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Notulen
van de C o m m issie
voor de Jeugd
I. — Het toebehooren aan de B .W .P .
De resolutie van den Algem eenen Raad van 25 Augustus
1937, die aan het Congres van 9 en 10 O ctober voorgelegd wordt, verklaart, dat « de hoedanigheid van de S .J.W .
onvereenigbaar is met het lidmaatschap van om het even
welke andere partij dan de B .W .P . ».
D e Commissie neem t met voldoening akte dat het Na
tionaal Comité van de S.J.W . zijn verantwoordelijkheid te
dien opzichte genomen heeft, door met algem eene stemmen,
in zijn zilting van 25 Septem ber, de volgende resolutie
aan te nem en :
« H et U itgebreid Nationaal Comité van de S .J.W . neemt
akte van de raadpleging d er beweging; stelt vast dat het
Eenheidscharter van Kerstm is behouden blijft;
» H oudt er nochtans rekening m ee, dat de resolutie van
den Algemeenen Raad van 25 Augustus 1937, die het Con
gres voorgelegd wordt, bepaalt dat de « hoedanigheid van
S.J.W . onvereenigbaar is met het lidmaatschap van om het
even welke andere partij dan de B .W .P . »;
» H et Nationaal Comité van de 'S.J.W . is van oordeel,
dat de Jonge-W achtbeweging op dat punt zich zal moeten
neerleggen bij de beslissing van het C ongres, als dit laatste
de motie van den Algemeenen Raad bijtreedt. De S .J.W . zal
binnen de tijdsspanne van een maand aile noodige m aatrege
len treffen, om er de volledige uitvoering van te ve.rzekeren :
» 1. Aile afdeelingen en federaties van de S .J.W . aanzetten tôt h et eerbiedigen van de nieuwe beslissingen ;

» 2. De kam eraden, die tôt een andere partij dan de
B .W .P . behooren, aanzetten, vôôr 10 November, zich met
de B .W .P. in orde te stellen;
» 3. Aile banden verbreken, vanaf 10 November, met
elke afdeeling die zich niet zou gedragen overeenkomstig de
beslissingen.
» H et Nationaal Comité van de S .J.W . oordeelt daarenboven, dat er, voor de plaatselijke en gewestelijke afdeelingen die van de Nationale Federatie van S .J.W . afgescheiden zijn ingevolge de vroegere oneenigheid over de aansluiting, voortaan aile reden is om onmiddellijk opnieuw aan
te sluiten, en het Nationaal Comité van de S .J.W . bij de
uitvoering van voormelde m aatregelen te helpen.
» H et Nationaal Comité van de S .J.W . zal officieele afdeelingen stichten in de plaatsen waar afdeelingen tôt scheiding zouden overgaan.
» E ens de kwestie van de aansluiting opgelost, zal de
S .J.W . onverm oeibaar haar taak, de verwezenlijking van
de arbeiderseenheid, op eerlijke en socialistische basis nastreven.
» H et Nationaal Comité van d e S .J.W . doet beroep op
al de leden van de B .W .P ., op aile bew uste arbeiders, om
opnieuw een sterke en vurige S .J.W . op te bouwen. »

II. — De tucht in de Partij.
D e resolutie van den Algemeenen Raad zegt, dat « de
S . J . W . , zo o a ls d e a n d e re p a rtijle d e n , z ic h m o e te n o n d e rw e rp e n aan d e tu c h t en d e b e slissin g e n v a n d e B . W . P . ».

Alhoewel deze beslissing geen bespreking eischt als prin
cipe, biedt zij in de practijk stof tôt heel wat interpretaties.
De Commissie heeft dan ook, bezorgd als zij is om er de
beste toepassing van te waarborgen, een procédure en ged ragsregels aangeduid, die zij eerst zou willen toetsen aan
de ervaring, alvorens hen, door statutaire beslissingen, ver
plicht te maken.
Bijgevolg, vraagt zij dat het C ongres de S.J.W .-bew eging
de gelegenheid geeft, gedurende êén jaar, eerlijk deze pro
cédure en deze gedragsregels te beproeven.
Als de proef goed uitvalt, zal het B ureau van de Partij
er de grondbeginselen van vastleggen, door, in samenwerking m et h et Nationaal Com ité van de S .J.W ., een definitief statuut van de S.J.W .-bew eging op te stellen, dat het
Partijoongres van O ctober 1938 ter bekrachtiging zal voorgelegd worden.

