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De Regeeringspolitiek en de
voortzetting van het programma
A. — Wat de binnenlandsche politiek betreft :
Besluit zijn steun te blijven verleenen aan de Regeering
voor zoover deze, in den geest van 1935, bewijs .geeft van
goeden wil, en zonder verwijl, in den geest en in het kader
der R egeeringsverklaring, de verwezenlijkingen ten uitvoer
legt, die met ongeduld door de arbeiders worden verwacht,
en die verm eld zijn in het Mémorandum, op 6 October aan
den Eerste-M inister overhandigd door de afgevaardigden der
B .W .P .;
H et verklaart zich tevens volledig accoord met de socialis
tische m inisters, om zoo spoedig mogelijk de andere voorstéllen in de V erklaring aangekondigd, uit te voeren, vooral
deze betreffende de handelaars en de landbouwers. De
B .W .P . is vast besloten, onder de voorwaarden vermeld in
het M émorandum van 6 October, deze laatsten te helpen
met « m aatregelen, die niet in tegenstrijd zijn met den vooruitgang en het algemeen belang niet schaden » ;
W aakzaam over de m anœ uvres die zich in verschillende
m iddens opvolgen m et het oog op de vonming van een reactionnair en profascistisch blok, stelt h et Congres de arbeidende klasse krachtdadig op haar hoede voor elke afwijking
naar rechts en voor elke politiek van toegevingsgezindheid
aan profascistische strekkingen welke, onder schijnheilige
vormen, voor de dém ocratie grooter gevaar uitmaken dan
het rexism e, dat getroffen werd door een onloochenbaar discrediet ten gevolge van zijn onbevoegdheid en zijn onvermogen, zoo in als buiten het P arlem ent;
H et spreekt zich tevens op onw rikbare wijze uit tegen aile
maatregelen, welke er zouden op gericht zijn inbreuk te
doen op de rechten der cooperatieven of de vrijheid der syn
dicale organisaties;
H et eischt, voor de agenten in O penbaren Dienst, een
statuut, vastgesteld bij de wet en niet bij koninklijk besluit.

B. — Wat de buitenlandsche politiek betreft
H et C ongres van de B .W .P ., Belgische sectie van de
S .A .I.,
,KIaagt bij de werklieden :het groeiend oorlogsgevaar aan,
evenals den steeds zw aarder en ondraaglijker wordenden
last der bew apeningen, de herhaalde aanslagen op het volkerenrecht gepleegd en de algem eene onzekerheid geboren
uit den stijgenden durf van het fascistisch im périalisme en
de tekortkomingen van den V olkenbond;
D rukt zijn overtuiging uit, dat een eerlijke toepassing van
de collectieve veiligheid steeds duidelijker het eenig middel
blijkt, om, m et de hulp van de Vereenigde Staten, den ond eelbaren vrede te handhaven.
W at China betreft :
Sluit h et C ongres zich aan bij de protestaties, die in aile
beschaafde landen oprijzen tegen den Japanschen inval in
C hina en de afschuwelijke uitmoording van de vreedzame
bevolking die er h et gevolg van is ;
Eischt de onmiddellijke toepassing van het embargo op
ijzer en petroleum voor Japan bestemd.
En, wat Spanje betreft :
H et Congres,
D e resoluties van het Congres van October 1936 bevestigende :
Keurt m et geestdrift de laatste besluiten goed van de
B ureau ’s der Vakvereenigings- en Socialistische Internationalen, welke de m islukking vaststellen der zoogezegde nietinmengingspolitiek en den terugkeer eischen tôt het inter
nationaal gem eenrecht ten voordeele van de regelmatige
Spaansche regeering;
Het gluit zich aan bij den eisch van de politieke en vakorganisaties d er andere landen voor :
1. D e uitvoering, zonder zwakte, en tevens de versterking van het Accoord van Nyon, en de wezenlijke herinvoering van de vrije doorvaart in de Middellandsche Zee voor
aile schepen m et erkende vlag, deze van de Spaansche Republiek inbegrepen;
2 . H et terugtrekken der invalslegers door de fascistische
machten naar Spanje gezonden, en w aarvan het karakter bevestigd werd door de uitdagende m anifestaties van Mussolini,
H itler en Franco;
3. H et onmiddellijk h erstel, ten voordeele van de wettige

