Freedom, justice and solidarity are the
basic pricipales underlying the work of
the

Konrad-Adenauer-Stiftung

(KAS).

KAS is a political foundation, closely associated with the Christian Democratic
Union of Germany (CDU). As co-founder
of the CDU and the first Chancellor
of the Federal Republic of Germany,
Konrad Adenauer (1876-1967) united
Christian social, conservative and liberal
traditions.

His

name

is

synonymos

with the democratic reconstruction of
Germany, the firm alignment of foreign
policy with the transatlantic community
of values, the vision of the unified Europe
and an orientation towards the social
market economy. In our European and
international cooperation with nealry 80
offices abroad and projects in over 120
countries, we make a unique contribution
to the promotion of democracy, the rule
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ណ ោះ (មុខម្ខា ងនៃកាក់)។
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សម្រេចចិត្តនានា
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ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះ

គឺការចាប់បដិសន្ធិថ្មីមយ
ួ របស់គណបក្ស

1	នេះប�យើ ោងតាមការប៉ា ន់ស្មា នរបស់ CIA World Factbook ឆ្នា ំ ២០១៥, ៥១.១៤%

នៃប្រជាជនកម្ពុជាមានអាយុចន្ល ោះ ០ នង
ំ Cf. Central Intelligence Agency
ិ ២៤ ឆ្នា ។

របស់ប្រទេសកម្ពុជា: World Factbook, ០៣.០២.២០១៦, https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/cb.html (១១.០២.២០១៦) ។
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យុវជនកម្ពុជា (CYP)។ បន្ថែមល�ើនេះទាង
ំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (CPP)
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ើ ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងជួរគណ
ើ ថែមទាំងបានខត
ិ ខំប្ង
រឹ ប្រែង បង្កន

បក្សរបស់ខលួ ន
្ ដោយបន្តជម្រុញនង
ិ ពង្រីកបន្ថែមក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
រ�ៀងៗខ្លួន។

ត្ត
៉ ៤
់ រូប មានតែ១រូបបុណ្
៉ ណ ោះ
បិ ណាតែ ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋអាល្លឺមង
3
ដែលមានអាយុតច
ិ ជាង២៥ឆ្នា ំ ក៏ដោយ ក៏យុវជនគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ

គ្ស
៉ ់ (CDU), គណបក្សសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺមង
៉ ់
រឹ ្តសាសនក
ិ អាល្លឺមង
4
(SPD), គណបក្សសម្ព័ន្ធភាព នង
ិ ឆ្វេងនយ
ិ ម ៩០ Green បានដ�រើ តួនាទី

យ៉ា ងសំ ខាន់នៅក្នុងនយោបាយ របស់ប្រទេសមួយនេះ។ ក្នុងជួរគណបក្សមេ
យុវជន ត្រូវបានគេអោយតម្លៃជាពិសេសថាជា៖

 ក្រុមប្ក្
រឹ សាយោបល់ ឬធនាគារខួរក្បាល (Think Tank) សម្រាប់
បណតុះ
្ គំនត
ិ ថ្មីៗ

័
 វេទកា
ិ ល�ើកកម្ពស់ / ជម្រុញអ្នកនយោបាយវយក្មេងដែលមាន
ទេពកោសល្យ

័
 មូលដ្ឋា នគាំទ្រវយក្មេងន
ង
្ ឡុងពេលយុទ្ធនាការ
ិ ស្វា ហាប់កនុ ងអំ
បោះឆ្នោត។

ប៉ុន្តែភាពពាក់ពន
័ ្ធរបស់យុវជនទាំងនេះ មានវសាលភាពច្រ
ន
ិ
ើ ជាងអ្វីដែល

2

Cf. e. g. Chea Takihiro គណបក្សយុវជនកម្ពុជា ក្នុងកាសែត: Khmer Times
២៤.១២.២០១៥, http://www.khmertimeskh.com/news/19111/cambodianyouth-party/ (១៧.២០.២០១៧) នង
ិ ចូលថ្មី យុវជនគណបក្សយុវជន
ិ ឡាយ សាមាន, សមាជក
នៅក្នុង: ភ្នំពេញប៉ុសិ៍្ត ១៧.០២.២០១៧,
	នេះប�យើ ោងតាមការប៉ា ន់ស្មា នរបស់ CIA World Factbook ឆ្នា ំ ២០១៥, ២៣.១៦%
នៃចំនួនប្រជាជនអាល្លឺមង
៉ ់ មានអាយុចន្ល ោះ ០ នង
ំ Cf. Central Intelligence
ិ ២៤ឆ្នា ។
Agency របស់អាល្លឺមង
៉ ់ World Factbook០៥.០១.២០១៦, https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html (១១.០២.២០១៦)។
German: Christlich Demokratische Union (CDU), Sozialdemokratische
Partei Deutschlands (SPD), Die Linke and Bündnis 90/Die Grünen.

