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1. Introductie:
Dit resultatenboek geeft een overzicht van de politieke besluiten die zijn genomen op het
zomercongres van de Jonge Democraten op 14 en 15 juni te Arnhem. Er is voor gekozen om politieke
voorstellen niet integraal op te nemen in dit document, maar telkens een korte samenvatting van de
inhoud te geven. De volledige tekst van de resoluties, amendementen en moties is te vinden op
http://visie.jd.nl.
Namens het landelijk bestuur der Jonge Democraten,
Moana van IJsseldijk
Secretaris Politiek

2. Resolutie Onderwijs en Wetenschap
De resolutie onderwijs en wetenschap geeft de visie van de Jonge Democraten weer op de toekomst
van onderwijs en wetenschap. Zelfontplooiing van het individu moet in een liberale samenleving
nageleefd worden, dit kan zowel door onderwijs en wetenschap. Voor het onderwijs betekent dit dat
het individu centraal moet staan en er maatwerk mogelijk moet zijn per leerling. Het is niet de
leerling die zich aan moet passen aan het systeem, maar het systeem moet zich aanpassen aan de
leerling. Hiervoor is zoveel mogelijk organisatorische en inhoudelijke vrijheid voor scholen
noodzakelijk. Het kader dat de overheid biedt, moet slechts bestaan uit basisvaardigheden en kennis.
Individuele ontplooiing eindigt nooit, daarom moet het onderwijs volgens de Jonge Democraten ook
financieel toegankelijk zijn voor volwassenen. Voor goed onderwijs is het cruciaal dat er goede
docent zijn. Hiervoor moet het lerarenschap aantrekkelijk zijn en docentenopleidingen van hoog
niveau. Docenten en leerlingen moeten beiden ook voldoende betrokken worden bij de
besluitvorming van het bestuur, de Jonge Democraten zien het liefst zo min mogelijk bestuurslagen
in het onderwijs. Voor jongeren is het belangrijk dat het onderwijs ze voorbereid op de
maatschappij, daarbij is kennis van de digitalisering van belang. Ook is aandacht aan creatieve
vaardigheden en sport essentieel voor de ontwikkelingen van de leerling. Toetsing mag in het
onderwijs nooit een doel op zich zijn voor de Jonge Democraten, het is altijd een middel. Resultaten
van toetsen mogen dan ook niet als enige doorslaggevend zijn voor een vervolgopleiding.
Wetenschap is van onmisbare waarde en kan leiden tot maatschappelijke vooruitgang. Hiervoor is
het belangrijk dat er voldoende vrijheden zijn om onafhankelijke ontwikkeling mogelijk te maken.
Daarvoor dient wel een hoge prioriteit te liggen bij de integriteit van de wetenschappelijke sector. Dit
kan bereikt worden door minder perverse prikkels en voldoende aandacht aan integriteit in het
Bachelor en Masteronderwijs. Gezien wetenschap vaak publiek gefinancierd wordt, pleiten de Jonge
Democraten ervoor dat de opbrengsten van wetenschappelijke onderzoek zo zichtbaar mogelijk
worden gemaakt. Het is belangrijk om een te hoge werkdruk van wetenschappelijk personeel te
voorkomen. Hierbij moet wel de sterke link tussen onderwijs en onderzoek behouden blijven.
De gehele resolutie onderwijs en wetenschap is hier te vinden:
http://visie.jongedemocraten.nl/programma/hoofdstuk/3/