Spaansche Regeering, van het onvoorwaardelijk recht zich
op de internationale m arkt de wapens en id e andere midde
len, noodig om de orde en den vrede op haar grondgebied
te herstellen, aan te schaffen;
Op het ihuidig oogenblik hebben aile regeeringen, die
zich tôt de démocratie bekennen, voor zedelijken plicht, —
waaraan zij zich niet langer m eer kunnen onttrekken — door
dit herstel, de zegevierende verdediging van Spanje te verzekeren tegen een overval, die op plechtige wijze werd vastgesteld door de schier algeheelheid van de Staten, leden van
den Volkenbond, België inbegrepen;
Indien het voor ailes van de groote m ogendheden afhangt
deze politiek tôt een goed einde te brengen, mag deze vaststelling er de andere landen niet van ontslaan, in de mate
hunner mogelijkheden, ailes in het w erk te stellen om een
daadw erkelijke hulp aan de Spaansche démocratie te verleenen.

Houding der B. W . P. ten opzichte
van de andere partijen
De houding van de Partij.
1. H aar opvatting van het socialisme getrouw, beschouwt
de Partij het m eer dan ooit als haar zending, geduldig de
politieke opvoeding van de arbeiders te maken, geleidelijk
de bekwaamheid te verw erven tôt het bouwen van de nieuwe
orde, waarnaar zij streeft, de eenheid van aile arbeiders te
verwezenlijken op haar programma, de socialistische idee
in aile m ilieu’s te doen binnendringen, ze in steeds talrijker
en m eer essentieele verwezenlijkingen te belichamen, onvermoeibaar die pogingen voort te zetten totdat zij van Bel
gië een socialistischen Staat heeft gemaakt.
2. Zoolang België in vrede Ieeft in een democratisch par
le m e n ta i régim e, en het onbelem m erd van zijn grondwettelijke vrijheden geniet, zal de Partij haar actie enkel met
wettelijke en dem ocratische middelen voeren.
Maar als om standigheden buiten haar wil ooit dien staat
van vrede en democratische wettelijkheid gevaarlijk zouden
bedreigen, zal de Partij zich ontheven beschouwen tegenover al haar vroegere besluiten, en in die omstandigheden
gebruik maken van aile gepaste middelen.

D e strijd tegen het fascisme.
3.
De Parti) stelt, zoowel op het politieke plan aïs aan den
kant van het financiekapitaal van partijen, klieken en per
sonen, de aanhoudende activiteit vast, die, zonder daarom
een eigenlijk fas-cistisch blok te vormen, toch een gemeenschappelijk doel nastreven, namelijk in het land een prefascistisch klimaat te scheppen.
Zij stelt anderdeels vast, dat het land tôt nog toe met

succès heeft gereageerd tegen de fascistische drijverijen,
door het voeren van een gelijkloopende actie van aile democratische richtingen, die ieder in voile onafhankelijkheid handelen, en ten voordeele van een regeeringsbeleid, dat op de
economische en moreele opbeuring van het land gericht is.
4. Zij doet nochtans beroep op de verdubbelde waakzaamheid van het. land in het algemeen, van de socialistische arbeidende klasse in het bijzonder, om elk n ie u w manœ uvre,
van het financiekapitaal nam elijk, te voorkomen.
W at haarzelf b etreft, zal zij aile noodige beslissingen ne
men om :
E r voor te zorgen, dat de openbare meening op haar hoede
blijft, onophoudend de fascistische propaganda te bestrijden,
door h aar voorbeeld aile dem ocratische krachten uit het land
in een gelijkloopende actie mee te nem en;
D aadwerkelijk een opbouwende regeeringsactie te steu
nen, die de groote m assa der bevolking voor de démocratie
wint;
Zonder ophouden een socialistische actie te ontplooien,
die het krachtigste wapen in den strijd tegen het fascisme
is, zoowel op internationaal gebied als binnen het nationaal
kader.

D e eenheid.
5. De Partij verklaart dat zij, de wachtwoorden van het
oude socialisme getrouw, steeds gewonnen is geweest voor
de eenheid tusschen aile arbeiders, dat zij deze nooit bem oeilijkt heeft, dat haar geen enkele scheuring te verwijten
is, dat zij wijd open blijft voor aile arbeiders zonder onderseheid, en dat haar grootste eerzucht er in bestaat aile arbei
d e rs uit het land in één m achtige organisatie te vereenigen.
Bij gebrek aan mogelijkheid, om deze totale eenheid rondom h aar vaandel te verw ezenlijken, ziet zij er geen enkel
principieel bezwaar in gelijkloopende, ja, zelfs gem eenschap
pelijke acties met andere organisaties te voeren, of met hen
politieke of andere coalities te vormen, onder voorbehoud
echter, dat deze acties en coalities geschieden in een atmosfeer van w ederzijdsche eerlijkheid en vertrouwen.
6 . In verband met de veelvuldige voorstellen tôt gem een
schappelijke actie, eenheid in actie en organische eenheid,
die de Com m unistische Partij de B .W .P . igedaan heeft, stelt
de Partij vast, dat noch de proeven, die in België gedaan
w erden, noch de huidige proeven in het buitenland, noch de
richtlijnen van Moskou betreffende die punten, haar toela-

