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Jeugd in nood!
door Jan van O v e r l o o p
Het is bijna een gemeenplaats geworden om te gewagen van de diepe stoffelijke en zedelijke ellende
waarin een groot deel van het jonge geslacht zijn
dagen slijten moet. Geen denkend mensen of hij bekommert zich om het probleem. Geen jeugdorganisatie, dien naam waardig, of zij doet haar uiterste
best om, bij gebrek aan grootere mogelijkheden, haar
eigen werklooze leden in bescherming te nemen.
Geen jeugdleider of hij spant zich tot het uiterste in
om de aandacht van de openbare imeening en de belangstelling van de openbare besturen te vestigen op
de dringende noodzakelijkheid van een oplossing.
Het vraagstuk van de werklooze jeugd stelt zich
niet enkel in ons land. De krisis van het kapitalistische stelsel omknelit de heele wereld. In « alle landen des Heeren» zijn de jonge opgroeiende menschen
haar eerste en meest ellendige slachtoffers. Op een
leeftijd dat jonge mannen en vrouwen eindelijk hun
zelstandigheid gaan verwerven, dat ze de eerste stappen gaan zetten op den weg van het eigenlijke leven,
dat ze hoopvol hun toekomst tegemoetgaan, worden
hun op wreede, onmeedoogende wijze al hun vertrouwen en al hun vreugde ontnomen en gaan hun geloof
en hun hoop in rook op.
Hoe ouder zij worden, hoe grooter wordt hun angst
dat zij nooit in het produktieproces zullen opgenomen
worden. Het valt lichter de unoreele ellende die daaruit voortspruit te begrijpen dan ze met woorden te beschrijven.
Ieder denkend mensch zal met ons inzien wat de
verschrikkelijke gevolgen zijn van de jeugdwerkloosheid. Teruggang van de beroepskennis, uitbreiding
van het aantal der ongeschoolden, ontmoediging en
onverschilligheid zijn erge verschijnselen. Maar de
bevordering van de a-sociale en de antisociale neigingen en van de verbittering, de toename van het
wanhoops-extremisme .zijn nog ontzaglijk veel erger.
In alle landen waar de krisis haar stempel drukt op
het maatschappelijke leven is de jeugd in gevaar.
*

*

*

Wij overdrijven geenszins als wij het totale aantal
jonge werkloozen ramen op zes a zeven .millioen.
Vaste gegevens liggen niet voor. In de meeste landen
zijn groote groepen werklooze jongeren niét verzekerd of zelfs niet eens verzekerbaar, zoodat zij op
de statistieken niet voorkomen. Indien wij een gemiddelde nemen tusschen landen zooals Nederland,
België, Zweden, Zwitserland, Denemarken, enz., komen wij tot 30 % van het totale aantal der werkloozen. Er zijn 25 millioen werkloozen op de wereld.
Een vluchtige berekening laat ons dus .toe te beweren
dat minstens zeven millioen hiervan jonger zijn dan
25 jaar. De meeste peilingen bevestigen deze ontzettend hooge cijfers. Ze zijn zeker niet hooger dan in
de werkelijkheid, want de meeste overheden stellen
den tostand beter voor dan hij is.
*

*

*

Le Socaiistische Jeugd internationale die de arbeidersjeugd van Europa organiseert, doet .beroep op het
wereldgeweten!
In den loop van den komenden zomer komt aan de
agenda van de Internationale Arbeidskonferentie te
Geneve de vraag der jeugdwerkloosheid en hare gevolgen.
Het is dringend noodig dat in alle landen een luiden roep weerklinkt. Het is dringend noodig dat de
afgevaardigden te Geneve den druk van de openbare
meening op zich voelen wegen, dat zij overgaan tot
het afkondigen van een internationale konventie, die
de bescherming van de jeugd tegen de economische
krisis behelst.
De Socialistische Jeugdinternationale en, in haar
naam, de Syndikale Kommissie van België, de Nationale Federatie van Socialistische Jonge Wachten,
de Syndikale Jeugdorganisatie, de Arbeiderssport en
Turnbond en de Arbeidersjeugdcentrale, doen beroep
op de jeugd zelf, op de werklooze maar ook op de
werkende jeugd, op allen die jonger zijn dan 25 jaar l
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Tien duizende en tien duizende handteekeningen
zullen in de komende weken verzameld worden in
Vlaanderen en in Wallonië, in de grootstad en op het
platteland, in de woningen van de arbeiders en van
de boeren!
*

