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Artikel I 

De Federatie van Jongerengroepen v.111 

de Partij van de Arbeid (hierna respec-
tievelijk te noemen de FJG en de Partij) 
stelt zich ten doel, staande op do grond-
slag van het democratisch socialisme hij 
te dragen tot de staatsburgerlijke vor-
ming van jongeren door he,i in contact 
te brengen met de politiek in her alge-
meen en met het democratisch socia-
lisme zoals dit gestalte vindt in de 
partij. 
Artikel 

De FJG tracht dit te verwezenlijken 
door: 
a. het oprichten van jongerenkernen 
b. het oprichten van gewestelijke en 

stedelijke jongerenfederaties 
c, het organiseren van internationale, 

nationale en regionale conferenties 
d, alle andere wettige middelen, waar-

mede het, gestelde doel kan worden 
bereikt. 

Artikel 3. De jongerenkernen 

De jongerenkernen staan open voor 
jongeren van 18-30 jaar, die, al dan niet 
lid van de partij, de doelstelling van 
de FJG onderschrijven. 
De leden van jongerenkernen, die geen 
lid van de partij zijn, betalen een con-
tributie aan de jongerenkernen gelijk 
aan het contributlebeth'ag dat voor het 
lidmaatschap van de Partij geldt, on-
verminderd de financiële bijdrage voor 
de activiteiten van de FJG. 

Artikel 4.  Dc  taak en werkwijze van d 
Jongerenkernen 
De jongerenkernen hebben tot taak om, 
op een wijze aangepast aan de omstan-
digheden ter plaatse, zoveel mogelijk 
van de doelstelling, genoemd in art. 1, 
te verwezenlijken. 
Ter stimulering van de staatsburger-
lijke vorming van de jongeren nemen 
de jongerenkernen onder meer actief 
deel aan het werk van de plaatselijke 
politieke jongereneontactraden. 
De jongerenkernen hebben voor acties, 
die niet rechtstreeks voortvloeien uit 
bovengenoemde tank goedkeuring nodig 
van de jongerensecretaris. Deze goed-
keuring kan slechts geweigerd worden, 
wanneer deze acties in strijd zijn met 
het beginselprogram van de partij. 
Voorts kunnen de jongerenkernen - 
indien zij dit wensen - deelnemen aan 
acties en andere werkzaamheden van 
partijwege georganiseerd. 

Artikel 5. De gewestelijke en stedelijke 
ongeren/ederaties 

Indien gewenst, kan in een gewestelijke 
of stedelijke  partijfederatie een jonge-
renfederatie worden opgericht. Deze 
federatie bestaat uit jongerenkernen in 
de desbetreffende federatie, die hiervan 
wensen deel uit te maken. De jongeren-
federaties vormen met de onafhanke-
lijke jongerenkernen de Federatie van 
Jongerengroepen van de Partij van de 
Arbeid. 

Artikel 6. De taak van  dc  jongeren-
federaties 
De jongerenfederaties steunen en sti-
muleren de jongerenkernen en onder-
houden de band tussen de jongeren-
kernen in de federatie en hot contact 
met de fecleraties van de partij. Onder 
meer doen zij dit door het beleggen van 
regionale. bijeenkomsten en cursussen. 
De afgevaardigde in de federatieraad 
brengt regelmatig verslag aan de Jon-
gerenfederatie uit van zijn werk in de 
federatieraad. 

Artikel 7. De federatieraad 
In de federatieraad hebben zitting: 
a. van iedere conform artikel 5 opge-

richte gewestelijke en stedelijke 
jongerenfederatie één vertegenwoor-
diger gekozen door de desbetreffen-
de federatie: 

b. ','an  Iedere gewestelijke en stedelijke 
federatie waar geen jongerenfede-
ratie bestaat één vertegenwoordiger 
gekozen door de daar aanwezige kern 
(en) of indien geen kern aanwezig 
is, een vertegenwoordiger aangewe-
zen door het gewestelijk of stedelijke 
partijbestuur, 

c. de door de sub a, en b. genoemde 
leden gekozen voorzitter en vice-
voorzitter van de federatieraad en 
de internationaal secretaris van de 
FJG, die evenals de hierna sub cl. te 
noemen personen bij voorkeur uit 
hun midden moeten worden gekozen. 

cl, de  doer  de sub a. en b. genoemden 
conform artikel 9 gekozen leden van 
de Algemene Beleidscommissie der 
federatieraad, voorzover niet be-
horende tot de hiervoor sub c. ge-
noemden. 

De sub a, en b. genoemden, alsmede de 
voorzitter van de federatieraad hebben, 
met inachtneming van het vorenstaan-
de, stemrecht, Bij staking der stemmen 
wordt het voorstel geacht te zijn  ver-
worpen. 
De federatieraad komt ten minste twee 
maal pel' j;iar bijeen. 