3
4
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យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

បានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើនេះទៅទ�ៀត ពោលគយ
ឺ ុវជនគណបក្ស ក៏អាចជាស្ពា នត
ភ្ជាប់ដស
៏ ំ ខាន់ផងដែរ រវាងប្រព័ន្ធនយោបាយ និងសង្គមស៊ី វល
ពិសេសតាម
ិ

រយៈការផ្តល់ឱកាសឱ្យយុវជនបញ្ចេ ញសម្លេងទាក់ទងនឹង ការសម្រេចចិត្តនានា
ល�ើអនាគតរបស់ខលួ ្ន។ តាមកិច្ចការនេះ យុវជន អាចផ្តល់ការគាំទ្រដូចជា៖

 ផ្សព្វផ្សាយពីផលប្រយោជន៍នយោបាយ និងការចូលរួមរបស់យុវជន

 ការពារភាពជ្រុលនិយម និងភាពដាច់ខាតនៃនយោបាយដែលមាន
សក្តា នុពលនានា

 និរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូល។
ដ�ើម្ បីផ្តល់នូវទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប រវាងយុវជនគណបក្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

និងប្រទេសអាល្លឺមង
៉ ់

ក៏ដូចជាបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅ

និងលក្ខណៈពិសេស

ដាច់ដោយឡែក និងពីលទ្ធភាពជាច្រើន សម្រាប់យុវជនចូលរួមក្នុងវស័
ិ យន-

យោបាយផងដែរនោះ ការសិក្សាមួយនេះ នឹងពិនិត្យម�ល
ើ អោយបានលម្អិតតែ
ទៅល�ើយុវជនគណបក្ស ដែលបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងសភាជាតិនៃប្រទេសទាំង

ពរី ទេ។ ព័តមា
៌ នក្នុងឯកសារ ក៏ដូចជាក្នុងការសិក្សានេះ ត្រូវបានប្រមូលចងក្រង
តាមរយៈការសម្ភា សន៍ និងការសាកសួ រ ផ្លាស់បតូ រតាមរយះសារអេឡិចត្រូ
្
និច
5
ជាមួយតំណាងយុវជនបក្សនយោបាយ។ ក្នុងនោះ ក៏មានការចូលរួមផ្តល់នូវ

ព័តមានត្រលប់ល្អៗពីក្រុមការងារនៅមូលនិធិ ខុនរ៉ា ដ អាដិនណៅអ៊ែរប្រចាំ
កម្ពុជាផងដែរ។

យុវជនគណបក្សដែលត្ រូវបានធ្កា
វេី រអង្ កេតរ ួមមាន៖

 ក្រុមយុវជនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (CPP)

 ក្រុមយុវជនរបស់គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិកម្ពុជា (CNRP)

5

គួរកត់សម្គា ល់ផងដែរថា ទាក់ទងទៅនង
ឹ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
នង
គណបក្សសង្គ្រ
ោះជាត
ការចូ
ល
រួ
ម
របស់
យុវជននៅកម្ពុជា គនឺ ៅតែក្នុងដំណាក់កាលវវត្ត
៍
ិ ន។
ិ
ិ
ព័តមា
៌ នដែលបង្ហាញក្នុងអត្ថបទនេះ គស
ំ
ដ
ៅត្
ម
ខែកុ
ម
ភៈ
្
ឆ្នា
២
ំ
០១៦
ប៉
ណ្
ុ
ណ
ោះ។
ឺ
រឹ

9

និងមកពីប្រទេសអាល្ម
លឺ ង
៉ ៖់

6
 សហភាពយុវជនអាល្លឺមង
៉ ់ របស់

គណបក្សសហភាពប្រជាធិបតេយ្យគ្ស
៉ ់ (CDU)
រឹ ្តសាសនក
ិ អាល្លឺមង

7
 យុវជនសង្គមនយ
ិ ម SPD របស់

គណបក្សសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺមង
៉ ់ (SPD)

8
 យុវជនឆ្វេងនយ
ិ ម របស់

គណបក្សឆ្វេងនយ
ិ ម

9
 យុវជនបៃតង នៃ

សម្ព័ន្ធភាព ៩០/ Green។

ការសិក្សានេះ ត្ រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដូចខាងក្រោម៖

ជំពូកទី ១៖ ការរ�ៀបចំ នង
ិ រចនាសម្ព័ន្ធចលនាយុវជនដែលបានធ្វកា
ើ រអង្កេត

 ត�វើ វឌ្ឍន៍
របស់ចលនាយុវជនគណបក្សទាំង៦ខាងល�ើ មានសភាព
ិ
យ៉ា ងដូចម្តេច?

 ត�ព
ំ តំបន់ណាមួយ (អាស៊ី ឬ
ិ របស់អង្គការចាត់តាង
ើ ួកគេជាសមាជក
អរឺ ុប៉ )?

 ត�រើ ចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេ ទាំងនៅថ្នាក់ជាតន
ិ ង
ិ ក្រោមជាតិ មាន
សភាពដូចម្ដេចដែរ?

 ត�អ្ន
ិ របស់ពួកគេ ហ�យ
ើ កណាខ្លះជាសមាជក
ើ មានសិទ្ធិនង
ិ ភារកច
ិ ្ចដូច
ម្តេចខ្លះ?