3. Resolutie Energie
In de resolutie Energie pleiten de Jonge Democraten naar een versnelde transitie naar een volledig
hernieuwbare energievoorziening. In 2050 moeten de energie die in Nederland gebruikt wordt
volledig duurzaam opgewekt worden. Hierbij streven de Jonge Democraten ook naar Europese
energieonafhankelijkheid. Om dit te bereiken moet niet alleen de opwekking van duurzame energie
opgeschroefd worden, maar moet er ook aandacht zijn voor energiebesparing en efficiënt gebruik
van energie. Daarvoor is volgens de Jonge Democraten belangrijk dat er zoveel mogelijk gebruik
wordt gemaakt van elektriciteit en het gebruik van brandstof wordt beperkt. Een andere manier om
energiebesparing door te zetten is het energie-efficiënter maken van bouw. Bestaande bouw moet
een energielabel krijgen en nieuwbouw moet volgens de Jonge Democraten energieneutraal
gebouwd worden. Voor zowel bestaande als nieuwbouw moet er volgens de Jonge Democraten een
sociale lening mogelijk gemaakt worden. Ook moet de energiegebruiker betrokken worden en inzicht
krijgen in zijn energiegebruik. Ruimte voor decentrale energieopwekking door particulieren is hierbij
nodig.
De Jonge Democraten pleiten voor een duurzame energiemix. Energie hoeft hiervoor niet perse in
eigen land te worden opgewekt, maar juist in een land met comparatief voordeel. Omdat duurzame
energietechnieken vaak vragen om grote investeringen is het van belang dat de overheid een
consistent beleid heeft, daarvoor zijn regelingen die op lange termijn houdbaar zijn cruciaal. Een
transitielening kan het starten van projecten voor duurzame energieopwekking stimuleren en zo
energietransitie versnellen. Naast het stimuleren van energietransitie is ook het stimuleren van
innovatie een belangrijke pijler voor de Jonge Democraten. Hiervoor kan een innovatiefonds opgezet
worden als stimulans voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën, hierbij moet het gaan om
echte vernieuwing en dienen de eisen jaarlijks te worden bijgesteld. Omdat energie niet stopt bij de
grens, zijn de Jonge Democraten er voorstander van dat fondsen en regelingen voor het stimuleren
van innovatieve en duurzame energie waar mogelijk op Europees niveau worden uitgevoerd. De
Jonge Democraten pleiten dan ook voor een Europees elektriciteitssnelwegnet. Ook voor de opslag
van energie moet gezocht worden naar een Europese oplossing, Nederland moet hierin het
voortouw nemen om een Europees programma voor duurzame opslag van energie op te zetten.
Zelf beschikt Nederland over een grote kustlijn en daarom is het zeer geschikt voor windenergie. De
Jonge Democraten staan dan ook achter het grootschalig opwekken van windenergie op land en zee.
De overheid moet locaties voor windparken aanwijzen. Nederland als waterland biedt ook
mogelijkheden voor getijde-, golf- en blauwe energie. Om nieuwe innovaties voor deze technieken te
stimuleren dient de overheid proeflocaties aan te wijzen. Stimulering en verplichting van
biobrandstof zien de Jonge Democraten als onwenselijk, omdat het zorgt voor een ongelijk speelveld.
Het winnen van energie uit restproducten en afval heeft dit nadeel niet en moet daarom wel
gefaciliteerd worden in de ogen van de Jonge Democraten.
Voor de gehele resolutie Energie kunt u kijken op:
http://visie.jongedemocraten.nl/programma/hoofdstuk/9/#9_1

4. Resolutie Diversiteit en Participatie
De Jonge Democraten stellen in de resolutie Diversiteit en Participatie dat diversiteit in een
samenleving een positieve bijdrage kan leveren. Diversiteit levert wel uitdagingen op voor een
samenleving, de Jonge Democraten staan daarin voor een samenleving waarin elk individu in alle
vrijheid kan participeren. De Jonge Democraten verwerpen daarom elke vorm van discriminatie, ook
positieve discriminatie. Het individu staat altijd centraal in het diversiteitsvraagstuk, maar is geen
eiland, groepsverbanden zijn van wezenlijk belang. Elk individu moet de mogelijkheid hebben zijn
kansen optimaal te benutten. De overheid heeft een belangrijke faciliterende rol in het
diversiteitsvraagstuk volgens de Jonge Democraten. De overheid intervenieert wanneer een individu
niet op zelfstandige wijze in staat is gebruik te maken van de voorzieningen van onze samenleving.
Maar het individu heeft ook altijd een eigen verantwoordelijkheid om deel te nemen aan de
samenleving. De overheid is de bemiddelaar tussen individuen en het bedrijfsleven.
Sociaal-maatschappelijke, politieke en economische participatie is volgens de Jonge Democraten
belangrijk voor individuele ontplooiing. Participatie betekent betrokken raken bij de omgeving, de
Jonge Democraten zien cultuurparticipatie en sport als belangrijke middelen. Er zijn echter een
aantal groepen die vragen om een gerichte benadering. Hieronder valt het participatieproces van
migranten, de overheid dient een gratis inburgeringstraject verplicht te stellen. Ook het
participatieproces van mensen met een handicap vraagt aandacht. Hierbij is het belangrijk dat de
overheid en het bedrijfsleven samen kijken wat er structureel voor deze individuen betekent kan
worden. Het geven van uitkeringen en thuis laten zitten van mensen van een handicap is vaak niet de
beste oplossing, daarom is het belangrijk dat de overheid kijkt naar andere mogelijkheden voor deze
doelgroep. Nog steeds is er sprake van discriminatie op basis van seksuele geaardheid en
genderidentiteit in Nederland, daarom vraagt ook deze groep om speciale aandacht. Onnodige regels
die transgenders belemmeren hun leven vrij in te richten moeten verdwijnen volgens de Jonge
Democraten. Ook de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw is nog lang niet overal
geïmplementeerd. De overheid moet hierbij het bedrijfsleven stimuleren om gelijke kansen te
bieden. Kinderopvang moet betaalbaar en beschikbaar te zijn. Daarbij is het ouderschapsverlof nog
niet ingericht op een gelijkwaardige rol van man en vrouw, de Jonge Democraten pleiten daarom
voor hervorming van dit verlof. Een andere groep die aandacht vraagt zijn de sekswerkers, de
overheid moet sekswerkers beschermen tegen mensenhandel en veilige werkplekken garanderen.
Prostitutie moet legaal zijn en gericht zijn op onvoorwaardelijke bescherming van de sekswerkers.
Hierbij zijn Europese afspraken van belang en daarnaast is nazorg voor ex-sekswerkers ook cruciaal.
De laatste groep waar de Jonge Democraten extra aandacht voor vragen is de asielzoekers.
Onderwijs en arbeidsoriëntatie moet volgens de Jonge Democraten waar mogelijk gekoppeld worden
aan hun dagbesteding om zo een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van asielzoekers. De
overheid moet garanderen dat het goede medische zorg ook voor asielzoekers toegankelijk is.
Op http://visie.jongedemocraten.nl/programma/hoofdstuk/7/ vindt u de gehele resolutie Diversiteit
en Participatie.

