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Zesde kongres Jongerenbeweging     
Nieuw élan Jongerenbeweging    

Op het kongres van de Jongerenbewe-

ging verbonden met de FNV - 12 en 13 

december 1987 - heerste een enthousi-

aste en strijdbare stemming. Als bezoe-

kers van de laatste dag, waarop ook het 

vijfjarig bestaan uitbundig werd gevierd, 

vroegen wij ons af of er voor de Jonge-

renbeweging inderdaad een nieuwe 

periode is aangebroken. Na vijf jaar 

moeizaam funktioneren en veel interne 

diskussie als gevolg van de fusie tussen 

KWJ en NVV-JC werd op dit kongres de 

basis gelegd voor het op één lijn bren-

gen van de aktiviteiten in alle distrikten.  

daarom dat de kampanjes van tevoren 
in het hele land goed worden voorge-
sproken. Zo vergroot je de betrokken-
heid van alle leden. En zij moeten ten-
slotte de kampanjes tot een sukses 
maken. 
Een ander streven van de Jongerenbe-
weging is om invloed te krijgen in de 
CAO’s. In het kongresstuk ”Vijfjaar 
later...” wordt daarbij alle hoop geves-
tigd op de nog in te stellen Jongeren-
raad van de FNV. Ik denk dat het een 
illusie is om via die weg echt invloed te 
krijgen op de arbeidsvoorwaarden voor 
jongeren. Als je een vinger in de CAO-
pap wil, moet je je sterk maken in de 
bedrijven zelf. Want resultaten behaal 
je niet door er alleen in de FNV-
organen over te babbelen. Resultaten 
moet je met akties afdwingen.” 
 
Eindhoven; goede afspraken maken  
Ondanks haar positieve beoordeling 
van het kongres als geheel was Jet 
Boerboom, vrijgestelde in Eindhoven 
(distrikt Oost-Brabant), minder tevre-
den over de afloop van de tweede dag: 
”’s Morgens werd in groepjes gepraat 
over hoe verder na 7 november. Deze 
diskussie verliep matig en er kwam 
weinig uit. Vooraf werd nog het idee 
geopperd om een landelijke aktiedag 
te organiseren op 1 november 1989. 
's Middags werd de samenvatting van 
de diskussiegroepjes in de vorm van 
een verklaring voorgelezen door de 
voorzitter. En groot was de verbazing 
bij Oost-Brabant toen we als een me-
dedeling te horen kregen dat de aktie-
dag al zeker was en dat hij rondom 
vakopleidingen zou gaan (iets waar de 
Jongerenbeweging nog geen aktivitei-
ten op had). Ten eerste as daar in de 
groepjes nauwelijks over gepraat en in 
de distrikten al helemaal niet. Ten 
tweede hadden wij een ander voorstel: 
en daarvan vonden we niets terug in 
de verklaring. Wij vinden deze manier 
van afspraken maken met elkaar ont-
zettend slecht; je neemt elkaar zo niet 

serieus en je krijgt nog geen eenheid in 
de klup. 
In ons groepje hadden we juist vanuit 
dit laatste gekeken wat het meest zou 
aansluiten bij alle distrikten en ook bij 
Limburg. Daarbij kwamen we op het 
klachtenaktiewerk. leder distrikt is 
daarmee bezig. Als aktiepunt vonden 
we: onderbetaling. Er vindt nog steeds 
op grote schaal onderbetaling plaats, 
met name in de winkelsektor. Als je dit 
gezamenlijk en groots gaat aanpakken, 
kun je er goed mee in de publiciteit 
komen. We hopen dat er in het Lande-
lijk Bestuur toch beter en diepgaander 
over landelijke kampanjes wordt ge-
praat. Anders dreigen we al weer snel in 
een ruziesfeer te raken, als sommige 
distrikten niet aan een kampanje mee 
(kunnen) doen en daar weer op aange-
keken worden door anderen.” 
 