Indien, integendeel, d e proef in de practijk tôt betreurensw aardige nadeelen leiden moest, zou het de taak zijn
van de partij-afgevaardigden in de S.J.W .-bew eging er zon
der uitstel de betreffende instanties van de Partij van op de
hoogte te stellen, opdat deze onmiddellijk de noodige maat
regelen zouden treffen.
PR O C ED U RE
1.
H et B ureau van de Partij zal twee afgevaardigden in
het Nationaal Comité van de S.J.W . hebben. V ermits de
Syndicale Commissie van oordeel is, dat er voor haar geen
reden is, op grond van h et politiek karakter van de JongeWachtbeweging, bij deze laatste vertegenwoordigd te zijn,
zal het Bureau van de Partij zijn twee afgevaardigden z6 ô
kiezen, dat de eene m eer in h et bijzonder het politiek en de
andere m eer het economisch belang vertegenwoordigt.
De afgevaardigden zullen e r zich toe verbinden, de
werkzaamheid van het Nationaal B estuur van de S.J.W .
regelmatig te volgen. H un opdracht zal tweevoudig zijn :
Eensdeels zullen zij het Nationaal Comité van de S.J.W .
helpen, bij middel van inlichtingen, raadgevingen, eventueele w aarschuwingen, de beweging op zijn best te leiden
in het vereende belang van de Partij en de S .J.W . Zij zullen
zich voortdurend inspannen om eventueele geschillen te
voorkomen, deze uit den weg te ruim en, voordat zij in acties
naar buiten zouden geuit worden. A nderdeels zullen zij de
verantwoordelijke organismen van de Partij op de hoogte
houden van de besprekingen in het Nationaal Comité van
de S.J.W . en zullen zij hun onmiddellijke tusschenkomst
vragen, ingeval een geschil niet uit den w eg kon geruimd
worden, en tôt betreurensw aardige handelingen naar buiten
zou kunnen leiden.
Deze afgevaardigden zullen over een tribune in het blad
van de S .J.W . beschikken. Zij zullen deze gebruiken, om
het standpunt van de B .W .P . bekend te m aken in zake aile
onderwerpen, die zij geschikt achten, om hehandeld te w or
den en, eventueel, om op hoffelijke wijze uiteenloopende
meeningen te weerleggen, die in h et blad zouden uitgedrukt
zijn.
H et Congres zal de Arrondissem entsfederaties, de Gem eentelijke Verbonden of de W erkersbonden aanzetten, op
dezelfde wijze en met dezelfde dubbele opdracht, hun afvaardiging aan te duiden in de gewestelijke en plaatselijke
afdeelingen van de S.J.W .-bew eging.

2.
Buiten hun statutairen afgevaardigde in den Algemeenen Raad, zullen de S .J.W . mogen v.ragen, telkens wanneer
de Algem eene Raad een vraagstuk behandelt, dat in het bijzonder de jeugd aangaat, of de S.J.W .-bew eging in het geding brengt, een afvaardiging te zenden.
H et Congres zal de A rrondissem entsfederaties en de Gem eentelijke Verbonden of W erkersbonden aanzetten een
zelfde statutaire vertegenwoordiging en dezelfde toestemming tôt het zenden van een S.J.W .-afvaardiging aan te
nemen.
G E D R AGSRE GELS
O n d er voorbehoud, dat het systeem van vertegenw oor
diging, dat in punt 1 voorkomt, normaal werkt, zullen de
S .J.W . over dezelfde autonomie, als de andere groepeeringen die bij de Partij aansluiten, beschikken, zonder dat zij
noehtans daarin een reden mogen vinden, om in feite een
partij in de Partij te vormen.
Te dien opzichte zal iedere politieke activiteit hunentwege ondergeschikt zijn aan den eerbied voor de goede dernocratische gebruiken, en nam elijk :
1. De discussie is vrij in den schoot van de Partij, zoolang over h et onderwerp van de discussie geen besluit genomen is, dat aile leden van de Partij bindt; zij kan opnieuw
geopend worden, van het oogenblik, dat een nieuw voorstel
regelm atig ingediend is -bij een beraadslagende vergadering
van de Partij;
2. De S .J.W . hebben tôt plicht, zooals de andere partijleden, zich neer te leggen bij de besluiten van de beraad
slagende vergaderingen van de Partij en zoowel collectief
als individueel elke openbare houding vermijden die hen
in ernstige tegenstelling met deze beslissingen brengt;
3. De algemeene propaganda van de S .J.W ., die tôt doel
heeft de jeugd voor het socialisme te winnen, zal ingegeven
w orden door de idealistische bekom m ernissen, die de jeugd
eigen zijn, zonder dat deze handelwijze als voorwendsel mag
dienen voor houdingen in het openbaar, die de beweging of
de leiders van de S.J.W . in ernstige tegenstelling m et de
Partij brengen.