ten zich iilu sie s te m aken o v e r d e b ed o elin g en van d e c o m 
m u n isten , d ie in de e en h e id , z o o a ls zij haar o p vatten , enkel
e e n m iddel z ien om de so c ia listisc h e m a ssa ’s m ee te sle u r en
in het nastreven van d e p o litiek e do e le in d en van het c o m 
m un ism e.
C on séq u en t m et d eze opv a tting en, denk t d e Partij dat,
zoolang d e om sta n dig heden n iet g e le id h e b b en tôt h e t v o l
doend e sam en loo p en van d e p o litiek e lijn en der tw e e par
tijen, er g e en red en voor haar, noch voor e en harer a fd e e 
lin gen bestaat, om in te gaan op d ie v o o r ste lle n . Zij vindt
het in elk g eval ondenkbaar en w eig er t b ijg e v o lg de C o m 
m u n istisch e Partij d e h o ed a n ig h eid van « autonom e a fd eelin g
der B .W .P . » te v e rle en en .
7.
D e Partij le en t e en aandaehtig oor aan de dem ocratisch e g e lo o fsb e lijd e n issen , d ie sed ert een ig en tijd in de
com m u n istisch e w ereld gehoord w orden; zij w il daar de aanw ijzin g van een ev o lu tie in z ien , en hoopt dat de c o m m u 
n iste n d e z e vold o en de z ullen v erh aasten en uitb reid en , qpdat d e h in d er n issen uit den w e g zouden geru im d w orden, d ie
het h er ste lle n van de p roletarische een h e id , onder leiding
van één en k e le In tern ationale, m et auton om ie van haar na
tionale afd e elin g e n , noig b e le m m e re n .
In afw achtin g, en onder voorbehoud van haar vo-lledige
vrijh eid in d e b eo o r d e elin g van d e S o v je t-U n ie en het com 
m u n ism e in het a lg e m e en , w eig ert de Partij deel te n em en
aan elk e cam p agne d ie, c n d er d en dekm antel van anticom 
m u n ism e, tegelijkertijd het soc ia lism e w il treffen .

Gemeenschappelijke actie en samenwerking.
8.
Ten overstaan van d e nu m eriek e kracht van d ieg enen
die z e teg e n o v e r zich geplaatst z iet, en d ie haar z ee r dikw ijls verp lich t v ersterk in g en te zo ek en in den vorm een er
g e m een sch ap p elijk e actie of z e lfs sa m en w erkin g m et andere
p olitiek e groep en , b eslu it d e Partij, m et h et o o g op v o lle 
dige klaarheid in dit o pzicht, vo lg en d e riehtlijnen aan te
nem en :
1) Ie d e re g e m een sch a p p elijk e actie is o n d erg esch ik t :
a) Aan de ve rz ek er in g dat de v o o r g esteld e actie in v o lle 
dige overe en ste m m in g is m et de p o litiek van d e Partij, en
dat ze d e z e n u ttig dien en kan;
b) A an d e voorafgaan de to estem m in g van het B u reau, m et
recht van beroep bij den A lg e m e en en Raad o f door het
C ongres;

c)
Aan de aanduiding van socialistische afgevaardigden,
die aandaehtig zullen waken over de belangen van de Partij,
en aan deze verslag zullen uitbrengen over hun m andaat;
2)
Iedere sam enwerking voor het vormen, hetzij van een
Regeering, hetzij van een Bestendige D eputatie of van een
Schepencollege, hetzij met elke andere bedôeling, moet aan
volgende voorwaarden voldoen :
a) Vooraf de toestem m ing hebben bekomen van de bevoegde partij-instantie;
b) Als gevolg hebben het vormen eener werkelijk dem o
cratische m eerderheid, die stabiel is en vooruitstrevend, en
gevormd op een program m a dat het m eest het programma
van verwezenlijkingen van de Partij zal benaderen;
c) Als basis hebben een precies om schreven accoord, dat
in zich houdt, zelfs onderverstaan, den w ederkeerigen plicht
van openhartigheid in het gem eenschappelijke werk, en van
correctheid in de betrekkingen, zoo-wel tusschen personen
als van groep tôt groep;
d) De algeheele vrijheid van de beide partijen w aarbor
gen, buiten het accoord, zoowel wat aangaat de zaken die
vreernd zijn aan de overeenkom st als w at b etreft de propa
ganda en de aanwerving van nieuwe leden.