Leiden; scholing en aktie 
”Ons inziens is met dit kongres beslist 
dat onderlinge strijd tussen ‘the North 
and the South’ en het breed uitmeten 
van KWJ- of NVV-JC-achtergronden in 
ieder geval niet leiden tot een krachtige 
landelijke beweging”, zo stellen Harold 
Naayer, vrijgestelde, en IJme Woensd-
regt, kaderlid, uit distrikt Leiden. Zij 
vervolgen met: ”We moeten inhoudelijk 
diskussiëren over de vraag wat voor 
strategie we nodig hebben om aanslui-
ting te krijgen met al die jongeren die 
keer op keer gepakt worden door het 
zittende ondernemers-kabinet en nog 
niet van ons bestaan op de hoogte zijn. 
In Leiden organiseren we scholieren, 
bouwen voedingsbondjongeren en 
werkloze jongeren die in een van de vijf 
basisgroepen aktief zijn. Door middel 
van gemeenschappelijke aktiviteiten en 
akties, tegen bijvoorbeeld het 
”Jeugdwerkgarantieplan”, proberen we 
verdere gezamenlijkheid in het distrikt 
te kreëren. Met als inzet: vol waardige 
gelegenheid met gelijk loon voor gelijk 
werk. Resultaten halen is hierbij onont-
beerlijk; het stimuleert jongeren aktief 
te blijven. Maar we moeten ook duide-
lijk blijven maken wat we uiteindelijk 
willen en perspektief bieden op een 
samenleving zonder uitbuiting en on-
derdrukking. Scholing en vorming zal 
daarom in Leiden ook centraal blijven 
staan. 
De komende tijd zullen we in de Bollen-
streek, waar de uitbuiting in ons distrikt 
waarschijnlijk het hoogst is, nieuwe 
aktiviteiten starten. Al eerder kregen we 
hier te maken met gebruik van verbo-
den bestrijdingsmiddelen en grove on-
derbetaling. Met de Voedingsbond zul-
len we proberen dit nog harder aan te 
pakken. Uitbuiters weest op uw hoede!” 
 
Jeroen Zonneveld 

Een eerste duidelijk signaal dat het de 
goede kant op gaat, was al de landelijke 
aktiedag ”Maak je sterk voor poen en 
werk” op 7 november van het vorig jaar. 
Als vervolg hierop werd op het kongres 
in december besloten aktiviteiten te 
gaan organiseren rond drie centrale 
themaas: werk, inkomen en opleiding. 
Daarnaast zal er meer aandacht gege-
ven worden aan de extra achterstand 
van meiden, buitenlandse jongeren en 
langdurig werklozen. 
Aan kaderleden en vrijgestelden uit vier 
distrikten legden wij de vraag voor of zij 
met de kongresbesluiten uit de voeten 
kunnen in het eigen distrikt. Eensgezind 
beoordeelden zij het kongres positief. 
”Een sfeer van tevredenheid en geza-
menlijkheid” (Marko Oudenaarden). 
”Een geslaagd kongres” (Jet Boer-
boom). ”Een bijzonder kongres” (Ingrid 
Rep). En: ”Op dit kongres werden de 
lijnen uitgezet” (Harold Naayer en IJme 
Woensdregt). 
 
Groningen; het kan niet meer stuk 
Ingrid Rep, vrijgestelde in het distrikt 
Groningen, reageerde zo: ”De Jongeren-
beweging gaat een nieuwe koers vol-
gen. De breed georiënteerde, vaak cha-
otiese jongerenklup wordt een jonge-
renbeweging, verbonden met de FNV, 
die zich met name gaat inzetten voor de 
sociaal-ekonomiese positie van jonge-
ren. Nu, begin 1988, beginnen in de 
provincie Groningen de kampanjegroe-
pen als onderdeel van het landelijke 
kampanjenetwerk. De kontakten met 
diverse bij de FNV aangesloten bonden 
vertaalden zich in de grote opkomst 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Eind 
januari bezochten meer dan honderd 
jongeren het noordelijke kennisma-
kingsweekend van de Jongerenbewe-
ging en daarna startte de meest en-
thousiaste groep met onze kaderschool. 
Samen met de gemeente Groningen en 
de FNV worden doordachte en 
‘jongerenvriendelijke’ plannen gemaakt 
om de jeugdwerkloosheid tegen te 
gaan. 
Kortom, uit deze voorbeelden mag blij-
ken dat het nieuwe jaar voor ons niet 
stuk kan na het perspektiefvolle 
kongres in het staartje van het oude 
jaar!” 
 
Utrecht; sterk maken in bedrijven 
Marko Oudenaarden, sinds één jaar 
kaderlid in het distrikt Midden-
Nederland/Utrecht, vond het ”een goed 
uitgangspunt om regelmatig als landelij-
ke beweging met een centrale kampan-
je aan de gang te gaan. Op die manier 
kun je tenminste kracht achter je eisen 
zetten. Het is wel nodig dat alle distrik-
ten die centrale kampanjes ondersteu-
nen. Een belangrijke voorwaarde is 
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