III. — D e taak van de S.J.W.=beweging.
De Commissie, die door de resolutie van den Algemeenen
Raad van 25 A ugustus belast werd met het zoo vlug mogelijk reonganiseeren van de S.J.W .-bew eging, denkt dat het
nuttig is, de taak van de beweging als volgt te bepalen :

1. De bestaande krachten opnieuw ,groepeeren, door een
vastberaden toepassing van de m aatregelen waartoe het Nationaal Comité van de S .J.W . van 25 Septem ber besloten
heeft;
2. Onmiddellijk een system atische en goed georganiseerde campagne ondernem en, voor een intensieve ledenwerving, opdat het opnieuw gegroepeerde ledental zou stijgen, en de S .J.W .-organisatie iheel haar ibedrijvigheid zou
hervinden;
3. Tegelijkertijd een eerste algem eene actie beginnen met
een ordewoord, dat in overleg met de afgevaardigden van
de Partij gekozen wordt, ten einde aan te toonen, dat een
heropleving van de S.J.W .-bew eging, onder de bescherming
en in dienst van de B .W .P ., mogelijk is.
A LG EM EEN E TAAK
Daardoor verstaat de Commissie de zeer veelzijdige taak,
wier verwezenlijking tijd, financieele of adm inistratieve
m aatregelen en een geleidelijke aanpassing vergt. Vooral
voor deze taken vraagt de Commissie het Congres één jaar
vertrouw en te schenken aan de m enschen van goeden wil,
die aan beide zijden zullen trachten de Partij, zoowel als
de S .J.W ., tevreden te stellen, en het te brengen tôt het
opstellen van een definitief statuut, dat enkel dienen zal, om
de gewoonten, wier practische waarde eerst door de ondervinding zal beproefd zijn, vast te leggen.
1.
De S .J.W . zullen als belangrijkste taak beschouwen,
ontelbare jongeren tôt het socialisme te voeren, tegelijkertijd
hun algem eene en hun socialistische opvoeding te maken, bij
rniddel van m ethodes, die geschikt zijn voor de verschillende
psychologische leeftijden en deze jongeren naar de Partij
over te brengen, zoodra zij den ouderdom bereikt hebben,
dat zij de Partij nuttig kunnen zijn, hetzij als lid, hetzij als
militant.
Met dat doel zullen de structuur en de activiteit van de
S.J.W .-bew eging op de volgende wijze verbeterd worden :
a) De seetor « Roode Valken », die de kinderen vereenigt,
zal in de gelegenheid gesteld worden, zijn kaders m erkelijk
aan te vullen en zijn ledental aanzienlijk te doen groeien ;
b) De sector « Pioniers », die de jongelieden groepeert,
zal op dezelfde wijze geholpen worden;
c) De eigenlijke S .J.W . zal grootendeels samengesteld
zijn uit jonge m enschen, die zi; zal laten deelnem en aan

h aar opvoedings- en cultureele activiteit, die zij theoretisch
en practisch zal inwijden in de activiteit van de arbeidersbeweging, en die zij, zoodra zij den vereischten leeftijd bereik t hebben, in de organisatie van de volwassenen zal laten
treden ;
d)
De kaders van de S .J.W . (bestendigen, leden van het
Comité, propagandisten, enz.) zullen bestaan uit jonge menschen, die enkel in de S .J.W . zullen blijven, zoolang dat
noodig is, voor de degelijke voorbereiding van hun opvolgers.
2.
De S.J.W .-bew eging zal zelf haar politieke activiteit
bepalen, maar zal d eze noehtans houden binnen de dubbele
grens van de partijbeslissingen eensdeels, de politieke, eco
nomische of cultureele wenschen en eischen van de jeugd,
anderdeels.
H et tweevoudige doel van deze activiteit zal hoofdzakelijk
er in bestaan de Partij te dienen en de verspreiding van het
socialisme te bevorderen.

IV . — D e steun van de Partij.
De Algem eene Raad heeft besloten den vollen steun van
de Partij toe te zeggen, aan de S .J.W . die zich eerlijk zou
den gedragen naar de beslissingen hierboven aangehaald :
Aansluiting bij de B .W .P . en het eerbiedigen van de
tucht.
D e Commissie vraaigt h et Congres :
1. D at deze steun onmiddellijk zou toegezagd worden aan
d e S .J.W .-organisaties, die op een ondubbelzinnige wijze
hun wil te kennen geven de overeenkom st eerlijk toe te
passen;
2. De afgevaardigden van de Partij te belasten, in overeenstem m ing met het Nationaal Com ité van de S .J.W ., na
te gaan w elke de w erkelijke behoeften van de bew eging zijn
e n de tusschenkom st te verzoeken van het Bureau van de
Partij bij al de organism en, wier hulp gevraagd zal worden
(subsidies, lokalen, rubrieken in de pers, radio, arbeidersopvoeding, enz.);
3. H et Bureau van de Partij te belasten m et het opzoeken,
in overeenstem m ing met de ibelanghebbende organisaties,
van de middelen om de or(g anische concentratie te bewerken
van aile jeugdgroepeeringen.
35SS9. Samenw. drukkerij Lucifer (best. Vanden Bosch), Kapellemarkl, 8, Brussel.

