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Dit exomplaar bestaat uit 7 biz.

HET..Set e CONGBES VAN DE SOCIALISTISCHE J£UGD_VAN NEDEKLAND (SJ)

S a m e n v a t t i n e

Het op 12 en 13 oktober 1968 in Amsterdam gehouden 8ste congros ;|

van de Socialistische Jeugd van Nederland (SJ), hield zich voor een

groot deel bezig met organisatorische kwesties. Behalve dat deze links-'

socialistische jongerenorganisatie bezig is hot aantal afdelingon uit

te breiden, heeft zij in net afgelopen jaar kans gezien haar firiancielo

positie niet onbelangrijk te verbeteren. Voorts heeft de SJ-leiding de

bedoeling de kaderscholing krachtig ter hand te neraen. Zij wil deze la- ,

ten sarnenvallen mat de maandelijks te houden hoofdbestuursvergadering.

Naar vorluidt werd daarmee reeds een begin gemaakt. !

De vcrhouding van de SJ tot de democratisch-socialistische stu-

dentenvereniging ;!Foliteia", v/aarmee sinds eind 196? een federatief

verband bestaat, lijkt er niet beter op te worden.

//at de Internationale contacten betreft:

Van SJ-zijde heeft men interesse voor het plan, dat de Cubaanso jongo-

ren zoudon hebben, om naast de cominunistische V/FDY en de socialistische

IUSY een derde wereldjeugdorganisatie op te richten.
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j HET 8ste CONGEES_VAN_DE_30CIALISTI3CHE JEUGD rVAN^NEDERLAND_(_SjQ

Op 12 en 13 oktober 1968 organiseerde de Socialistische Jeugd

van Nedorland (SJ) in Amsterdam haar 8ste congres. Zoals te doen ge-

;bruikelijk verscheen ook nu weer kort tevoren de^zgn. beschrijvings-

brief, waarin een opsomming werd gegeven van de in het afgelopen vere-

nigingsjaar e.an do dag gelegde activiteiten, alsmede van de plannen voor

1969. Wat dit laatste betreft, bracht het congres niet veel meer nieuws

dan reeds in het discussie-materiaal naar voren was gekomen.

Internationale contacten

Ilet congres bield zich allereerst bezig met de eisen, die de SJ

op internationaal gebied verwezenlijkt wil zien. Interessante punten

zijn o.ra.:

a. aan sociaal-revolutionaire bewegingen moot morele en daadwerke-

lijke steun worden verleend;

b. ieder land moet de mogelijkheid hebben om het socialisme op eigen

manier op te bouwen. Daarbij moet gelet worden op de economische

ontv/ikkelingsf'3s3 ter plaatse en op de culturele orastandigheden;

c. om een tegenwicht te kunnen vormen tegen de Europese integratie

van het kapitalisme op politiek, financieel en economisch gebied,

zullen de socialistische partijen, vakbonden en jeugdorgaiisaties

zich eveneens moeten bundelen; de SJ staat in dit opzicht aen zo

groot mogelijke samenwerking voor met andere revolutionaire jeu^d-

bewegingen op concrete punten;

d. Nedcrland moet uit de NAVO treden en de NAVO-nederzettingen moe-

ten uit Nederland verdwijnen.

Op het congres werd voorts besloten tegen deze verdragsorganisa-

'tie actie te blijven voeren. Er werd op gewezen, dat de NAVO in de cer-

ate plaats een apparaat is om politieke rainderheden in de lid-staten

te onderdrukken (Griekenland en Portugal).

Ten aanzien van samenwerking met organisaties buiten Nedorland,

bracht internationaal-secretaris Gerard Staats, in zijn verslag naar

voren, dat de verhouding tot de afdeling Aken van ,de Socialistische

Duitse Studenter.bond (SDS) goed is te noemen. Ook de SDS-afdcling
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!in Keulen zou, wat politieke opvattingen betreft, goed bij de SJ pas-

isen. In vorband daarmee bestaan er plannen om met doze SDS'ers en mot

|"Die Falken" uit Keulen, tot gezamenlijke activiteiten te komen (jvcn-

! tueel een vfeekend organiseren) . Een en ander om de onderlinge contac-

ten te bevorderen.