Artikel 8. Di' taak  ran  de Jcdrrahh,'eacl 

De federatieraad heeft de algemene 
leiding van de FJG. Hij werkt hierbij 
ten nauwste samen niet de jongeren-
secretaris en met de gewestelijke en 
stedelijke jongerenfederatles. 
Indien de federatieraad dat wenselijk 
voorkomt, deelt hij het partijbestuur, 
andere partij-instanties en/of -fracties 
zijn mening moe over zaken, die spe- 
ciaal -. of ook de jongeren aangaan. 
De tederatieraaci kan zich ook tot an-
dere dan partij-instanties wenden. 
Hiervoor is echter de toestemming van 
de jongerensecretaris vereist. Deze toe-
stemming kan alleen geweigerd worden, 
wanneer deze uitspraken in strijd zijn 
niet het begiriseiprogram. 
De federatieraad kiest de FJG-ver-
tegenwoordigers in andere partij-
organen en wijst  de afgevaardigden 
aan, die namens de FJG internationale 
en nationale bijeenkomsten bijwonen. 
De FJG-vertegenwoordigers in andere 
partij -org  an  en worden telkens voor een 
jaar gekozen, met de mogelijkheid van 
herverkiezing. 

Artikel 9 (nieuw). De algemene beleids-
corn missie en  hoar  taak 
De eventuele uitwerking van de beslis-
singen van de federatieraad berust, 
voorzover die niet is opgedragen aan de 
jongerensecretaris, bij een algemene 
beleidscommissie, bestaande uit S leden, 
te weten: de voorzitter en vice-voor-
zitter van de federatieraad, de Inter-
nationaal secretaris van de FJG en 
2 personen als zodanig gekozen door de 
federatieraad. 
Indien de federatieraad niet in zitting 
bijeen is, berusten de in het tweede en 
derde lid van artikel 8 breder omschre-
ven taken van de federatieraad bij de 
algemene beleidscommissie. 
De algemene beleidscommissie maakt 
echter enkel en alleen de naar haar 
oordeel in de federatieraad heersende 
mening kenbaar, indien dit kenbaar 
maken geen uitstel duidt tot het tijd-
stip, waarop de federatieraad weer in 
zitting bijeenkomt. 

Artikel 10 (oud-artikel 9).  Dc  jongeren-
secretaris 
a. Hij wordt benoemd en ontslagen 

door de partij in overleg met de 
federatie-raad. De partij regelt zijn 
salaris en arbeidsvoorwaarden. Hij 
woont da vergaderingen van hot 
partijbestuur bij en die van hot da-
gelijks bestuur, voor zover het dage-
lijks bestuur dit nodig acht. Zijn 
bureau is gevestigd In het partij-
secretariaat, waar hij In het alge-
meen secretariaat is opgenomen. 
Zijn werkzaamheden dienen in over-
eenstemming te zijn met de opvat-
tingen van de federatieraad. 

b. Zijfi taak: 
1. Hij activeert en stimuleert het 

werk van de partij onder de jon-
geren. 

2. Hij zoekt naar nieuwe wegen om 
de jonge generatie te benaderen. 

3. Hij activeert en stimuleert de be-
sturen van de afdelingen, gewes-
telijke en stedelijke federaties van 
de partij om met hen te komen 
tot de oprichting van jongeren-
kernen en jongerenfederaties. 

4. Hij activeert en stimuleert de 
jongerenkernen en Jongerenfede-
raties. 

5. Hij zorgt voor de voorlichting zo-
wel in als bulten de federatie. 
Hij behartigt de organisatorische 
werkzaamheden, verbonden aan 
de FJG. 
Hij woont als regel de vergade-
ringen van de federatieraad en de 
algemene beleidscommissie bij. 

6. Hij stelt de federatieraad regel-
matig op de hoogte van zijn werk-
zaamheden. 

7. Hij dient jaarlijks een overzicht 
van het jongerenwerk in bij  het 
partijbestuur. 

Artikel  II  (nieuw), Ontrnoetings-
weekend 
Jaarlijks wordt een ontmoetingsweek-
end voor FJG-leden georganiseerd, op 
welk weekend in principe alle kernleden 
toegang hebben met dien verstande 
echter, dat er naar moet worden ge-
streefd, dat de deelnemers behoren tot 
zoveel mogelijk kernen, 
Op dit ontmoetingsweekend zal door de 
jongerensecretaris een overzicht van 
het jongerenwerk worden gegeven, als-
mede een nadere toelichting op zijn 
werkzaamheden naar aanleiding van 
vragen en suggesties van de kernleden 
betreffende liet jongerenwerk van de 
partij. 
Artikel 12 (Oud-artikel 10). Financiën 
De jolAgerenkernen zijn zelf verant-
woordelijk voor uitgaven en ontvang-
sten. Waar mogelijk worden zij finan-
cieel gesteund door de partijafdelingen. 
Zij brengen jaarlijks verslag uit van 
hun werkzaamheden aan het bestuur 
van de afdeling. 
Een overeenkomstige regeling geldt ten 
aanzien van gewestelijke en stedelijke 
jongerenfederatie en gewestelijke en 
stedelijke federaties van de Partij. 
Met toestemming van de federatieraad 
kan de jongerensecretaris de jongeren-
kernen evenals de gewestelijke en stede-
lijke jongerenfederaties bepaalde finan-
ciële lasten opleggen voor bijzondere 
doeleinden. De jongerensecretaris stelt 
elk jaar in overleg met de federatie-
raad een begroting op, welke daarna de 
goedkeuring behoeft van het Partij-
bestuur. Op deze begroting komen o.a. 
alle uitgaven vanwege de federatieraad 
en de jongerensecretaris. Het boekjaar 
loopt van I oktober tot en met 30 sep-
tember, 

Artikel 13. Internationale werkzaam-
heden 
De federatieraad bevordert in samen-
werking met de internationaal-secre-
taris zoveel als in zijn vermogen ligt 
de internationale contacten. 
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