*

*

Dat verzoekschrift, ons verzoekschrift, stelt twee
groepen van maatregelen voor :
Ten eerste komt het er op aan de arbeidsgelegenheid voor jongeren uit te breiden en hun een levensonderhoud te verzekeren. Deze arbeidsgelegenheid
moet ibovendien de beroepsopleiding van de jeugd bevorderen. Wij zijn er ons ten volle van bewust dat
slechts de verdwijning van de krisis « de » oplossing
kan brengen, de eenige die afdoend zal zijn. Maar intusschen eischen wij met nadruk dat men de volgende maatregelen zou treffen, ten einde de arbeidsgelegenheid te verruimen :
1° Verkorting van den arbeidsduur, die zou toelaten miMioenen jongeren in het productieproces op te
nemen ;
2° Uitbreiding van den leerplicht, die het aantal jonge werkloozen op belangrijke .wijze zou doen afnemen. In bijna al de door de krisis getroffen landen
wijzen de cijfers uit dat de allerjongsten, de 14- tot
16-jarigen, het minst getroffen worden, omdat hun
arbeidskracht zoo goedkoop is dat zij allicht gebruikt
kunnen worden. Verlenging van den leerplicht zou
deze groep van de arbeidsmarkt afvoeren en een
groote verbetering brengen voor de groep die hierop
volgt;
3° Uitvoering van groote openbare we r kien, waarbij" men in 't bijzonder beroep moet doen op jonge
werkkrachten.
Vanzelfsprekend zullen de openbare besturen zich
vóór .moeilijke problemen bevinden, waaronder in de
eerste plaats een betere reglementatie van het leerlingwezen, die onder meer rekening zou houden met
de noodzakelijkheid om den loonarbeid te verbinden
aan de vakopleiding.
Een afzonderlijke oplossing zou bovendien moeten
gevonden worden voor de werklooze intellectueele
jeugd. Jonge leerkrachten kunnen natuurlijk een
broodwinning vinden in een uitbreiding van de beroepsopleiding der jeugd in het algemeen.
Het mag niet Langer iwaar zijn dat de opleiding der
jeugd op alle gebied onvoldoende behartigd wordt,
terwijl duizenden en duizenden jonge onderwijzers
werkloos moeten rondloopen!
*

*

*

Ten tweede schijnen ons van zeer groot belang te
zijn de maatregelen waarmede wij de gevolgen der
jeugdwerkloosheid kunnen te lijf gaan.
In dit verband schijnt ons het zwaarst te wegen
het probleem' van het zakgeld voor werklooze jongeren. Waar het verdienen van een eigen bete brood
onmogelijk blijkt te zijn, ontstaan in arbeidersgezinnen soms toestanden die elke beschrijving tarten,
worden de verhoudingen tusschen ouders en kinderen, die voor de minste kleine uitgave van hun ouders afhankelijk zijn, soms tragisch. Door de kleinste
oorzaken wordt een jongere soms tot wanhoop gedreven. Steeds heeft hij het gevoel het reeds te kleine
gezinsinkomen met zijn aanwezigheid nog te druk-

ken. De beschikking over een beetje zakgeld kan
voor jonge mannen én vrouwen die lid willen zijn
van een jeugdgroep of een andere vereeniging, die
zich een beetje lektuur willen verschaffen, van
enorme beteekenis blijken te zijn.
Het is een bekend feit in kringen die zich met de
zorg voor de werklooze jeugd bezighouden idat het
niet bezitten van behoorlijk schoeisel of kleedingstuk
vele jongeren afhoudt van de bijwoning van bijeenkomsten die speciaal voor hen werden ingericht.
Stilaan zinken deze jonge menschen weg in het
moeras en maakt hun levensmoed plaats voor verbittering of, wat nog veel erger is, voor een doffe onverschilligheid. Zi:j gaan den weg der misdadigheid
op. Men raadplege de statistieken der misdadigheid
onder de jeugd, en men zal tot ontzettende vaststellingen komen. Bijna elke gevangenisdirektie moet
maatregelen treffen om den toevloed van jongeren te
kunnen opnemen.
Een tweede middel om de jeugd te steunen is de
inrichting van toevluchtsoorden in den vorm van vrije
tehuizen of arbeidscentra.
Op dit gebied is ons land ver ten achter bij ongeveer alle demokratisclh geregeerde ilanden van de wereld. In het uitvoeren van werkobjekten allerlei, het
aanleggen van speel- en sportvelden, het bouwen van
jeugdherbergen en zwem inrichtingen, enz., ligt een
arbeidsveld voor de werklooze jeugd dat onuitputtelijk
is. Wi'j hoeven hierbij niet te onderlijnen dat deze
ondernemingen de gewone arbeidsmarkt niet moeten
beïnvloeden. Het komt er voornamelijk oip aan, jonge
menschen te onttrekken aan een bestaan van lediggang en aan een sfeer van depressie, hen samen te
brengen in kleinere of grootere gemeenschappen en
hen het gevoel weer te schenken dat hun koppen en
hun handen voor iets dienen.
. De proefnemingen die op dit gebied in het buitenland gedaan werden bewijzen ons dat de financiering van deze tehuizen of kampen zeer goed mogelijk is.
De bestaande jeugdorganisaties zullen hier een
zeer belangrijke taak vinden. Het is de plicht van de
openbare besturen hen de mogelijkheden aan de
hand te doen om deze taak naar behooren te vervullen.
* * *

