Resolutie 1 De positie van katholieken binnen de ChristenUnie
Ingediend door Remco van Mulligen.
Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 12 mei 2012 te Zwolle,
constaterende dat:
 Orthodoxe protestanten en katholieken de laatste decennia naar elkaar zijn toegegroeid, elkaar
ook erkennen als christenen en steeds dieper de noodzaak voelen om samen op te trekken;
 Steeds meer rooms-katholieken sympathiseren met de ChristenUnie, vooral vanwege het heldere
principieel-christelijke profiel van die partij;
 Een kleine, maar groeiende groep rooms-katholieken ook actief participeert binnen de partij;
 Voor een reële groep rooms-katholieke sympathisanten de ChristenUnie nog het imago heeft van
een partij die katholieken uitsluit – dit mede door de formulering van de Uniefundering;
overwegende dat:
 De vraag, of rooms-katholieken welkom zijn bij de ChristenUnie, sinds 2000 met grote regelmaat
terugkomt en ook zal blijven terugkomen, zolang er geen helder antwoord komt;
 De wens om ook rooms-katholieken welkom te heten niet voortkomt uit opportunisme/ de hoop
hiermee electorale winst te boeken, maar juist uit diep besef van de noodzaak om in een seculier
land de krachten van álle christenen te bundelen;
 Participatie van katholieken iets is wat alle leden aangaat en waarover dus, logischerwijs, in
eerste instantie het Ledencongres een uitspraak moet doen;
spreekt uit dat:
 Rooms-katholieken die kunnen instemmen met beginselen en standpunten van de ChristenUnie,
van harte welkom zijn als partijlid. Dat rooms-katholieke en protestantse partijleden in alle
opzichten op gelijke voet staan, en de partij actief mogen dienen in politieke functies.
en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening indiener:
Naam
Remco van Mulligen

Lid van
KV Amersfoort

Handtekening
Per e-mail

Pre-advies Landelijk Bestuur: Positief
Strikt genomen is de resolutie overbodig, aangezien het verbonden zijn aan een bepaalde kerk geen
vereiste is bij lidmaatschap of voor het mogen dienen in politieke functies. Gezien de protestantse
achtergrond en cultuur van de ChristenUnie kan wel de indruk gewekt worden dat katholieken minder
welkom zijn. De ChristenUnie wil echter een partij zijn voor hen die Christus willen volgen in hun politieke
en maatschappelijke leven. Deze resolutie onderstreept dat.

10e Ledencongres ChristenUnie
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Resolutie 2 Jong!
Ingediend door Gert Hunink, namens ChristenUnie Amersfoort
Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 12 mei 2012 te Zwolle.
constaterende dat:
 Inwoners van Nederland niet gemakkelijk te interesseren zijn voor politiek in het algemeen en
voor actieve deelname aan de politiek in het bijzonder;
 Dat dit in versterkte mate lijkt te gelden voor jongeren;
 PerspectieF als onafhankelijke jongerenorganisatie van de ChristenUnie momenteel vooral
gericht is op de landelijke politiek en onvoldoende capaciteit heeft voor lokale activiteiten;
overwegende dat:
 Het voor de ChristenUnie van belang is om het perspectief van jongeren in het politieke debat te
betrekken;
 Dat het daarvoor wenselijk is dat jongeren actief meedenken in vraagstukken, ook op provinciaal
en lokaal niveau;
 Dat jongeren niet gemist kunnen worden voor een gezonde opbouw van een politieke partij en
daarvoor jongeren uitgedaagd moeten worden om hun talenten in te zetten voor de politiek.
spreekt uit dat:
 Binnen de diverse geledingen van de partij, maar met name lokaal en regionaal, (meer)
initiatieven genomen dienen te worden om jongeren actief te betrekken bij de ChristenUnie en dit
af te stemmen met PerspectieF.
en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening indiener:
Naam
G.H. Hunink/ ChristenUnie
Amersfoort

Lid van

Handtekening
Per e-mail

Pre-advies Landelijk Bestuur: Positief
Het Landelijk Bestuur ondersteunt deze resolutie van harte.

10e Ledencongres ChristenUnie
10. Bespreking/ behandeling ingediende resoluties

Resolutie 3 Kiezen voor alle Nederlanders, dus alle Nederlanders
aanspreken!
Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 12 mei te Zwolle
gelezen:
 de Unieverklaring van de ChristenUnie en
 het studiemateriaal over burgerschapsstijlen in de masterclass van het wetenschappelijk instituut van
de ChristenUnie,
constaterende dat:







wij in de Unieverklaring opgenomen hebben “op te komen voor het recht van allen die deel uitmaken
van onze samenleving”;
wij hierin aangeven gedreven te zullen zoeken “naar de steun van allen die met ons deze politiek
willen steunen en bevorderen”;
Arie Slob, fractievoorzitter in de Tweede kamer en politiek leider van onze partij, op 23 april bij Pauw
&Witteman duidelijk benadrukte dat de ChristenUnie een partij is van Christenen voor allen die deel
uitmaken van onze Nederlandse samenleving. En dat de CU een partij is die staat voor jeugd en
gezin;
wij als partij de burgerschapstijl “Moderne burgerij” een groep van 2,8 miljoen burgers, die het gezin
als de hoeksteen van de samenleving ziet, nog niet voldoende weet aan te spreken;
“de moderne burgerij”, ook een grote groep potentiële kiezers is;

overwegende dat:
 na de zomer nieuwe verkiezingen uitgeschreven zijn;
 de partij zoveel mogelijk stemmen moet zien te winnen om het beleid van de CU daadwerkelijk vorm
te kunnen geven in de 2e kamer;
 de moderne burgerij een grote groep burgers omvat die verlangen naar erkenning door de politiek.
 “de moderne burgerij” zich niet vertegenwoordigt voelt.
 “de moderne burgerij” het vinden van de balans tussen traditionele normen en waarden en
verandering belangrijk vinden.
 wij een gezinsbeleid hebben wat “de moderne burgerij”, kan aanspreken mits het in hun “taal” is
verwoord en uitgedragen;
spreekt uit dat:
 de ChristenUnie kiest voor een verkiezingscampagne met een doelgroepgerichte communicatie.
 naast de traditionele potentiele kiezers ook de “de moderne burgerij” aangesproken wordt.
 wij als partij beleid gaan ontwikkelen zodat verschillende doelgroepen blijvend voor de ChristenUnie
zullen kiezen.
 ChristenUnie politici rekening houden met de “taal” van “de moderne burger” en bezoeken af leggen
waar zij “de moderne burger” kunnen ontmoeten.
 ChristenUnie politici in het aanspreken van de “moderne burger” met name het gezinsbeleid
verwoorden en verdedigen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening indiener:
Naam
Thera de Haan

Lid van
Gouda

Annacarina Klein

KV Amsterdam

Handtekening

Pre-advies Landelijk Bestuur: Positief
De resolutie wil aandacht vragen bij de campagne voor het inzetten van marketingkennis over potentiële
stemmers op de ChristenUnie. Speciaal wordt aandacht gevraagd voor de groep die wel wordt omschreven als
'moderne burgerij'. Juist het gezinsbeleid van onze partij biedt veel kansen op stemmen uit die groep. Door het
aannemen van deze resolutie wordt dit nadrukkelijk meegegeven aan het campagneteam en aan alle 25.000
campaigners van de ChristenUnie.

10e Ledencongres ChristenUnie
10. Bespreking/ behandeling ingediende resoluties

Resolutie 4 Geloven , durven, doen; werken aan een
toekomstbestendige Unie van Christenen
Ingediend door de deelnemers aan de Masterclass veelkleurig talent
Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 12 mei 2012 te Zwolle,

Constaterende dat:
 de ChristenUnie de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd heeft in het bereiken en mobiliseren van zijn
multiculturele achterban door onder anderen het instellen van de werkgroep Multicultureel, het
aanbieden van de Masterclass Veelkleurig Talent en het organiseren van het event ‘Speak your
mind’;
 er nog een groot kiezerspotentieel bestaat onder de multiculturele doelgroep;
 een toekomstbestendige ChristenUnie zich op een bredere achterban moet richten;
 de huidige samenstelling van ChristenUnie kieslijsten (landelijk en lokaal) nog niet een goede
weerspiegeling zijn van Christelijk Nederland;

Overwegende dat:
 het kiezerspotentieel onder de multiculturele doelgroep door zal groeien indien de ChristenUnie in
deze groep blijft investeren;
 de ChristenUnie multiculturele talentvolle mensen voor de partij beter kan inzetten;
 het vanuit de integratievisie van de ChristenUnie wenselijk is om de participatie van de multiculturele
kiezers nog meer te stimuleren;
 het vanuit de integratievisie van de ChristenUnie wenselijk is dat de diverse kieslijsten (landelijk en
lokaal) een goede afspiegeling van de achterban dienen te zijn;

Spreekt uit dat:
het Landelijk Bestuur in samenspraak met de actieve multiculturele leden van de ChristenUnie de
mogelijkheden zal onderzoeken op welke concrete wijze de relatie met de multiculturele achterban verder
versterkt, onderhouden en uitgebouwd kan worden, teneinde deze doelgroep blijvend aan de
ChristenUnie te binden.

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening indiener:
Naam
Anthony de Cuba e.a.

Lid van
ChristenUnie / masterclass
veelkleurig talent

Handtekening

Pre-advies Landelijk Bestuur: Positief
Het Landelijk bestuur wil zich graag inzetten voor het blijvend binden van de multiculturele achterban aan
de ChristenUnie. Door het aannemen van deze resolutie wordt dat ook meegegeven als belangrijk
aandachtspunt voor het campagneteam. Maar ook na de campagne zal het bestuur de samenspraak met
de actieve multiculturele leden zoeken.
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