ជំពូកទី ២៖ ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយចលនាយុវជនដែលបានធ្វកា
ើ រអង្កេត

6
7
8
9
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អាល្លឺមង
៉ ៖
់ សហភាពយុវជនអាល្លឺមង
៉ ់ (Junge Union Deutschlands) ដែលតទៅហៅថា
សហភាពយុវជន ។
អាល្លឺមង
៉ :់ Arbeitsgemeinschaft der und Jungsozialisten und Jungsozialistinnen
in der SPD ដែលតទៅហៅថា យុវជនសង្គមនយ
ិ ម។
អាល្លឺមង
៉ :់ linksjugend [ ប្រកាន់តង
]
ដែលតទៅហៅថា
យុវជនឆ្វេងនយ
ឹ
ិ ម។
អាល្លឺមង
៉ :់ Grüne Jugend

យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

 ត�យ
ើ ុវជនគណបក្សទាំង៦ យល់ឃ�ញ
ើ យ៉ា ងដូចម្តេចអំពត
ី ួនាទរី បស់
ខ្លួនក្នុងគណបក្សមេ?

 ត�ព
ើ ួកគេបានរ�ៀបចំគោលនយោបាយរបស់ខលួ ្នដែរឬទេ? ប្រសិនប�ើ
មានមែន ត�ធ្វ
ើ ដ
ើ ូចម្តេច?

ជំពូកទី ៣: ការអង្កេតជាក់ស្តែងល�យ
ើ ុវជនគណបក្សនយោបាយ

 ត�យ
ើ ុវជនគណបក្ស អនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខលួ ្ននៅកន្លែងណា?

 ត�ើពួកគេធ្វើការនៅក្នុងសភា គណបក្សមេ និងសង្គមស៊ី វលយ៉ា
ង
ិ
ដូចម្តេច?

 ត�ើពួកគេបានល�ើកកម្ពស់ ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនិងការងារ

របស់ខលួ ្ន តាមរយៈកាសែត ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្
តា ញសង្គមយ៉ា ង
ដូចម្តេច?

ឯកសារនេះ បញ្ច ប់ដោយសេចក្តីសន្និដ្ឋា នខ្លីមយ
ួ ។ តារាងទិដ្ឋភាពរួម នៃ

ការសិក្សាស្ទងម
់ តិល�ើ យុវជនបក្សទាំង ៦ និងគំរូសំណាក នៃសេចក្តីប្រកាស
ព័តមា
៌ ន មានភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនៅខាងក្រោយ។

11

១. ការរ�ៀបចំ នង
ិ រចនាសម្ព័ន្ធចលនាយុវជនគណបក្ស
ដែលបានធ្វើអង្កេត

ជំពូកនេះ នឹងពិនិត្យម�ល
ំ ការរ�ៀបចំ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រុម
ើ ល�ើអង្គការចាត់តាង
យុវជនគណបក្សទាំង៦

ព្រមទាំងប្រវត្តិដ�ើមរបស់ខលួ នតាមលំ
្
ដាបល
់ ំ ដោយ។

យ�ើងនឹងជជែកដោយសង្ខេបផងដែរ អំពីសមាជិកភាពនៅក្នុងរចនាសម័ន្ធអង្គការ

ក្នុងតំបន់ (អាស៊ី ឬអឺរុប៉ ) ក្នុងគោលដៅស្រដ�ៀងគ្នានេះផងដែរ។ ចំណុចចុង
ក្រោយ នឹងបរ ិយាយ អំពីរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមយុវជនបក្សនៅថ្នាក់ជាតិ

និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពរួមពីសមាជិកភាព សិទ្ធិ និងភារកិច្ច ដែល
ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ។

១.១ ប្រភពដ�ើម និងការវវឌ្ឍ
ិ
ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ដែលបានធ្វើអង្កេតទាំង ៦ក្រុម ឆ្លងកាត់ការវវឌ្ឍ
ិ

ផ្សេងៗគ្នា ។ ដ�ើម្ បីស្វែងយល់ពីមុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមការងារទាំងនេះ

អោយបានត្រឹមត្រូវ គឺជាការចាំបាច់ ដែលត្រូវពិចារណា អំពីលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជា

ស្ថានភាពនៃការចាប់កំណ�ើត

និងការវវឌ្ឍនៃក្រុ
មការងារយុវជនទាំងនោះ
ិ

សិន។ ខណៈដែលក្រុមយុវជនបក្សមួយចំនួន មានប្រវត្តិចាស់ជាង១០០ឆ្នា ំ
មកហ�ើយ ក្រុមខ្លះទ�ៀតទ�ើបតែត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងតែក្នុងរយៈពេលពីរបីឆ្នា ម
ំ ុន
ប៉ុណ្
ណ ោះ។

យុវជនសង្គមនយ
ិ ម គឺជាក្រុមយុវជន ដែលមានប្រវត្តិចាស់ជាងគេ ក្នុង
ចំណោមក្រុមយុវជនបក្ស ដែលបានចូលរួមអង្កេត។ ក្រុមនេះ បានកក�ើតឡ�ើង
័
នៅឆ្នា ១
ំ ៩០៤ ក្រោយមរណភាពរបស់អ្នកហាត់ការវយក្មេងមួ
យរូប។ ជាពេល
10
ដែលសមាគមយុវកម្មករដំបូង
ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងនៅទីក្រុងប៊ែកឡាំង។

10

12

German: Arbeiterjugendverein.

យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

រដ្ឋអំណាចបានហាមប្រាម
នៅពេលនោះ

មន
ិ អោយមានអង្គការនយោបាយយុវជនឡ�យ
ើ

ជាហេតុធ្វអោ
ើ យគេដាក់បញ្ចូ ល

អតត
ី យុវជនសង្គមនិយម

ឯករាជ្យទៅក្នុងរចនាសម្ព័នប
្ធ ក្ស SPD ក្នុងឆ្នា ១
ំ ៩០៨។ ប�ទោះជា
ដូចនេះក្តី
ើ
ដោយសារជលំ ោះផ្ទៃក្នុងគណបក្សមេបានរ ំលាយ យុវជនសង្គមនិយម នៅក្នុងឆ្នា ំ
១៩៣១។ ក្រោយសង្គ្រា មលោកល�ើកទព
ងទ�ៀត
ិ
ី រី វាត្រូវបានបង្កើតឡ�ង
ើ វញម្ត
ក្នុងក្របខណ្ឌជាក្រុមការងាររបស់ SPD នៅក្នុងឆ្នា ំ ១៩៤៦។ នៅឆ្នា ំ ១៩៦៩

យុវជនសង្គមនយ
ិ ម បាន

សម្រេចចត
ិ
ិ ្តប្រឡូកក្នុងការងារសង្គមស៊ី វលអោយ
11
បានកាន់តែខ្លា ង
ំ ក្លា និងបង្កើតគោលនយោបាយផ្ទាល់ខលួ ន។
្
មួយឆ្នា ម
ំ ុនពេលបង្កើតឡ�ង
យុវជនសង្គមនយ
ិ
ើ វញនៃ
ិ ម ក្នុងឆ្នា ំ ១៩៤៥

ស្ថាប័ននាំមុខរបស់សហភាពយុវជន ពោលគស
៉
នង
ឺ មាគមយុវជនអាល្លឺមង
ិ
12
័
កម្លា ង
ំ វយក្មេងរបស់
CDU
ត្រូវបានបង្កើតឡ�ង
ើ ។ សហភាពយុវជន ថ្នាក់
ជាតិត្រូវ បានបង្កើតឡ�ើងក្នុងឆ្នា ំ ១៩៤៧ រួមជាមួយការបង្កើតឡ�ើងនូវក្រប-

ខណ្ឌសហព័ន្ធ ដោយមានការទទួលស្គា ល់ជាផលូ វការថា
្
ជាក្រុមយុវជនឯករាជ្យ
13
របស់គណបក្ស CDU តាមក្រោយមកទ�ៀតក្នុងឆ្នា ំ ១៩៥០។

ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បែកចេញពី សម្ព័ន្ធយុវជនបដិវត្តន៍

ប្រជាជនកម្ពុជា

ដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ង
ើ

ដ�ើម្របី ប
ួ រួមកម្លា ង
ំ ប្រឆាំងនង
ឹ ខ្មែរ

ក្រហមក្នុងឆ្នា ំ ១៩៧៨ ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ ត្រូវបានស្គា ល់ថាជាសហភាពសហ

ព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (UYFC)។ បន្ទាប់ពកា
៍
ី រប្តូរឈ្មោះរបស់ បក្សបដិវត្តនប្រជា

ជនខ្មែរ ទៅជាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (CPP) ក្នុងឆ្នា ១
ំ ៩៩១មក ការចូល
រួមរបស់យុវជន ត្រូវបានប្បញ្ញ ត្តិជាផលូ វការនៅក្
្
នុ ងឯកសារផ្ទៃក្នុង ដោយគណៈ

កម្មាធិការកណ្
តា លរបស់គណបក្សក្នុងឆ្នា ២
ំ ០០៩។ មុនពេលនេះ ការចូលរួម

11
12
13

Cf. i. a. Jusos Hessen Süd, Eine kurze Geschichte der Jusos, http://jusoshs.de/eine-kurze-geschichte-der-jusos (15.02.2015) and Jusos Tübingen,
Geschichte der Jusos, http://www.jusos-tuebingen.de/mitmachen/
geschichte-der-jusos/ (15.02.2015).
German: Junge Aktion and Arbeitsgemeinschaft junger Deutscher in der
CDU.
Cf. i. a. Junge Union Deutschlands, Die Geschichte der JUNGEN UNION seit
1945, http://www.junge-union.de/ueber-uns/geschichte/ (15.02.2015).