De werving van nieuwe leden.
9 . 'D e Partij, overw egende dat h et beste middel om het
fascisme te overwinnen en de steeds onvermijdibare zwakheden eener gemeenschappelijke actie te omzeilen, toch nog
steeds blijft de groote eenheid onder de arbeiders met als
gevolg daarvan de noodzakelijkheid van den groei der eigen
sterkte en het dieper ingrijpen der eigen actie;
Besluit :
a) G edurende het jaar 1938 een nieuwe en groote cam 
pagne op touw te zetten te r werving van nieuwe leden voor
al de takken van de anbeidersbeweging, om aldus 100,000
nieuwe leden aan de Partij bij te brengen;
b) H et B ureau te belasten met het treffen van al de
noodige financieele en adm inistratieve m aatregelen, die de
arbeidersbew eging in staat moeten stellen deze campagne in
te zetten reeds vanaf het begin van dat jaar.

Protocol van de
Commissie voor de jeugd
I. — H et toebehooren aan de B .W .P .
D e r eso lu tie van d en A lg e m e en en Raad van 2 5 A ugu stus
1 9 3 7 , die aan h et C o n g res van 9 en 10 O ctob er v o o rg ele g d wordt, verklaart, dat « d e ho ed an ig h eid van de S .J .W .
on vereen igb aar is m et h et lidm aatschap van om h e t e v en
"welke andere partij dan de B .W .P . ».
D e C o m m issie n eem t m et v o ld o en in g akte dat het N atio
naal C om ité van de S .J .W . zijn veran tw oord elijkh eid te dien
opzichte gen om en h e e ft, door m et a lg e m e en e stem m en , in
zijn zittin g van 2 5 Septem b er; de v o lg e n d e r eso lu tie aan te
n em en :
(( H et U itvoeren d N ationaal C om ité van d e S .J .W . neem t
akte van de raadplegin g der b ew eg in g ; stelt vast dat het
E enh eidscharter van K erstm is b ehou den blijft;
» H oudt er nochta n s rek en ing m e e , dat d e r eso lu tie van,
den A lg e m e en en Raad van 2 5 A u g u stu s 1 9 3 7 , die het C o n 
g r e s voorgelegd w ordt, bepaalt dat de « ho ed a n ig h eid van
S .J .W . onvereen ig b a a r is m et het lidm aatschap van om het
e v en w elk e andere partij dan d e B .W .P . »;
» H et N ationaal C o m ité van d e S .J .W . is van o o r d e el,
dat d e J o n g e-W a ch tb ew eg in g op dat punt zich zal m oeten
n e e rle g g en bij de b e slissin g van h e t C o n g res, a ls dit laatste
de m otie van den A lg e m e en en Raad bijtreedt. D e S .J .W . zal
b inn en de tijdssp ann e van een m aand aile n o od ige m a a treg e
len tre ffen , om e r de v o lle d ig e uitv o ering v a n te v erz ek er en :
» 1. A ile afd e elin g e n en fed era ties van d e S .J .W . aanzetten tôt het ecr b ie d ig e n van d e n ieu w e b e slissin g en ;
» 2. D e kam erad en , die tôt een andere partij dan de
B .W .P . behooren, aanzetten , vôôr 10 N o v em b er, zich m et
de B .W .P . in orde te stellen ;

» 3. Aile banden verbreken, vanaf 10 November, met
elke afdeeling die zich niet zou gedragen overeenkom stig de
beslissingen.
» H et Nationaal Comité van de S .J.W . oordeelt daaren■boven, dat e r, voor de plaatselijke en gewestelijke afdeelinigen die van de Nationale Federatie van S.J.W . afgescheiden zijn ingevolge de vroegere oneenigheid over de aan
sluiting, voortaan aile reden is om onmiddelüjk 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 af
deelingen stichten in de plaatsen waar afdeelingen tôt scheiding zouden overgaan.
» Eens 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 Nadonaal Comité van de S .J.W . doet beroep op
al de leden van de B .W .P ., op aile bewuste arbeiders, om
opnieuw een sterke en vurige S .J.W . op te bouwen. »

