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Ondanks de politieke crisis in het land en de moederpartij, de
Socialistische Partij van Oekraïne (SPU), is de jongerenorganisatie SMS
springlevend. De jongeren voeren momenteel een heftige interne
discussie over of ze de SPU moeten blijven steunen of dat ze zelf een
politieke partij moeten oprichten. De AMS trainde afgelopen weekend
leden van de jongerenorganisatie in Khmelnitsky, in het westen van
Oekraïne.

Tijdens de training werd aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop je je als
politieke jongerenorganisatie kan organiseren. De relatie met de moederpartij is daarbij één
van de onderwerpen voor discussie. De socialistische jongeren zijn kritisch over de SPU,
maar realiseren zich tegelijkertijd dat het niet makkelijk zal zijn om geheel op eigen benen te
staan.
De partij, onder leiding van Oleksandr Moroz, heeft een voor velen moeilijk uit te leggen
ommezwaai gemaakt. Tot na de parlementsverkiezingen in 2006 zat de partij in de Oranje
coalitie, onder leiding van president Yushchenko. Tijdens de moeizame onderhandelingen om
een regering te vormen stapte partijleider Moroz over naar het “Blauwe kamp” en vormde een
regering met de Partij voor de Regio’s (onder leiding van Viktor Yanukovych) en de
Communistische Partij (onder leiding van Petro Symonenko).
De SPU heeft tijdens de parlementsverkiezingen in maart 2007 de kiesdrempel niet gehaald
(2,86% van de stemmen met een kiesdrempel van 3%). Er is veel kritiek op de concentratie
van macht rondom de partijleider. De jongeren beslissen tijdens een congres dat eind
november of begin december zal plaatsvinden over hun relatie met de SPU.
Ondertussen duurt de nieuwe politieke impasse in Oekraïne voort. Na het ontbinden van de
regeringscoalitie is het onwaarschijnlijk dat premier Tymoshenko en president Yushchenko er
samen nog uit komen. Tegelijkertijd zit niemand, behalve misschien Yulia Tymoshenko die
op kop ligt in de opiniepeilingen, te wachten op vervroegde verkiezingen.
De AMS blijft de jongeren steunen in deze politiek turbulente tijden. De volgende training zal
begin november plaatsvinden in Donetsk, in het oosten van Oekraïne.