13

របស់យុវជនភាគច្រន
ណ ោះ។
ើ ត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ទម្លាប់ តែប៉ុណ្

ក្រោយការចាក់គ្រឹះនៃអង្គការយុវជនថ្នាក់ក្រោមជាតិជាច្រើនពីឆ្នា ំ ១៩៨៨
14
រហូតដល់ឆ្នា ំ ១៩៩១ សហព័ន្ធយុវជនជម្រស
ើ បៃតង ត្រូវបានបង្កើតឡ�ង
ើ

ក្នុងឆ្នា ១
ំ ៩៩៤។ វាបានប្តូរឈ្មោះរបស់ខលួ នទៅជា
្
យុវជនបៃតង នៅឆ្នា ំ ២០០០

និងបានក្លា យជាសម្ព័ន្ធយុវជនឯករាជ្យផ្លូវការ '90 Green ក្រោយនោះមួយឆ្នា ំ
15
ពោលគឺនៅក្នុងឆ្នា ២
ំ ០០១។

ចលនាយុវជនឆ្វេងនយ
ិ ម

គជាក្
រុមអ្នកស្នងរបស់អង្គការយុវជនជាច្រន
ឺ
ើ

ដែលបានបង្កើតឡ�ើងនៅក្នុងឆ្នា ១
ំ ៩៩០

ដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង

គណបក្ស ពលករនង
ិ យុតធ
តិ្ ម៍សង្គម តាមរយៈការបោះឆ្នោតជាជម្រស
ើ ជំនួស
16
(WASG) នង
ិ បក្សសង្គមនិយម ប្រជាធិបតេយ្យ (PDS) ។ អ្វីដែលជាចំណុច
17
ពិសេសនោះគឺ [ការប្រកាន់មារំ បស់]ចលនាយុវជនសង្គមនយ
ិ ម ដែលបាន
បង្កើតឡ�ើងក្នុងឆ្នា ១
ំ ៩៩៩។ យុវជនឆ្វេងនយ
ិ ម នេះត្រូវបានបានបង្កើតឡ�ង
ើ
មួយខែមុនពេលច្របាច់បញ្ចូ លគ្នា រវាង WASG និង PDS ដែលបាន ក្លា យជា

ក្រុមឆ្វេងនយ
ំ ០០៧។ ក្រុមនេះ បានឡ�ង
ិ ម នៅក្នុងឆ្នា ២
ើ មកជំនួសក្រុមយុវជន

ឯករាជ្យចាស់ របស់គណបក្សបង្កើតថ្មី។

18

ចលនាយុវជនបក្សក្មេងបំផុត ក្នុងចំណោមក្រុមយុវជនបក្សទាំង៦នេះ គឺ

យុវជនគណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ ដែលជាបក្សត្រូវបានបង្កើតឡ�ង
ើ បន្ទាប់ពមា
ី ន
ការច្របាច់បញ្ចូ លគ្នា នៃ គណបក្សសមរង្ស៊ី (SRP) នង
្ធិ នុស្ស
ិ គណបក្សសិទម

(HRP) និងការបង្កើតគណបក្សសង្គ្រ ោះជាតក
ិ ម្ពុជា (គណបក្សសង្គ្រ ោះជាត)ិ

នៅក្នុងឆ្នា ២
ំ ០១៣ មក។ នៅឆ្នា ដ
ំ ដែលនេះដែរ គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ បានធ្វើ

វ ិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ខលួ ន
្

14
15

German: Grün-Alternatives Jugendbündnis

16

German: Arbeit & soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative (WASG) and
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS).

17
18

14

និងបានបង្កើតជាក្រុមយុវជនគណ-

Cf. i. a. Grüne Jugend, Geschichte, https://gruene-jugend.de/geschichte/
(15.02.2015).

German: [’solid] - die sozialistische Jugend.
Cf. i. a. Linksjugend Solid, Verbandsgeschichte, https://www.linksjugendsolid.de/verband/verbandsgeschichte/ (15.02.2015).

យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

បក្សសង្គ្រ ោះជាតិ នៅថ្នាក់ជាត។
ដ�ើមឡ�យ
វាត្រូវបានគេរ�ៀបចំជាចលនា
ិ
ើ

មហាជន ដែលស្ថិតនៅក្រោមនាយកដ្ឋា ន កិច្ចការសាធារណៈរបស់គណបក្ស
នេះ ជាក្រុមការងារមួយស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់ប្រធាន និងអនុប្រធានបក្សដោយ

ផ្ទាល់។

ឈរល�ើការប្រៀបធ�ៀបមូលដ្ឋា នគ្រឹះ និងការវវឌ្ឍនៃយុ
វជនបក្សដោយពិិ

និត្យល�ើចំណុចស្រដ�ៀងគ្នាជាច្រើន ក៏ដូចជាភាពខុសគ្នា ផ្អែកតាមបរ ិបទប្រវត្តិ
សាស្រ្តនីមយ
ួ ៗ មានចំណុចពីរផុសចេញយ៉ា ងច្បាស់ ដែលបង្ហាញពីភាពខុស
បែ្លកគ្នា រវាងយុវជនបក្សកម្ពុជា និងយុវជនបក្សអាល្លឺមង
៉ ៖
់
i.