Over de verhouding tot de communistische Wereldfederatio van De-

raocratische Jeugd (WFDY) deelde Staats mode, dat deze zich v/el op het

huidige niveau zou handhaven. Weliswaar ontvangt de SJ regeimatig con-

vocaties en brochures van die zijde, maar de SJ-pogingen om het geasso-

cieerd lidrnaatschap van de WFDY te verwerven, liepen op niets uit. GG-

zien do brief van de SJ aan de Russische jeugdorganisatie Komsomol,

Y/aarin kritiek werd geleverd op het schrijversprtees in Moskou, en het

SJ-standpunt inzake het ingrijpen van de Warschaupactlanden in Tsjecho-

slowakijc, zal die situatie vvel bestendigd worden.

v/el heeft de SJ bilaterale contacten met lid-organisaties van de-

ze communistische jeugdinternationale. Genoemd kunnen in dit verband

worden Tsjechoslowakije en enkele landen uit de Derde Nereid. Ook zou-

den contacten met Joegoslavie en Roemenie op gang komen. In januari

1969 zal in laatstgenoemd land een congres over "De Europese Voilighoid"

worden georganiseerd, dat zal worden bijgewoond door Alex Korzec, de

nieuwe internationaal-secretaris van de SJ. Tenslotte zou de 3J ook re-

geimatig propagandaraateriaal (o.a. boeken) uit China ontvangen.

Vercler warden nog mededelingen gedaan over een plan van Cubaanse

jongeren om een derde wereldjeugdorganisatie op te richten. Indien dit

plan vorwezcnlijkt mocht worden, zal de SJ toetreding overwegen. Op

initiatief van Cuba zou rond de Kerstdagen 1968 in Frankrijk of in Ita-

lie een Vietnamdemonstratie georganiseerd worden. Wellicht in verband

daarmee droeg het congres het hoofdbestuur op de mogolijkheden te on-

•derzoeken om tegelijkertijd ook een demonstratie in Amsterdam te houden.

2. Interne organisatio

a. Financien

Door een beter beheer dan zijn voorgangers, wist de huidige finan-
.. ^

cieel-secretaris van de SJ - Peter Schroder - de schuld van de organi-

satie terug te brengen van / 7000,— (in 196?) tot f JOOO,—. Teneinde
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' deze positie nog verder te verbeteren, werd besloten dat de afdelingen

i voortaan ^0% van de ontvangen contributie aan het hoofdbestuur raoetcn
j

^ afdragen.

De SJ telt raomenteel c? • ̂ 00 leden. Honderd ervan woonden dit

congres bij.

b. Scholing

Ten aanzien van de scholing -werd besloten om naast die per afde-

ling, ook een landelijke kaderscholing te organiseren en deze te laten

samenvallen met de maandelijks te houden hoofdbestuursvergaderingen.

Op die kaderscholing wil de SJ komen tot een "ontleding" van het moder-

ne kapitalisrae , waarna de plaats en de strategic van de verschillende

revolutionaire bewegingen - en van de SJ in het bijzonder - vastgesteld

kunnen- worden.

Voorts werd besloten om in iedere afdeling personen zich te laten

specialiseren op een specif iek onderwerp, zodat ook zij scholing kunnen

geven. Waar nodig zouden ;ldeze specialisten" ook bij hot werk van het

politiek bureau van de SJ betrokken kunnen worden.

c. Periodieken

Na lange discussie werd besloten door te gaan met het uitgeven

van het blad "ESJEE" , zij het dan dat het uitgebreid zal worden en meer

soorten artikelen zal gaan bevatten.

Wat het "Intern Bulletin" betreft, werd besloten in elke af deling

een persoon verantwoordelijk te stellen voor het verzaraelen van de ko-

pij er. '. pzeiiding daarvan naar de redactie, In dit bulletin worden be-

richten opgenomen, die te ''intern" zijn om in de "ESJEE" te worden ver-

. meld: het gaat hierbij namelijk om interne organisatiegegevens , actie-

plannen e.d., die niet voor de buitenwacht bestemd zijn.