II. — De tucht in de Partij.
De resolutie van den Algemeenen Raad zegt, dat « de
S .J .W ., zo o a ls de a n d e re p a rtijle d en , zic h m o e ten o n d e rw e rp e n aan de tu ch t en de b e slissin g e n va 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 gedragsregels aangeduid, die zij eerst zou willen toetsen aan
de ervaring, alvorens hen, door statutaire beslissingen,
verplicht te maken.
Bijgevolg, vraagt zij dat het C ongres de S.J.W .-bew eging
de gelegenheid geeft, gedurende één jaar, eerlijk deze pro
cédure en deze gedragsregels te beproeven.
Als de proef goed uitvalt, zal het B ureau van de Partij
e r de grondbeginselen van vastleggen, door, in sam enwer
king m et het Nationaal Comité van de S .J.W ., een definitief statuut van de S.J.W .-bew eging op te stellen, dat het
Partijcongres van October 1938 ter bekraehtiging zal voorgelegd worden.
Indien, integendeel, de 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
d e r uitstel de betreffende instanties van de Partij van op de
hoogte te stellen, opdat deze onmiddellijk de noodige m aat
regelen zouden treffen.
PR O C ED U RE
1. H et Bureau van de Partij zal twee afgevaardigden in
het Nationaal Com ité van de S .J.W . hebben. Vermits de
Syndicale Commissie van oordeel is, dat er voor haar geen
reden is, op grond van het politiek karakter van de JongeW achtbeweging, bij deze laatste veritegenwoordigd te zijn,
zal h et B ureau van de Partij zijn twee afgevaardigden zôô
kiezen, dat de eene m eer in het bijzonder het politiek en de
andere m eer h et economisch belang vertegenwoordigt.
De afgevaardigden zullen er zich toe verbinden, de
w erkzaam heid van het Nationaal B estuur van de S .J.W .
regelm atig te volgen. Hun opdracht zal tweevoudig zijn :
Eensdeels zullen zij het Nationaal Comité van de S .J.W .
helpen, bij middel van inlichtingen, raadgevingen, eventueele waarschuwingen, 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 ruimen, voordat zij in acties
naar buiten zouden geuit worden. A nderdeels zullen zij de
verantwoordelijke organistnen van de Partij op de hoogte
houden van de besprekingen in het Nationaal Comité van
de S .J.W . en zullen zij hun onmiddellijke tusschenkom st
vragen, ingeval een geschil n iet uit den w eg kon geruimd
w orden, en tôt betreurensw aardige handelingen naar buiten
zou kunnen leiden.
Deze afgevaardigden zullen over een tribune in het blad
van d e S .J.W . beschikken. Zij zullen deze gebruiken, om
h et standpunt van de B .W .P . bekend te maken in zake aile
onderw erpen, die zij geschikt achten, o m behandeld te wor
den en, eventueel, om op hoffelijke wijze uiteenloopende
m eeningen te w eerleggen, die in h e t blad zouden uitgedrukt
zijn.
H et C ongres zal de A rrondissem entsfederaties, de Gem eentelijke V erbonden of de W erkersbonden aanzetten, op
dezelfde wijze en met dezelfde dub'bele opdracht, hun af
vaardiging aan te duiden in de gew estelijke en plaatselijke
afdeelingen van de S.J.W .-bew eging.
2. Buiten hun statutairen afgevaardigde in den Algemeen en Raad, zullen de S .J.W . mogen vragen, 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 C ongres zal de A 'rrondissem entsfederaties en de Gem eentelijke Verbonden of W erkersbonden aanzetten een
zelfde statutaire vertegenw cordiging en dezelfde toestem 
ming tôt het zenden van een S .J.W .-afvaardiging aan te
nem en.
GED R A G SR EG EL
O nder vo-orbehoud, dat het systeem van vertegenwoordiging, 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
nochtans daarin een reden mogen vinden, om in feite een
partij in de Partij te vormen.
Te dien opzichte zal iedere politieke activiteit van hunnentw ege ondergesehikt zijn aan den eerbied voor de goede
dem ocratische gebruiken, en namelijk :
1. De discussie is vrij in den schoot van de Partij, zoo'lang
over h et onderw erp 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 regelmatig ingediend is bij een beraadslagende vergadering van
de P artij;
2. De S.J.W . hebben tôt plieht, zooals de andere partijleden, zich neer te leggen bij de besluiten van de toeraadslagende vergaderingen van de Partij en zoowel collectief
als individueel elke openbare houding te verm ijden die hen
in ernstige tegenstelling m et deze beslissingen brengt;
3. De algem eene propaganda van de S .J.W ., die tôt 'doel
heeft de jeugd voor het socialisme te winnen, izal ingegeven
worden do-or de idealistische bekom m ernissen, die de jeugd
eigen zijn, zonder dat deze handelwijze als voorwendsel mag
dienen voor ho'udingen in h et openbaar, die de beweging of
de leiders van de S .J.W . in ernstige tegenstelling m et de
Partij brengen.