ខណៈដែល ក្រុមយុវជនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នង
ិ គណបក្ស

សង្គ្រ ោះជាតក
ិ ម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡ�ង
ើ ដោយគណបក្សមេយុវជនសង្គម
និយម នង
ិ យុវជនបៃតង គដ�
ឺ ើមឡ�យ
ើ ឯករាជ្យទាំងស្រុង ហ�យ
ើ ក្រោយមក

បានក្លា យជាចលនាយុវជនបក្សផ្លូវការរបស់គណបក្សមេ។ សហភាពយុវ-

ជន នង
ិ នៅជាប់ជាមួយនង
ិ យុវជនឆ្វេងនយ
ិ ម ឋត
ឹ គណបក្សមេរបស់ពួក
គេរ�ៀងៗខ្លួន ឬបន្តតំណែងមុនរបស់ខលួ ្ន ប៉ុន្តែចលនាទាំងនេះដ�ើមឡ�ើយ

ត្រូវបានគេបង្កើតឡ�ើងជាស្ថាប័នដាច់ដោយឡែក និងផ្តួចផ្តើមដោយយុវជនខ្លួនឯង។

ii. ខណៈដែល ក្រុមយុវជនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នង
ិ គណបក្ស

សង្គ្រ ោះជាតក
ិ ម្ពុជា ដំបូងឡ�យ
ើ ពង
ឹ ល�ើរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិ ហ�យ
ើ បច្ចុ-

ប្បន្ននេះ កំពុងពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខលួ នទៅថ្
្
នា ក់ក្រោមជាតិនោះ សហ

ភាពយុវជន យុវជនសង្គមនយ
ិ ម យុវជនឆ្វេងនយ
ិ ម នង
ិ យុវជនបៃតង មាន
ប្រភពដ�ើមពក
ី ម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលក្រោយមកបានអភវិ ឌ្ឍរចនាសម្ព័ន្ធ
របស់ខលួ ្នមកថ្នាក់ជាត។
ិ
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១.២ សមាជិកភាពរបស់ស្ថាប័នចលនាយុវជនក្នុងតំបន់
ក្នុងចំណោមយុវជនបក្សទាំងអស់ ដែលបានស្ទងម
់ តិ បានបង្ហាញពីការចាប់
អារម្មណ៍ ជាពិសេសមន
ណ ោះទេ ថែមទាំង
ិ ត្រឹមតែ នៅក្នុងនយោបាយជាតិ ប៉ុណ្
ការអភវិ ឌ្ឍក្នុងតំបន់ទ�ៀតផង។

ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

និង

គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតក
ក អោយមានទំនាក់ទំនង នៅ
ិ ម្ពុជា កំពុងរ�ៀបចំបង្ើត
ដោយក្នុងនោះក្រុមយុវជនគណបក្សសង្គ្រ ោះជាតក
ិ ម្ពុជា បាន
បញ្ជូ នតំណាងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំយុវជនរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាសេរ ី និងប្រជាធិប-

កម្រិតអាស៊ី

តេយ្យអាស៊ី (CALD)។ យុវជនបក្សអាល្លឺមង
៉ ច
់ ំនួនបួនក្រុម គឺស្ថិតនៅក្រោម

ឆ័ត្រស្ថាប័នអឺរុប៉ ដូចជាសហភាពយុវជន ជាសមាជិកនៃយុវជនគណបក្សប្រជា-

ជនអរឺ ុប៉ (YEPP) យុវជនសង្គមនយ
ិ មជាសមាជិកនៃ យុវជនសង្គមនយ
ិ មអរឺ ុប៉

(YES) យុវជនឆ្វេងនិយម ជាសមាជិកនៃ បណ្
តា ញយុវជនប្រជាធិបតេយ្យអឺរុប
៉

និយមឆ្វេង (ENDYL) និងយុវជនបៃតង ជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធយុវជនបៃតង
អរឺ ុប៉ (FYEG)។ ស្ថាប័នឆ័ត្រទាង
ំ នេះ មន
តា ញ
ិ ត្រឹមតែជួយ�យុវជនបក្សឱ្យចងបណ្

និង ផ្លាស់បតូ របទព
្
ិសោធន៍ និងការអនុវត្តល្អ ជាមួយស្ថាប័នស្រដ�ៀងគ្នានៅក្នុង
ប្រទេសផ្សេងទ�ៀតប៉ុណ្
ណ ោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំង ជួយ�ឱ្យពួកគេ ដោះស្រាយបញ្ហា

ក្នុងតំបន់រម
ួ គ្នាផងដែរ

១.៣ រចនាសម្ព័ន្ធ និងការចាត់តាង
ំ
ចំណុចខុសគ្នា ចំបង នៃរចនាសម្ព័ន្ធយុវជនបក្សទាំងប្រាំមយ
ួ
មន
ិ អាស្រ័យល�ើ