Voorts v/erd op het congres bekend, daf'Politeia" aan de SJ hoe ft

voorgesteld orn gezajnenlijk een dergelijk intern bulletin uit te geven. Het

Si-hoof dbostuur voelt daar echter niet voor, omdat - naar men meedeeldo -

de ondcrv/erpen, die de Politeianen zouden willen behandelen, voor do
\J vaak niet interessant zijn of op een ander tijdstip gepubliceerd

dienden te worden.
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d. IAfdelingen

:- Volgons de beschrijvingsbrief verdween de SJ-afdeling in Alkmaar

: door inactiviteit. Twee nieuwe afdelingen werden;opgericht, nl. die in

Delft en in Limburg. Speciaal ''Delft" liet van zich horen bij de voor-

genoraen orclevorstoring tijdens de Taptoe Delft op 7 September j.l.

Voorts zijn er - zo werd raedegedeeld - afdelingen in oprichting in

Dordrecht, Eindhoven, Haarlem en Maassluis. Laatstbedoelde afdeling

blijkt er overigens reeds te zijn. Tijdens een kortgeleden gehouden :

raadsvergadering in Maassluis, deelden leden van deze afdeling namolijk

pamfletten uit onder B ci W en raadsleden.

."/at de andere - bestaande - SJ-afdelingen betreft, deelde organi-

satiesecretaresse Margriet Oeldrich in de beschrijvingsbrief net vol-

gende raee. Die in Utrecht en Den Haag beginnen nu goed te draaion. Ook

met de--afdeling Amersfoort gaat hot goed, zij tla't daar in de zomermar.n--

den, door uitstedigheid van de leden, de activiteiten stil lagon. Van

de twee gr otste afdelingen, Amsterdam en Rotterdam, wordt geze-gd aat

ook dezo redelijk actief zijn. Van de twee kleinste afdelingen, Purmo-

rend en Friesland, is de laatste het minst actief.

Verder zou de SJ van plan zijn in Twente eveneens acties en/of

een weekend te organiseren, om het politieke bowustzijn van de jongoron

daar te stirauloren.

e. Versterking van do organisatie

Kennelijk met de bedoeling om de organisatie te versterken ging

het congres accoord met voorstellen van de leiding om naast het hocjJTd-

be_s^uur, een 2°iiii£lS_ili££S2i en een orggnisatie-bureau in te stellon.

Het hoofdbestuur ziet er in de nieuwe samenstelling als volgt

-uit:

Voorzitter bleef Guus Markmann. Tweede voorzitter werd Ernst

Verhaar. Hugo van der Horst bleef algemeen secretaris. Ook Hargrict

Oeldrich behield haar functie van organisatie-secretaresse. Ook de fi-

nancieel-secretaris, Peter Schroder, die deze functie al enige tijd bc-

kleedt, bleef op zijn post.

Zoals vermeld, werd Alex Korzec internationaal-secretaris.
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Het schijnt de bedoeling te zijn, dat zijn voorganger Staats, do admi-

i nistratievo zijde van deze functie zal (blijven) vervullen.

I Tot scholingssecretaris werd Maarten Miiller geko:zen. Erik Meijer ten-

slotte, bleef hoofdrcdacteur. Op Ernst Verhaar (Rotterdam) na, komen

al doze jongeren uit Amsterdam. Om de grote invloed van doze stad in

het hoofdbostuur wat te vermindercn, word Aad van der Maarel uit Delft

aan dit bestuur als lid toegevoegd.

Het politick bur e_au, dat zich zal gaan bezighouden met het uit-

werken van de scholingsplannen, zal het hoofdbestuur verder terzijde

staan bij het opstellen van verklaringen en uitspraken over allerlei

gebeurtenissen. Algemeen secretaris Hugo van der Horst zal er de leiding

van hebbcn. Andere leden van het politick bureau zijn: Maarten Muller,

Alex Korzec, Erik de Lange (naraens de studenten), Paul Cobben (voor de

scholioren) en Theo van der aVaart (voor de werkende leden).