Wij zijn er ons van .bewust dat dit overzicht verre
van volledig is. Het is niet mogelijk om binnen de
perken van een artikel alles te zeggen wat met het
vraagstuk der jeugdwerkloosheid verband houdt. De
bedoeling was slechts belangstelling te vragen voor
de aktie der socialistische en der syndikale jeugd van
ons land.
Moge het petitionnement der Internationale in alle
opzichten gelukken. Moge het zijn invloed uitoefenen op de besluiten der Internationale Arbeidskonferentie.
Het is meer dan tijd dat er iets gedaan wordt. Het
geldt hier niet alleen een interessant theoretisch probleem, het gaat hier om de toekomst van een heel
oienschengeslacht.
Dat ieder van ons, en voornamelijk hij die strijdt
in de rangen der arbeidersbeweging, zijne verantwoordelijkheid neme.
Teekent en laat teekenen. Helpt ons.
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Het IV e Jaarlijksche Kongres
van de Antwerpsche Syndikale Jeugdvereeniging
heeft te Antwerpen plaats gevonden op Zaterdag
en Zondag, 6 en 7 April jl. Evenals de vorige jaren duidde dit Kongres opnieuw vooruitgang en
versteviging der syndikale jeugd aan.
Zaterdagnamiddag werd een jeugdleiderskonferentie gehouden, onder voorzitterschap van kameraad
J. Huyghens. De Syndikale Kommissie was op deze
konferentie vertegenwoordigd door kameraad J. Rens.
Talrijke vakbondsbestuurders uit het Antwerpsche waren aanwezig en gaven alzoo blijk van hun levendige
belangstelling in het werk van de jeugd.
Het is op deze jeugdleiderslbijeenkomst dat Galliaert
zijn algemeen jaarverslag uitbracht. Vermelden wij
dat dit verslag uitgegeven is in een keurig verzorgde
brochure en waarin men alle bijzonderheden kan vinden over de werking van de Syndikale Jeugd in het
afigeloopen jaar. Wat betreft het ledental, dit is in
1934 vermeerderd met 528 koppen en bedraagt thans
in totaal 3,117 jongens en meisjes, verspreid over een
30-tal afdeelingen.
Een zeer aktieve werking werd doorgevoerd, wat
'blijkt uit volgende passage :

In 42 afdeelingen werd de eerste les bijgewoond
door .1,131 leerlingen;
ü e tweede les, door 1,088 leerlingen ;
De derde les, door 1,110 leerlingen ;
De vierde les, door .1,126 leerlingen ;
De vijfde les, door 1,065 leerlingen;
De zesde les, door 1,028 leerlingen;
De zevende les, door 1,036 leerlingen ;
De achtste les, door 1,003 leerlingen.
Een zeer kostbaar ontwikkelings- en propagandawerk vinden wi'j in onze filmen en lichtbeeldenplaten.
Evenals de vorige ,'aren konden wij vaststellen, dat
deze voordrachten een veel grootere belangstelling
wisten te verwekken dan de gewone lessen.
Zonder de minste overdrijving mogen wij verklaren, dat onze 526 ontwikkelingsbijeenkoimsten worden (bijgewoond door gemiddeld 50 toehoorders, of in
totaal ruim ,26,300 aanwezigen.
Niet alleen ons ledental is gestegen, maar insgelijks de belangstelling in ons opvoedingswerk, en dit
is wel de verheugendste vaststelling.