5. Politieke moties
Op de ALV zijn ook verschillende politieke moties aangenomen. Een compleet overzicht van alle
moties en de precieze tekst is te vind je hier: http://visie.jongedemocraten.nl/tag/ALV%2067/. De
strekking van de belangrijkste moties wordt hieronder kort toegelicht.
-

-

-

-

-

De Jonge Democraten spreken zich uit tegen cultuurpaleizen. In plaats van het bouwen van
cultuurpaleizen moet het kunst en cultuurbeleid uitgaan van verspreiding en
toegankelijkheid van kunst.
De Jonge Democraten zijn voor een effectieve aanpak van prostitutie, hiervoor is het
belangrijk dat er op Europees verband wordt samengewerkt. Daarbij moet de
prostitutiesector gezien worden als een legale sector, waarbij sekswerkers aanspraak kunnen
maken op arbeidsrecht en de bijbehorende voorwaarden. Ook is nazorg voor ex-sekswerkers
van groot belang, daarbij speelt de overheid een grote rol.
De Jonge Democraten zijn voor uitbreiding van het bevallingsverlof voor mannen. Zowel
mannen als vrouwen moeten minimaal twintig weken verlof kunnen ontvangen. Dit totaal
van 40 weken verlof mag naar eigen invulling verdeeld worden om terugkeer naar de
arbeidsmarkt te garanderen.
De Jonge Democraten vinden dat producten uit de bezette Palestijnse gebieden gelabeld
dienen te worden.
De Jonge Democraten vinden dat er een visumplicht moet worden ingesteld voor Israëli’s
die in bezette Palestijnse gebieden wonen, zoals dit ook al geld voor Palestijnen in deze
gebieden.
De Jonge Democraten vinden dat eenvoudige belediging niet meer als misdrijf, maar enkel
als overtreding strafbaar gesteld dient te worden.

6. Amendementen op het politiek programma
Naast de politieke moties en resoluties hebben er ook een aantal wijzigingen van ons politiek
programma plaatsgevonden tijdens ALV67. De aangenomen amendementen zijn hier kort
samengevat. Het gehele politiek programma is te vinden op http://www.visie.jongedemocraten.nl.
-

De Jonge Democraten zijn tegen prijsverlagende subsidies voor gezonde voeding of het heffen
van accijns op ongezonde producten, de vettaks genoemd.
De Jonge Democraten vinden dat een levenslange gevangenisstraf het verbod op inhumane
behandeling niet mag schenden. Daarom is een tussentijdse toetsing volgens de Jonge
Democraten noodzakelijk. Een levenslange gevangenisstraf die geen uitzicht biedt op terugkeer
in de maatschappij is inhumaan.