I II. — D e taak van de S.J.W.=beweging.
De Commissie, die door de resolutie van den Algemeenen
Raad van 25 Augustus belast werd met het .zoo vlug moge
lijk reorganiseeren 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 . O nmiddellijk een system atische en goed georganiseerde cam pagne ondernem en, voor een intensieve ledenwerving, opdat het opnieuw gegroepeerde ledental zou stijgen,
en de S .J.W .-organisatie heel haar bedrijvigheid zou hervinden ;
3. Tegelijkertijd een eerste algem eene actie beginnen m et
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 bescherm ing
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 verw ezenlijking tijd, financieele of adm inistratieve
m aatregelen en een geleidelijke aanpassing vergt. Vooral
voor deze taken vraagt de Commissie h et C ongres 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 gewconten, w ier 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
middel van methodes, 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.
M et dat doel zullen de structuur en de activiteit van de
S .J.W .-bew eging op de volgende wijze verbeterd worden :
a) De sector « Roode Valken », die de kinderen vereenigt,
zal in de gelegenheid gesteld worden, zijn kaders merkelijk
aan te vullen en zijn ledental aanzienlijk te doen groeien;
b) De sector « Pioniers », die de jongelieden groepeert,
zal op dezelfde wijze geholpen w orden;

c) De eigenlijke S .J.W . zal grootendeels sam engesteld
zijn uit jonge m enschen, die zij zal laten deelnemen aan
haar opvoedings- en cultureele activiteit, die zij theoretisch
en practisch zal inwijden in de activiteit van de arbeiderstoeweging, en die zij, zoodra zij den vereischten leeftijd
bereikt 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 m en
schen, 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, m aar zal deze nochtans houden binnen de dubbele
grens van de partijbeslissingen eensdeels, de politieke, eco
nom ische of cultureele w ensehen en eischen van de jeugd,
anderdeels.
H et tw eevoudig 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.
De Commissie vraagt het Congres :
1. D at deze steun onmiddellijk zou toegezegd worden aan
de S.J.W .-organisaties, die op een ondubbelzinnige wijze
hun wil te kennen igeven de overeenkom st eerlijk toe te
passen;
2. De afgevaardigden van de Partij te belasten, in overeenstem m ing m et het Nationaal Comité van de S .J.W ., na
te gaan welke de .werkelijke behoeften van de beweging zijn
en de tusschenkom st te verzoeken van het Bureau van de
Partij bij al de organism en, w ier hulp gevraagd zal worden
(subsidies, lokalen, rubrieken in de pers, radio, arbeidersopvoeding, enz.);
3. H et Bureau van de Partij te belasten met het opzoeken,
in overeenstem m ing m et de belanghebbende organisaties,
van de middelen om de organische concentratie te bewerken
van aile jeugdgroepeeringen.

RESOLUTIE

O verw egende dat de loyale toepassing van de maatregelen
vervat in h et protocol, redelijkerwijze laat verhopen dat de
S .J.W . zich oimvormen in een organisatie, welke strookt met
de noodwendigheden van de Partij;
Besluit h et protocol ,goed te keuren;
Is van oordeel, dat de leiding van de S.J.W .-bew eging uitsluitend moet toevertrouwd worden aan jongere socialisten.

Kolonîaal programma
A. — Algemeene doeleinden.
1. H et bijzonderste doel, dat België in Congo moet nastreven, is het leiden en het bijstaan van de inlandsehe
bevolking om haar stapsgewijze op het autonoom beheer van
haar politieke, economische en sociale belangen voor te
bereiden.
2. Terwijl zij zich van deze taak van voogdijschap kwijt,
zal de Regeering zich bezighouden met het verruim en van
innige economische en cultureele betrekkingen tusschen de
bevolking van de metropool, eensdeels, en de bevolking der
kolonie, anderdeels.
3. Zij wijst vast besloten elken vorm van kolonisatie af,
die direct -of indirect kan leiden tôt het oprichten van een
scheidingsm uur tusschen de rassen in rechte of in feite.
4. Op internationaal terrein zal zij, onder toezicht en
waarborg van den Volkenbond, h et instellen aanmoedigen
van een regime, dat de nationale souvereiniteit eerbiedigt,
zich borg stelt voor de rechten van de inboorlingen, en ge
baseerd is op een breede, economische samenwerking.