Algemeen programma :
Ons programma voorzag voor onze afdeelingen een
minimum van 15 ontwikkelingsbijeenkoimsten.
Voor iedere afdeeling werd een type programma samengesteld.
IDit 'programma bevatte 8 lessen voor jonge vakbondsleden ; 2 voordrachten met lichtbeelden ; 2 voordrachten met wetenschappelijke film; 2 voorlezingen uit bijzondere letterkundige werken, en 1 actualiteitsvoordracht.
In het meerendeel der afdeelingen werd 'dit programma uitgewerkt.
Ingevolge de ingespannen propagandanacfcie voor het
Plan van den Arbeid, talrijke voordrachten voor de
werkloozen en de propaganda en filmavonden, ingericht door de Federatie van Vakbonden, raakten onze
medewerkers-voordrachtgevers werkelijk overlast en
gebeurde het dat links en rechts voordrachten moesten worden uitgesteld of dat de voordrachtgever ontbrak.
Wij verontschuldigen ons voor deze niet te vermijden nalatigheid en verzoeken onze afdeelingsbestuurders van dezen biijzonderen toestand, waarin wij dit
jaar ons ontwikkelingswerk hebben moeten uitwerken wel nota te willen houden.
Ook" werd onze 'kursus voor jonge vakbondsleden in
verschillende gemeenten van het arrondissement
Turnhout ingericht.
In totaal organiseerden wij 344 lessen voor jonge
vakbondsleden.
Verder '82 voordrachten met lichtbeelden, 65 wetenschappelijke fümvertooningen en 35 actualiteitsvoordrachten, of in totaal 526 onfwikkelingsbijeenkomsten.
Van den kursus voor jonge vakbondsleden werden
1,500 handboekjes, uitgegeven door de Syndicale
Commissie, aan de leerlingen uitgereikt.

Voor de kadervorming werden vier studie-week-ends
ingericht te Kalmthout, die ieder door ongeveer 100
jeugdleiders werd bijgewoond. 14 leerlingen van de
syndikale kursussen mochten de studieweek te Ukkel 'bijwonen. In het Bondsgebouw te Antwerpen
werd een speciale studieweek ingericht voor de jonge
werklooze leden der syndikale jeugdorganisatie. De
S. J. (beschikt over een blad dat op 5,000 exemplaren
wordt verspreid, en verder over een leidersorgaan.
Een speciale stootbrigade houdt zich bezig met de
propaganda. Deze stoorbrigade organiseerde talrijke
meetingen en feesten, verspreidde tien duizend e
manifesten voor de vakbonden, de Partij en het Nationaal Aktiebureau, deed systematisch aan huisbezoek, in 't kort, staat overal op de bres om de vakibonds- en socialistische ideeën te verspreiden.
Al deze punten en nog talrijke andere werden door
Galliaert in een knappe rede toegelicht.
Na Galliaert namen, zaterdagnamiddag, nog het
woord de kameraden Hauché, over « De Syndikale
Jeugd en haar taak in de arbeidersopvoeding », en
Deliernieux, bestuurder van de school-gevangenis,
oVer « De Jeugd in nood ». Vooral de rede van den
laatste blonk uit door oorspronkelijkheid van gedachten en een grondige kennis van het zieleleven en de
behoeften der jeugd. Wij kunnen de organisaties, die
over dit vraagstuk een voordracht wenschen, kameraad Deliernieux ten zeerste aanbevelen. Dat deze
kameraad wel degelijk de ziel der jeugd weet te vertolken bleek uit de geestdriftige ovatie die hem gebracht iwerd door de jeugdleiders na afloop zijner
* rede.
Het eigenlijke kongres, dat een demonstratief karakter droeg, werd Zondag geopend in het « Rubenspaleis ». 'De geestdriift, die izekêr tot uiting ware gekomen, werd getemperd ten eerste door een verschrikkelijk hondenweer en vervolgens en vooral door
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de treurige tijding van Piet Somers' dood, die op dit
kongres bekend werd gemaakt. Inrukwekkend was
de stille buide die deze 1,500 jeugdige aanwezigen
brachten aan de nagedachtenis van dien flanken strijder die Piet Somers was*.
Verschillende jonge kameraden, allemaal leiders
der Syndikale Jeugd, namen vervolgens bet woord. In
een flinke rede, zette kameraad Durinckx uiteen
waarom de Syndikale Jeugdvereeniging onontbeerlijk
is. Geen strijd tegen de ouderen, maar met hen in
eigen organisaties, die 'beantwoorden aan de specifieke jeu-gdbehoeften.
Kameraad Chauliac belichtte de rol die de jeugd
dient te vervullen in den strijd naar de macht. Hartversterkend was de Korte spreekbeurt van kameraad
Hellemans. Daar waar de huidige regeeringsdeelname
tal van kameraden eenigszins sceptisch stemt tegenover de verdere kansen van het Plan van den Arbeid,
toonde Helleman9 aan waarom en (hoe de aktie voor
jhet Plan verder dient doorgevoerd te worden.
Een 'hartig woord was dat van Galliaert, die de
nieuwe te verwezenlijken doeleinden uitstippelde.
Galliaert is de echte leider van de S. J. Dat voelt
men wanneer hij spreekt, dat ziet men op de gezichten van zijn jonge toehoorders, dat wordt men
vooral gewaar aan de wijze waarop hüj telkens na
zijn spreekbeurten toegejuicht wordt. Wdj behoeven

