden. Het kongres van 1987 

besluit opnieuw tot akties. 

 

Het eerste hoogtepunt van deze kam-

panje is het massale protest van jonge-

ren in Den Haag. Het feit dat daar 

2.500 jongeren aanwezig waren, heeft 

volgens ons niet alleen de funktie van 

protest. Het moet ook betekenen dat 

de Jongerenbeweging 7 november tot 

een start maakt van georganiseerd 

verzet met een beleid en een werkwijze 

waarmee jongeren kunnen strijden voor 

hun belangen. 

 

Hoe verder? 

Voor de uitwerking van dat beleid zou 

het komend kongres van de Jongeren-

beweging op 12 en 13 december een 

mooi moment zijn. Maar daar wordt 

gepraat over het stuk ”Vijf jaar la-

ter...” (op 18 december 1987 bestaat 

de Jongerenbeweging vijf jaar). Hierin 

wordt voornamelijk ingegaan op de 

reorganisatie van het landelijk buro en 

de keuzes die de Jongerenbeweging 

moet maken om meer jongeren te orga-

niseren en meer 

‘porum’ en ‘power’ te geven aan de 

Jongerenbeweging. 

In het kongresstuk wordt niet gespro-

ken over de inhoud waarop we jonge-

ren gaan organiseren en welke belan-

gen jongeren daarbij hebben. Dat is 

Het eerste resultaat is al binnen. Half 

november maakte het kabinet Lubbers 

bekend dat de geplande afschaffing 

van de minimumjeugdlonen voor 15-, 

16- en 17-jarigen niet doorgaat. De 

vraag is nu, hoe kan de Jongerenbewe-

ging een blijvende voortrekkersrol ver-

vullen - binnen en buiten de vakbewe-

ging - om niet alleen de rechten van 

jongeren te verdedigen, maar ook hun 

sociaal-ekonomiese positie te verbete-

ren. 

 

Plannen van de regering 

De regering Lubbers, in samenwerking 

met de ‘sociale partners’, zoekt al jaren 

naar plannen om de jeugdwerkloosheid 

terug te dringen. Eén van die plannen is 

het Jeugdwerkgarantieplan van minister 

De Koning. Daarin worden jongeren 

onder de 21 jaar te werk gesteld bij de 

overheid. De bedoeling is dat ze werker-

varing opdoen. Maar als ze het aange-

boden werk weigeren, wordt hun uitke-

ring tot 100 procent gekort. 

Op Prinsjesdag 1987 komt het kabinet 

met de volgende maatregelen: 

• afschaffen van de minimumjeugdlo-

nen voor 15-, 16-en 17-jarigen; 

• afschaffen van de bijstand voor uitwo-

nenden tot 21 jaar; 

• invoeren van het Jeugdwerkgarantie-

plan. 

 

Uit deze maatregelen blijkt dat de 

schuld van de werkloosheid bij de jon-

geren wordt gelegd. Ze zijn te duur en 

hebben geen werkervaring. 

In haar kritiek op het Jeugdwerkgaran-

tieplan stelt de Jongerenbeweging hier 

tegenover dat de werkervaring niet ge-

koppeld wordt aan een goede scholing 

en een inkomen waar je zelfstandig van 

kunt leven. En dat er, ondanks de 

mooie naam van het plan, geen garan-

tie geboden wordt op vast werk. 

 

Plannen van de Jongerenbeweging 

Juni 1986 besluit de Jongerenbeweging 

op haar kongres in het hele land akties 

en aktiviteiten te organiseren tegen het 

plan van De Koning. Er komt een lande-

lijk aktie-overleg. Dit is een werkgroep 

van het landelijk bestuur, waarin distrik-

ten en een aantal landelijk vrijgestelden 
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volgens ons nodig om de voortrekkers-

rol van de Jongerenbeweging waar te 

maken. Wij vinden dat er konkrete plan-

nen gemaakt moeten worden voor de 

uitwerking van ons alternatief ”Het werk

(t) gegarandeerd”. Wat ons betreft gaat 

het dan minstens om twee dingen. 

1. Prioriteit leggen bij een aantal sekto-

ren waar de Jongerenbeweging het ko-

mend seizoen landelijk kampanje gaat 

voeren. Dit als vervolg op de kampanje 

”Maak je sterk voor poen en werk”. Wij 

denken dan met name aan de sektor 

van de supermarkten, omdat daar veel 

jongeren moeten werken onder slechte 

arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld flexi-

bele kontrakten, onderbetaling en on-

derbezetting. 

2. Aanspreken van de FNV en bonden 

om de drastiese arbeidstijdverkorting 

met herbezetting uit ”Het werk(t) gega-

randeerd” mogelijk te maken. Dat zal 

konsekwenties moeten hebben voor 

hun beleid ten aanzien van arbeidstijd-

verkorting en dat is hard nodig. Het is 

ook de verantwoordelijkheid van de 

FNV en bonden om de positie van jon-

geren te versterken en voor hun belan-

gen op te komen. 

 

Met een landelijke kampanje en het 

aan de tand voelen van de bonden kun-

nen we invloed uitoefenen op de Collec-

tieve Arbeidsovereenkomsten om de 

jongereneisen daarin aan te scherpen. 

Nu worden die eisen bij de CAO-

onderhandelingen vaak als wisselgeld 

gebruikt. 

Als de FNV meer jongere leden wil, dan 

kan dat alleen door serieus de strijd 

aan te gaan voor jongerenbelangen. 

 

Anja Jongbloed  

Katinka Kahlman 

(vrijgestelden Jongerenbeweging In 

respektievelijk Amsterdam en Alkmaar) 
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