Uniecongres 3 oktober 2009
Behorende bij agendapunt 3B

Agendapunt 3B
Motie Aanpassing kernprogramma
Ingediend door ChristenUnie Neder-Betuwe
Het Uniecongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 3 oktober 2009,
kennis genomen van:
1.
het advies van de kernprogrammacommissie, door het Landelijk Bestuur, als volgt verwoord;
“Het stuk moet verstaan worden vanuit z’n geschiedenis, maar in essentie is het een tekst
waar de partij voor staat. Daar komt bij dat pogingen om de huidige tekst te moderniseren en
passages te herschrijven of te schrappen, aanleiding kunnen geven tot het misverstand dat
de ChristenUnie haar oude beginselen inruilt voor nieuwe, zich distantieert van oude
inzichten en nieuwe omarmt, zich geneert voor haar geschiedenis en daarom aan
‘herbronning’ doet.”,
2.
het, op (in punt 1 genoemd) advies van het kernprogrammacommissie, genomen besluit van
het Landelijk Bestuur; om af te zien van een nieuw kernprogramma,
constaterende dat:
1.
het Landelijke bestuur een weloverwogen besluit heeft genomen,
2.
hierdoor een eerder verzoek van het congres (juni 2008, motie Barneveld M4.11) aan het
Landelijk Bestuur niet tot uitvoer kan worden gebracht,
overwegende dat:
1.
genoemde verzoek van het congres ontstaan is vanuit de behoefte van de leden duidelijkheid
te krijgen inzake de visie van de ChristenUnie op de plek van de seksuele omgang binnen
het huwelijk,
2.
de in punt 1 genoemde duidelijkheid ontstaat met de uitvoer van genoemd verzoek,
3.
alleen een uitspraak van het congres (Motie Barneveld) niet de volledige duidelijkheid geeft.
spreekt uit dat:
in het kernprogramma, artikel 7.2 de zin; “Daarbij word de seksuele omgang onlosmakelijk verbonden
gezien met het huwelijk” moet worden toegevoegd,
verzoekt het Landelijk bestuur:
dit per omgaande, zonder tussenkomst van de kernprogrammacommissie, uit te werken,
en gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies Landelijk Bestuur: NIET OVERNEMEN
Het LB heeft ervoor gekozen om het huidige kernprogramma niet aan te passen.. Ook niet op een enkel
punt. Ten aanzien van de op 14 juni 2008 aangenomen “motie Barneveld” heeft het LB als standpunt dat
de partij met het aannemen ervan een bestaande partijlijn heeft bevestigd. Gegeven deze
congresuitspraak, die feitelijk geldt als congresbesluit, hoeft er volgens het LB van onduidelijkheid dan ook
geen sprake te zijn.
Het LB wil de indiener tegemoet komen door toe te zeggen deze lezing, onder verwijzing naar de “motie
Barneveld”, als verduidelijkende voetnoot in publicatievormen van het huidige kernprogramma bij het
genoemde art. 7.2 op te nemen.