De toevoeging van de laatste drie jongeren gebeurde waarschijn-

lijk met het oog op de voorgenomen vorming door de SJ van een zgn. jon~

gorensyndicaat, waartoe op het politick congres van 27 en 28 april j.l.

werd besloten. Daarmee wil de 3J ook jongeren buiten de eigen organisa-

tie betrekken bij de strijd tegen, vvat zij noemt, ''de uithuiting1'. De

jeugd, aldus de SJ, heeft door de huidige maatschappij-vorm geen niede-

zeggenschap op scholen en universiteiten en in bedrijven. Door de vor-

ming van cen syndicaat als het genoemde, wil de SJ nu de belangen van

de betreffende jongeren gaan behartigen.

3- V o rhouding Jx> t_'' P o 1 i t e i a "

Zoals bekend, gingen de SJ en de democratisch-socialistische stu-

dentenorganisatie "Politeia" eind 196? een federatie aan. Reeds kort

na de studentenonrust van mei 1968 werd duidelijk dat het tussen beide

organisaties niet boterde. Dat bleek o.m. uit het feit, dat de SJ onder

studenten wilde gaan v/erken. Zo raadde het afdelingsbestuur Amsterdam

van deze organisatie zijn leden aan lid te worden van "Politeia", aan

wie ''wij tot nu toe fen gebleken is ten onrechte) de socialistische in-

breng in de studentenbeweging hebben overgelaten'%

Een en ander werd op het SJ-congres opnieuw bevestigd. Guus Mark-

mann, landelijk voorzitter, stelde in de beschrijvingsbrief dat de
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studenten zullen proberen van de Studentenvakbeweging (SVB) weor een

'vakbeweging te maken en niet een tweede socialistische studentenbewe-

ging. Kennelijk doelde hij daarbij op de positie van "Politeia", die

daartoe - door gerais aan "socialistisch" gehalte - had bijgedragea.

De trot skis j:e_n in_de_SJ

De reserves van de SJ t.o.v."Politeia"- ook gebleken rond de

kwestie van hot gezamenlijk uit te geven bulletin - worden o.m. bepaald

door het feit, dat men in leidende SJ-kringen vermoedt, dat trotskis-

ten in ;'Politeia!I en in de SJ proberen de lakens uit te delen. So v/erd

uit kwetsbare bron bekend, dat vanuit de SJ pogingen zijn gedaan ora do

voorzitter van het bestuur van het district Amsterdam, Herman Ubachs,

om politieke redenen uit die functie te verwijderen. Van Ubachs is be-

kend, dat hij trotskist is.

Men kan zich overigens afvragen of het SJ-hoofdbestuur wel goed

geinforraeord is. In de loop van 1968 vroeg dit bestuur namelijk aan

2rik Mcijcr, of hij in de plaats van Erik de Lange voorlopig hoofclredac-

teur zou v/illen worden. Doze nam dit aan. T.z.t. zal deze functie ech-

ter worden overgenomen doer Herman Pieterson, thans redactic-sccreta-

ris van de SJ. Zowel Meijer als Pieterson onderhouden relatics met trots-

kisteni

De komende tijd zal leren of de trotskisten er in zullen slagen

hun positie in de S>J verder te versterken. Het ziet er thans naar uit,

dat dit wel het geval zal zijn. Een oproep van de Scholieren Kerngroep

(SKG) aan middelbare scholieren in de hoofdstad om op 6 noveraber eon

voorlichtingsbijeenkomst in de Oudemanhuispoort (behoort tot het gcbou-

wencomplex van de Universiteit van Amsterdam) bij te wonen, verraelddo

als naarn en adres C.H. Tichelman, Herderhof 2 te Amsterdam. Naarn en adrcs

zijn in ti-otskistische kringen niet onbekend.

29 novernber 1968.
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