ស្ថានភាពនៃការបង្កើតមុនឬ ក្រោយ (សូ មម�ល
ើ ជំពូក ១.១) របស់យុវជនបក្ស

កម្ពុជានិងយុវជនបក្សអាល្លឺមង
៉ នោះទេ
់
៖ ក្រុមយុវជនរបស់គណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតក
ិ ម្ពុជា និងយុវជនសង្គមនយ
ិ ម ត្រូវបានរ�ៀបចំ
ឡ�ើងជាផ្នែកមួយ និងជាក្រុមការងារបង្អែករបស់គណបក្សមេ។ ផ្ទុយទៅវញ
ិ

សហភាពយុវជន យុវជនឆ្វេងនយ
ិ ម និងយុវជនបៃតង ជានីតិបុគ្គលឯករាជ្យ
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យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

មានឯកសារគ្រឹះផ្ទាល់ខលួ ន។
្
ទោះជាយ៉ា ងណា ការប្រព្ត
រឹ ្តទៅនៃការ ក្រុមយុវ-

ជនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតក
ិ ម្ពុជា នង
ិ យុវជន

សង្គមនយ
ិ ម ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង កំណត់ដោយគោលការណ៍ជាលាយ

លក្ខណ៍អក្សរ។ ប�ើទោះជាដូចនេះក្តី កិច្ចការទាំងនេះមន
័ ដោយ
ិ ត្រូវបានអនុមត

យុវជនបក្សខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេ
គេ។

ប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមអំណាចនៃគណបក្សមេរបស់ពួក

លក្ខណៈរួមមួយរបស់ក្រុមយុវជនបក្សដែលបានស្ទងម
់ តិ នោះគឺថាពួកគេ

មានទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងក្រោមជាតិ។ ចំនួននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ មានភាពខុស
គ្នា ៖ ខណៈដែល យុវជនសង្គមនយ
ិ ម មាន ៥កម្រិត នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ យុវ-

ជនគណបក្សសង្គ្រ ោះជាតក
ិ ម្ពុជា នង
ិ សហភាពយុវជន មានបួនកម្រិត ក្រុម

យុវជនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នង
ិ យុវជនបៃតង មានបក
ី ម្រិត នង
ិ 

យុវជនឆ្វេងនយ
ិ ម មានពរី កម្រិត។ ភាពខុសគ្នា មន
ិ ត្ម
រឹ តែទៅនង
ឹ ទំហំផ្សេង
គ្នា នៃ ក្រុម យុវជន បក្សទេ ប៉ុន្តែភាគច្រន
ើ គភា
ឺ ពស្រដ�ៀងគ្នាទៅនង
ឹ រចនាសម្ព័ន្ធ
បក្សមេបន្ថែម។

១.៣.១ កម្រិតថ្នាក់ជាតិ
ប�ទោះជា
តាមការស្ទងម
់ តិនោះរកឃ�ញ
រុម
ើ
ើ ថា យុវជនបក្សខ្លះ ដ�ើរតួនាទជាក្
ី

ការងារបង្អែកនៅក្នុងបក្សមេ ហ�ើយក្រុមខ្លះ ទ�ៀតមានលក្ខណៈឯករាជ្យជាង
កំណត់សម្គា ល់ស្ថាប័នមួយចំនួន
ក្នុងក្រុមយុវជន បក្សភាគច្រើន៖

ត្រូវបានរកឃ�ើញនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិ

 មហាសន្និបាត ឬសន្និបាតប្រតិភូ ធ្វើការសម្រេចចិត្តល�ើបញ្ហាសំ ខាន់ៗ

ដូចជា ការបោះឆ្នោតជ្រើសរ�សគណៈកម្មាធិការគ្រប់
គ្រង និងបង្កើត
ើ
អង្គនីតិបញ្ញ ត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័ន

 គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង ទទួលខុសត្រូវល�ើការងារប្រចាំថ្ងៃ និងបង្កើត
អង្គនីតិប្រតិបត្តិផ្ទៃក្នុងស្ថាប័ន
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□□ តំណាងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាក្រុមប្ក្
រឹ សាយោបល់ ជូនគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង

□□ គណៈកម្មាធិការជំនាញ ផ្តល់ការគាំទ្រ ធ្វើការល�ើបញ្ហាជាក់លាក់

 ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្
តា ល ជាស្ថាប័នឯករាជ្យ ដែលដោះស្រាយជម្ល ោះផ្ទៃ
ក្នុង និងបង្កើតអង្គភាពតុលាការក្នុងស្ថាប័ន។

ប�ើទោះបីជាដូចនេះក៏ដោយ

ឈ្មោះពិតប្រាកដ

តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់

ស្ថាប័នទាំងនេះគឺមានភាពខុសគ្នា ពីក្រុមយុវជនបក្សមួយទៅបក្សមួយទ�ៀត។

រចនាសម្ព័ន្ធសាមញ្ញបំផុត នៅថ្នាក់ជាតរិ បស់ ក្រុមយុវជនគណបក្សសង្គ្រ ោះ

ជាតិ គ៖
ឺ វាមានក្រុមការងារយុវជន ថ្នាក់ជាតិតែមួយគត់ ដែលតែងតាំងដោយ
ប្រធានគណបក្សមេ។ ដោយសារតែទំហំនេះមានកំណត់ ក្រុមការងារនេះ មន
ិ
19
មានរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងណាមួយបន្ថែមទ�ៀតទេ។

