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Jongerenraad FNV 

Banen, daar gaat ’t om 
Op het kongres van de Jongerenbewe-

ging verbonden met de FNV is 19 juni 

1988 een Jongerenraad opgericht. De-

ze Jongerenaad FNV heeft als taak 

meegekregen de positie van jongeren 

op de arbeidsmarkt te verbeteren en 

vooral daardoor de binding van de FNV 

met jongeren te herstellen. Aanleiding 

voor de oprichting zou gezocht moeten 

worden in het geringe aantal jonge le-

den van de FNV-bonden. Maar dat is te 

makkelijk. Het belangrijkste motief is 

het ontbreken van een krachtig jonge-

renbeleid, want dat is volgens mij de 

oorzaak van het geringe ledental. 

 

De Jongerenbeweging verwacht wel wat 

van de Jongerenraad, gelijkertijd aarzelt 

ze. Wordt de Jongerenraad een breekij-

zer om binnen de FNV een effektief 

jongerenbeleid op te zetten? Of zal dit 

nieuwe instituut door de FNV gebruikt 

worden om de zelfstandige positie van 

de Jongerenbeweging onder druk te 

zetten?  

 

Falend jongerenbeleid 

Waarom is er geen goed jongerenbeleid 

binnen de FNV? Dit komt door de 

ronduit slechte samenwerking tussen 

de FNV-centrale, de bonden en de 

Jongerenbeweging. Zo werkten bijvoor-

beeld de Jongerensekretariaten van de 

bonden en de Jongerenbeweging 

volstrekt langs elkaar heen. Gezamenlij-

ke aktiviteiten kwamen dan ook niet 

van de grond, leder kwam met eigen 

eisen en ideeën, die vooral achter een 

buro tot stand kwamen en niet vanuit 

een georganiseerde groep jongeren. Op 

het moment dat de werkgroep ”FNV 

2000” de Jongerenraad voorstelde, was 

dit gekissebis op een hoogtepunt. Er 

bestond een situatie die om ingrijpen 

vroeg. 

Genoemde werkgroep had zich onder 

andere bezig gehouden met de geringe 

aantrekkingskracht van de FNV voor 

jongeren. De konklusie was dat een 

sterke positie van jongeren vooraf gaat 

aan aansluiting bij de vakbeweging. Om 

zo’n sterke positie te bereiken is een 

goed jongerenbeleid nooodzakeiijk. Een 

beleid dat door jongeren zelf ontwikkeld 

moet worden en binnen de FNV onder-

steuning krijgt. De Jongerenbeweging 

zou daarin ais zelfstandige jongerenor-

ganisatie een voortrekkersrol moeten 

vervullen. Ze is hiertoe echter geduren-

de lange tijd niet in staat geweest, 

ondanks de niet geringe middelen die 

ze tot haar beschikking heeft. 

Eind 1987 besloot de Jongerenbewe-

ging meer aandacht te schenken aan 

de sociaal-ekonomiese positie van 

jongeren en daarvoor een beleid op 

poten te zetten. Met deze belangrijke 

beslissing werd tegemoet gekomen aan 

de bonden en de FNV. Deze hadden 

namelijk als voornaamste kritiek dat de 

Jongerenbeweging nauwelijks enige 

autoriteit bezat ten aanzien van de 

sociaal- ekonomiese positie van jonge-

ren. 

 

Ik laat nu maar verder rusten wie 

verantwoordelijk was voor de slechte 

samenwerking. In ieder geval kan 

vastgesteld worden dat een vakbewe-

ging met een gebrekkig jongerenbeleid 

jongeren niet binnen haalt. 

 

Resultaten nodig 

De belangrijkste taken van de Jonge-

renraad lijken me na het voorgaande 

duidelijk. De ontwikkeling van een 

beleid dat de positie van jongeren op 

de arbeidsmarkt versterkt, dat geba-

seerd is op een krachtige samenwer-

king tussen FNV, bonden en Jongeren-

beweging en dat gepaard gaat met 

gezamenlijke wervingskampagnes. Om 

dit alles mogelijk te maken is afgespro-

ken dat de FNV-centrale en de bonden 

in de Jongerenraad vertegenwoordigd 

worden door een bestuurslid. Voorlopig 

moet de raad op volle ‘oorlogssterkte’ 

draaien. Dit is nodig om voorstellen van 

de raad het volle gewicht te geven van 

bondsbestuurders. Zo werkt dat nou 

eenmaal binnen de FNV. 