B. — Politieke, administratieve en sociale
hervorming.
I. — DECEN TRA LISA TIEPO LITIEK,
gepa a rd aan een m e e r d o e ltre ffe n d e o rg a n isa tie
van h e t p a rlern en ta ir ste ls e l.

1. H erzien van de besluiten, die de verdeeling der imachten regelen tusschen de koloniale adm inistratie en deze van
het m oederland, strekkend tôt de uitbreiding van de bevoegdheid van den gouverneur-generaal.
2 . O rganisatie op aile trappen van de plaatselijke admi-

nistratie van consultatieve raden, waarin de Europeesche en
inlandsche belangen zullen vertegenwoordigd zijn.
3.
Reorganisatie van den Kolonialen Raad, wat aangaat
zijn sam enstelling en zijn taak :
a) De Raad zal uit vijftien leden bestaan, benoemd voor
een periode van gelijken duur en waarvan er vijf zullen gekozen worden door den Koning, vijf door den Senaat en viif
door de Kamer.
De minister van Koloniën of zijn afgevaardigde zal van
rechtsw ege de vergadering van den Raad bijwonen.
b) H et presidentsehap van den Raad zal vervuld worden
door een der leden, die gekozen wordt uit de vergadering.
c) Afgezien van zijn huidige taak, zal de Raad belast
worden met het onderzoeken van de budgetontwerpen en de
jaarlijksche verslagen, voordat deze aan h et Parlem ent wor
den voorgelegd. Hij brengt bij de Kam er over deze punten
verslag uit.
d) Aanduiding van koninklijke commissarissen, die de
R egeering in het opstellen en de uitvoering van het reorganisatieprogram m a voor de verschillende diensten en activiteiten in de Kolonie, zullen bijstaan.

II. — OPEN BA RE FIN A N C IES
1. De onafhankelijkheid van de Koloniale Schatkist vrij
waren tegenover de financietrusts, door :
a) Versterking van het ,gezag van den Staat in het uitgifte-instituut;
b) Oprichting van een reservefonds voor de Schatkist;
c) V erbetering van het budgetevenwicht, namelijk door
toezicht over de uitgaven en de verhooging der inkomsten;
d) De organisatie van uitgebreider, doeltreffender en
sneller toezicht van het Rekenhof, door het inrichten van
een afdeeling, die zich in het bijzonder bezighoudt met de
koloniale financies.

2. H ervorm ing van het belastingsysteem , m et het oog op
een juistere verdeeling van de taksen.
3. U itbreiding ten bate der inboorlingen, van het systeem
der hooldij-kassen en d er inheem sche spaarkassen.

1. G eleidelijke organisatie van een officieel onderwijs,
dat voor aile bew oners der kolonie toegànkelijk is, welke
hun geloof ook zij.
2. Uitbreiding van de cultureele autonomie van de inlandsche bevolking, beseherm ing van hun kunst en hun
tradities.
3. Volkomen gelijkheid in het gebruik van de twee landstalen voor de innerlijke noodwendigheden van de administratie.
Verplichting, die de functionarissen opgelegd wordt, hun
kennis van de inlandsehe talen te vergrooten.
In de betrekkingen met de geadm inistreerden, moet het
Staatspersoneel de taal gebruiken die de geadm inistreerde
kiest, voor zoover .zij één der twee landstalen of de gebruikelijke .inlandsehe taal van de streek is.
O nder voorbehoud van een goede toepassing der bovenverm elde regeling, mogeiijkheid voor aile functionarissen
carrière te maken, zonder noodzakelijkerwijze de twee lands
talen te kennen.

IV. — SOCIALE EN H Y G IË N ISC H E W ETGEVING
1. Uitbreiding van de sociale wetgeving, ten voordeele
van aile arbeiders, zoowel E uropeesche als inlandsehe.
2. Instellen van de syndicale vrijheid.
3. H erzien van de wetgeving aangaande het bediendencontract.
4. O pstellen van een wettelijk statuut voor den kleurlingbediende.
5. Aanpassing van de wedden en loonen aan de levens
duurte.
6 . U itbreiding van de .geneeskundige hulp aan de inboor
lingen en van de m aatschappelijke diensten, die tôt doel
hebben den dem ografischen toestand van de bevolking te
verbeteren.

V.
— H ERVORM ING VAN HET STATUUT
DER FU N CTIO N A RISSEN EN KOLONIALE AGENTEN
De stabiliteit der koloniale carrières vrijwaren door de
interpenetratie van de kaders der kolonie en deze van de
verschillende adm inistraties der metropool.