zeker niet te vermelden dat wij ons bij deze toejuichingen gaarne aansluiten.
Namens de Syndikale Kommissie, die op dit konigres ook door kameraad Bondas vertegenwoordigd
was, sprak kameraad Rens enkele woorden.
Wanneer Jos. Galliaert de leider is der Syndikale
Jeugd van Antwerpen, dan is Laroche er de vader
van. Óok bij moest van ziijn korte, geestdriftige rede
een ovatie in ontvangst nemen.
Ten teeken van rouw werd de optocht, die na afloop van dit kongres voorzien was, afgelast. Bezield met bet ernstig voornemen in den loop van het
volgend jaar hun beweging uit te breiden en te versterken, gingen onze jonge 'kameraden uiteen.
Wat onzen algemeenen indruk betreft, was deze opperbest. De Syndikale Jeugdvereeniging geelt ons het
beelld van een jeugdbeweging, die ernstigen opbouwenden en opvoedenden arbeid verricht, die bij de
jonge arbeiders vernieuwde belangstelling opwekt
voor bet werk der vakbonden en die nieuwe leiders
Vormt, die, evenals de oudere, direkt voortkomen uit
de massa en daarvan 'het vertrouwen genieten..
Wij zijn er van overtuigd, dat de Syndikale Jeugd
een uiterst nuttige rot vervult in dienst van de arbeidersbeweging, en bet is met onze volle sympathie dat
wij onze jonge 'kameraden voor bun werking in de
toekomst « veel geluk » toeroepen.
J. R.

Een meening van kameraad Bondas over het Kongres
der Syndikale Jeugd van Antwerpen
Elders spreken wij over het Kongres der Syndikale Jeugd van Antwerpen. Onze lezers zullen niet
zonder belangstelling kennis nemen van de beschouwingen over dit kongres door kameraad Bondas gegeven in Le Prolétaire van 13 April, en die wij hier
laten volgen :
« De bedrijvigheid van deze organisatie is merkwaardig. Het bewijs daarvan vindt men zoowel in
den voortdurenden aangroei van haar ledental als in
haar propaganda- en opvoedingsarbeid.
» Zij hield haar jaarlijksch kongres op Zaterdag en
Zondag jl.
» De eerste dag werd besteed aan het onderzoek
van het verslag van den sekretaris, kameraad Joz.
Galliaert, en het was den leiders van al de afdeelingen meer te doen om het geven van wenken dan
het uitbrengen van kritiek, wat bewijst, dat de jongeren met overdenking handelen!
» Den tweeden dag waren al de leden uitgenoodigd
en te 10 uur Js morgens krielde de onmetelijke zaal
van het « Rubenspaleis » van een menigte jongelui
die zonder overdrijving op 1,400 of 1,500 mag geschat worden.
)> Voor deze demonstratieve bijeenkomsten veranderen de voorzitter en de verslaggevers telken
jare en na deze op het spreekgestoelte te hebben zien
V

defileeren en hun uiteenzettingen gehoord' te hebben
die even goed ontworpen, als met welsprekendheid
gedaan worden, vertrekt men met een vaster vertrouwen in de toekomst van het syndikalisme.
» In* den trein die ons terug naar Luik voerde,
dachten wij er aan, dat deze organisatie der Syndikale Jeugd van Antwerpen een uitstekende school
van militanten is, en wij vroegen ons af, of het
geen tijd werd dat wij er aan dachten hier iets soortgelijks te verwezenlijken.
)> Men zal ons ongetwijfeld tegenwerpen, dat dit
idee vóór slechts enkele jaren verworpen werd, dat
hetgeen goed of mogelijk is in dit gewest, het wellicht minder of niet is in een ander, dat de toestanden dezelfde niet zijn, evenmin als de geestesgesteldheid, enz.
)> Wij nemen dit aan, doch men zal ook aannemen
dat men soms, wanneer men beter of vollediger ingelicht is, van idee kan veranderen.
i) Het in zekeren zin in 1931 negatief opgeloste
vraagstuk heeft niet belet dat de metaalbewerkers
het initiatief genomen hebben, en vervolgens bestaat
een noodzakelijkheid die ons niet onverschillig kan
laten en die alles beheerscht : militanten vormen die
het vóór dertig jaar begonnen werk voortzetten.
)> Wordt het geen tijd dat iedereen daarover nadenke? »