De Jongerenbeweging voert het sekre-

tariaat en bereidt voorstellen voor, al of 

niet met behulp van deskundigen van 

binnen of buiten de FNV. Daar vallen 

uiteraard ook aktievoorstellen onder. 

De steun van aktieve bondsjongeren is 

daarbij van doorslaggevend belang. 

Verder moet de raad erop toezien dat 

er serieus gewerkt wordt aan de 

uitvoering van de gemaakte afspraken. 

 

De Jongerenraad past in het ‘nieuwe 

élan’ van de FNV. Projektmatig werken, 

professionele aanpak en op maat 

gesneden uitwerking zijn veel gebruikte 

termen geweest in de voorbereidende 

diskussie. Bovenaan staat het behalen 

van zo veel mogelijk resultaat, waarbij 

de voortgang van gestarte projekten 

afhankelijk is van het bereikte resul-

taat. Dat geldt overigens ook voor de 

raad zelf. Na twee jaar zal, afhankelijk 

van de bereikte resultaten, de Jonge-

renraad al of niet blijven bestaan. Voor 

de Jongerenbeweging staat daarbij de 

zorg voor arbeidsplaatsen bovenaan. 

Ledenwinst zal namelijk pas optreden 
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als er vaste banen met een fatsoenlijk 

loon voorhanden zijn. Of dat lukt, is 

vanzelfsprekend sterk afhankelijk van 

het vakbondsbeleid. Wordt er geknokt 

voor meer werkgelegenheid, worden 

flexibele banen teruggedrongen, wordt 

er in plaats van het wettelijk minimum 

jeugdloon in de CAO een fatsoenlijk 

loon opgenomen in de loonschalen voor 

jongeren? Deze en andere vragen 

kunnen we op dit moment nog niet met 

‘ja’ beantwoorden. Toch is dat keihard 

nodig en eigenlijk belangrijker dan de 

oprichting van de Jongerenraad. De 

raad kan een goed middel zijn, niet 

meer en niet minder. 

 

Behoud zelfstandigheid 

Binnen de Jongerenbeweging bestaan 

aarzelingen over de rol van de Jonge-

renraad. Met name leeft de vrees dat 

de Jongerenbeweging door deze raad 

haar zelfstandige positie zou kunnen 

verliezen. Ik begrijp de aarzelingen, 

maar deel de vrees niet. De zelfstandig-

heid en eigen verantwoordelijkheid van 

de Jongerenbeweging zijn inmiddels 

volledig erkend, zowel binnen de 

centrale als de bonden. Er worden wel 

eisen gesteld aan de Jongerenbewe-

ging. We zullen een organisatie moeten 

zijn, die jongeren weet te bereiken en te 

organiseren, die opkomt voor de belan-

gen van jongeren en de vakbeweging 

bijstaat in haar organisatiewerk ten 

opzichte van jongeren. Ik vind dat deze 

eise gesteld mogen worden. Gelijkertijd 

moeten wij eisen stellen aan de FNV en 

de bonden. Jongerenbelangen zullen 

zeer serieus genomen moeten worden. 

Vaak is dat niet gebeurd en bleven 

jongereneisen tijdens onderhandelin-

gen onderin de tas. Zowel de FNV en 

bonden als de Jongerenbeweging zullen 

aan de slag moeten, gezamenlijk 

gericht op versterking van de vakbewe-

ging door jongeren. 

