Motie: Jong + oud = goud
De PvdA Amsterdam in vergadering bijeen op woensdag 12 april 2017 te Amsterdam,
Constaterende dat:
Op de totale Amsterdamse PvdA-kandidatenlijst van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 slechts 3
mensen stonden onder de 30 jaar;
De term ‘jongeren’ een verzamelnaam is voor (grofweg) de groep in de leeftijd van 16 t/m 35 jaar;
e
De PvdA onder jongeren de 7 partij is waarop is gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van
2017;
Onder de leeftijdscategorie 18- tot 24-jarigen de opkomst tijdens de TK-verkiezingen van 2017 is
gedaald met 4 procentpunt t.o.v. de TK-verkiezingen in 2012;
Onder de leeftijdscategorie 25- tot 34-jarigen de opkomst is gestegen met 12 procentpunt t.o.v. de TKverkiezingen in 2012;
Tijdens de TK-verkiezingen van 2017 slechts 1% van de 18- tot 24-jarigen heeft gestemd op de PvdA;
De opkomst onder gemeenteraadsverkiezing de afgelopen jaren structureel is gedaald tot een laag
percentage van gemiddeld 53%.
Overwegende dat:
De PvdA een goede representatie moet zijn van de samenleving;
Een goede representatie ook noodzakelijk is om bestaansrecht en bestaanszekerheid in de toekomst
te waarborgen;
Het van groot belang is om jongeren te betrekken bij het democratisch proces en verkiezingen;
De PvdA als volkspartij, die het algemeen belang nastreeft, het gebrek aan participatie onder jongeren
als een grote opdracht zou moeten beschouwen;
Het voor participatie van groepen belangrijk is dat een lijst herkenbaar is op inhoud én op
vertegenwoordigers;
Een groot verschil van opkomst bestaat tussen de categorie 18- tot 24-jarigen en 25- tot 34-jarigen
duidt op grote verschillen binnen de categorie ‘jongeren’;
Meer twintigers op kandidatenlijsten een stap is naar een betere vertegenwoordiging en hogere
opkomst door betere vertegenwoordiging;
Deze groep jongeren de afgelopen jaren slecht is vertegenwoordigd op de kandidatenlijsten.
Geeft de opdracht aan het bestuur en/of de kandidatencommissie ernaar te streven dat:
De kandidatencommissie in iedere ‘tien’ van de lijst zorgt dat er ten minste eenderde personen onder
de 30 jaar is.
En gaat over tot de orde van de dag.
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