C. — Economische heropbeuring.
I. — U IT B R E ID IN G E N T O E Z IC H T
V A N O N Z E K O L O N IA L E E C O N O M IE
1. O verd ragen van het b eh eer van h e t dom ein van w o uden en m ijnen, w aarvan het c o n c essier ec h t aan private organ ism en toeb eh oort (S p ecia a l C om ité voor Katanga, N ationaal
C om ité van K ivu en C om p agnie der G roote M eren ).
2. V ersterkin g van d e venno o tscha p pen, w aarvan de
Staat aand eelh oud er is o f w aarover hij h et recht van toezich t
h e e ft. D it toezich t z a l o pgedragen w ord en aan e e n g e sp e cia lisee rd en dien st, d ie d e co ntrô le op tec h n isc h , finan ciee} en
sociaal gebied zal u itv o eren .
3 . In h e t alg e m e en b elan g, vrijw aring van de ondergrondseh e irijkdomm en, die n o g n iet afgestaan zijn. W at de
zoutm ijn en aangaat, sy stem a tisc h o p zo ek en en, z o o nood ig,
exportatie van S ta a tsw eg e.
4 . D oeltr effe n d e m a a treg elen m et h e t o o g op de be sc h e rm ing van h e t openb aar sp a a rw ezen en het voorkom en van
sp ec u le er en bij de oprichtin g van de koloniale v en n o o tsch a p 
pen.
5 . T oe p assin g van d e g ro n d b eg in selen , die in B e lg ië aang en om en w erden aangaande het toezich t en de n a tio n a liseering van de private ba n k en . V erbetering van het reg im e v an
h e t privaat c red iet.
6 . G r oep eeren van d e cen tr a les van e lec tr isc h e drijfkracht, in e en openbaar o rg a n ism e, dat v o lg e n s e en plan van
a lg e m e en e electr ifie a tie , haar uitb reid ing en toerustin g zal
le id e n en ord en en .
7 . O rgan iseeren van e en nation alen dien st voor d en binn enland sch en han del. Stichtin g van e en fonds tôt norm alis e er in g der prijzen m et het o o g o p h e t v erm ind eren v an de
o v e rd re ven p r ijsw isselin g en der koloniale producten.
8 . O n derw erp ing v an de kartels aan de voorafgaande
goedkeurin g van den Staat en zijn b e sten d ig to ezich t.
9 . D e urban isatie v an de bev o lk ing scentra en in land sche
g e m e en te n , vooral om d e z e b e ter e h ygiën iscihe toestand en
te b ezorgen . U itbreid in g en ordenin g van d e v erb ind ing sw eg e n , om e en b etere é co n o m ie van het transport te b ek o m en .
U itbreid in g van het bevaaribaar w aternet.

II. — N j T ONAL AT F,
VAN DE BA SISIN D U STRIEËN DER K OLONIE
1. Nationaliseering van het transport, onontbeerlijk voor
het aanpassen van de organisatie en de tarieven aan de noodwendigheden van de economische expansie.
2. Exploiteeren in den vorm van regie, van de verpachte diensten van productie en verkoop van electrischen
stroom in de bevolkingscentra.
3. Bevoegdheid, die den Staat gegeven wordt, om zekere
hydro-electrische centrales te nationaliseeren, als het alge
meen ibelang van de streek het eischt.
4. Nationaliseering van de productie van brandoliën en
de exploitatie van de lagen hydro-carbiden.
5. H et scheppen van openbare diensten voor de verdeeling
van drinkbaar water in de bevolkingscentra.

III.

-

U ITBR EID IN G VAN HET PRIVAATINITIATIEF

1. Politiek van steun aan de ondernem ingen van nietinboorlingen, waarbij de eenheid van bezit, of de aanwending van de productiemiddelen bestaat.
2. O rganiseeren en uitbreiden van een autonome, inland
sche économie, namelijk in de centra gevormd door stamontwortelden.
3. Scheppen van een organism e voor landbouw- en nijverheidskrediet, om de economische initiatieven van Europeanen en inboorlingen testeunen.

Règlement op het
Een-Meifonds en op de cumul
Artikel 11 van h e t règlem ent vervangen door den volgenden tekst :
A r t . 11. — De stortingen aan het Nationaal Fonds moe
ten gedaan worden vôôr 31 D ecem ber van elk jaar. Het
Partijbureau brengt verslag uit bij den Algemeenen Raad in
den loop van het eerste trim ester van elk jaar.
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