 

Invloed op vakbondsbeleid 

Het vakbondsbeleid zal dus moeten 

veranderen. Daarvoor zijn voorstellen 

en aktiviteiten nodig vanuit de Jonge-

renbeweging, die daarin gesteund moet 

worden door bondsjongeren. De FNV zal 

ze niet zelf bedenken en op tafel 

leggen. Onze invloed op het vakbonds-

beleid is afhankelijk van een paar 

zaken. Zo moeten de eisen, die wij 

stellen inpasbaar zijn in het arbeids-

voorwaardenbeleid van de FNV en de 

bonden. We moeten bijvoorbeeld niet 

de eis stellen dat jongeren meteen 

volgend jaar op hun achttiende het 

volwassen loon moeten verdienen. Dit 

volwassen loon blijft uiteraard wel ons 

doel en in de volgende CAO-ronde 

zullen de inkomens van jongeren 

moeten verbeteren, maar we zijn 

gedwongen stappen te maken. En dit 

betekent dat volwassen loon met 

achttien jaar een langere termijn doel 

wordt. Binnen de FNV en bonden zullen 

we een knokpartij moeten leveren, 

maar de basis van ons werk moet zijn: 

jongeren aanspreken op hun belangen 

en jongeren direkt betrekken in akties 

en onderhandelingen. We zullen aan 

de weg moeten timmeren en vooral 

ook aanwezig zijn op besluitvormende 

vergaderingen. Met name zullen we 

steun moeten zoeken bij het strijdbare 

deel van de vakbeweging. Gelijkertijd is 

onze steun nodig aan allen die een 

strijdbaar vakbondsbeleid voorstaan. 

 

Verwachtingen en eisen 

We verwachten dat er door de Jonge-

renraad meer aandacht komt voor de 

sociaal-ekonomiese positie van jonge-

ren; in het arbeidsvoorwaardenbeleid 

en in het gehele vakbondswerk. Maar 

daarbij moet het niet blijven. De Jonge-

renbeweging zal de komende tijd 

konkrete beleidsvoorstellen inbrengen 

over met name werk en opleiding voor 
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jongeren. De diskussie hierover gaat 

maar door en levert weinig tot niets op. 

De opleiding van jongeren wordt door 

iedereen erg belangrijk gevonden, maar 

er deugt niet zo veel meer van. Het 

leerlingstelsel en het KMBO (Kort 

Middelbaar Beroeps Onderwijs) moeten 

verbeterd worden, met name het 

praktijkgedeelte, het stage lopen of het 

werken in de opleiding. Hierbij gaat het 

niet alleen om de inhoud van de oplei-

ding, maar ook om de arbeidsvoorwaar-

den. Garantie op werk, na voltooiing van 

de opleiding, daar draait het om. 

Daarom geeft de Jongerenbeweging 

een hoge prioriteit aan de arbeidstijd-

verkorting, volgens ons het belangrijk-

ste werkgelegenheidsinstrument. 

Daarnaast zullen we blijven hameren 

op de noodzaak van een loon, waar 

zelfstandig van te leven valt. Overal zal 

het wettelijk minimumjeugdloon uit de 

CAO gehaald moeten worden. Hiervoor 

in de plaats moeten konkrete bedragen 

opgenomen worden. Alleen op deze 

manier kunnen de gevolgen van een 

wettelijke verlaging van het jeugdloon 

en een verhoging van de ‘vakvolwassen 

leeftijd’ beperkt blijven. Over deze 

zaken zullen we in de Jongerenraad 

aktievoorstellen indienen, waarvan we 

verwachten dat ze met een duidelijk en 

eenstemmig advies naar de FNV en de 

bonden gaan. Op deze manier kan de 

Jongerenraad een breekijzer worden in 

de belangenbehartiging van jongeren 

en kan een goede samenwerking 

opgebouwd worden tussen de FNV, de 

FNV-bonden en de Jongerenbeweging 

verbonden met de FNV. Gelijkertijd kan 

de vakbeweging een nieuwe wervings-

kracht krijgen en de Jongerenbeweging 

haar eigen gezicht behouden. Een 

zelfstandige organisatie, die binnen en 

buiten de FNV knokt voor jongerenbe-

langen. 

 

De FNV heeft er bij de Jongerenbewe-

ging op aangedrongen aan de demon-

stratie van 8 oktober ‘enige fleur en een 

jong élan’ te geven. We zullen dat met 

een grote groep jongeren doen door de 

genoemde eisen in Amsterdam krachtig 

te laten horen. Op 8 oktober en vooral 

ook daarna. 

 

Mari Martens 

(vrijgestelde op het landelijk buro van 

de Jongeren beweging) 
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