ក្រុមយុវជនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ជាតិ មានក្រុមការងារយុវ-

ជនមជ្ឈឹម តែងតាំងដោយគណបក្សមេ និងស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់របស់គណៈ

កម្មាធិការអចនិ ្ត្រៃយ៍។ ក្រៅពស
ី មាជជាតិ ក្រុមការងារយុវជនមជ្ឈឹម ក៏មានគណៈ

កម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ និងក្រុមការងារប្រាំផ្នែកផ្សេងទ�ៀត ទទួលបន្ទុកបញ្ហាជាក់
លាក់។

19	បច្ចុប្បន្ននេះ គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ កំពុងតែធ្វផែ
ើ នការកំណែទម្រង់ស្ថាប័នចលនាយុវជនបក្ស។

ក្នុងន័យនេះ គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ មានចេតនានង
ើ ក្រុមប្ក្
ឹ បង្កត
រឹ សាយុវជនមួយក្រុមក្នុងបក្សរបស់
ខ្លួន ដោយមានតំណាង ៥០រូបមកពប
ណ្
តាខេត្តទាំ
ង
២៥
(២រូ
ប
ក្
ងមួ
ី
ិ ៥០រូបផ្សេងទ�ៀត
នុ យខេត្ត) នង
តែងតាំងដោយគណៈកម្មា ការអចនិ ្ត្រៃយ៍គណបក្ស។ ក្រុមប្ក្
សាយុ
វ
ជនថ្មីនេះ
ន
ង
រឹ
ឹ ក្លា យជា
ស្ថាប័នតាក់តែងច្បាប់នៃចលនាយុវជនបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ ដោយអនុលោមទៅតាម បទបញ្ជា
នង
្
ជាងនេះទៅទ�ៀត ក៏មានផែនតម្រូវឲ្យក្រុមប្ក្
ិ នត
ី វិ ិធផ្ទៃ
ី ក្នុងរបស់ខលួ ន។
រឹ សាយុវជនធ្វកា
ើ របោះឆ្នោត
ជ្រស
រ�
ស”ក្រុ
ម
ប្
ក្
សាប្រត
ត្
”
ដែលមានសមាសភាពចំ
ន
ន
ួ
២០រូ
ប
ដ�
ម
្
គ្រ
់
ងសកម្ម
ភាពប្រចាំថ ្
ើ
ើ បីគ្រប
ើ
រឹ
ិប តិ
ងៃ។ កំណែទម្រង់នេះ នង
លេចចេញជារូ
បរា
ង
នៅចុ
ង
ឆ្នា
ំ
២០១៦។
ឹ
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យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

រូបភាពទ១
ី ៖	ស្ថាប័នជាតរិ បស់ក្រុមយុវជនគណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ នង
ិ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
យុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកមជា
្ពុ

យុវជនគណបក្ស
សង្រ្ាគេះជាតិ

មហាសន្និបាត/

ក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់ជាតិ

ក្រុមការងារយុវជនមជ្ឈឹម

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង

--

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍
សមាជក
ិ ១៥-២០រូប

តំណាងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

--

--

គណៈកម្មា ការជំនាញ

--

គណៈកម្មាធិការអចនិ ្ត្រៃយ៍
សមាជក
ិ ១៥-២០រូប

ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្
តា ល

--

សន្និបាទប្រតិភូ

សមាជក
ិ ៥ រូប

សមាជក
ិ ៦៥ រូប

អង្គភាពរបស់ យុវជនសង្គមនយ
ិ ម នៅកម្រិតថ្នាក់សហព័ន្ធ រួមមានសន្និ-

បាតប្រតិភូ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង តំណាងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាក្រុមប្រឹក្សា
យោបល់ និងគណៈកម្មាធិការជំនាញផ្សេងទ�ៀត ធ្វើការល�ើបញ្ហាជាក់លាក់។

យុវជនឆ្វេងនយ
ិ ម មានសន្និបាតប្រតិភូ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងតំណាង

ថ្នាក់ក្រោមជាតិជាអង្គភាពត្រួតពិនិត្យ ទៅល�ើគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង គណៈ
កម្មាធិការជំនាញឯករាជ្យជាច្រើនផ្សេងទ�ៀត ទទួលបញ្ហាជាក់លាក់ និងក្រុម
ប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្
តា ល។ បន្ថែមពីនេះទ�ៀតក្រុមនិស្សិតសាកលវ ិទ្យាល័យរបស់
ខ្លួន (The Left.SDS) ត្រូវបានរ�ៀបចំជា ក្រុមការងារសហព័ន្ធ។

19

រូបភាពទ២
ី ៖	ស្ថាប័នជាតរិ បស់យុវជនសង្គមនយ
ិ ម នង
ិ យុវជនឆ្វេងនយ
ិ ម
យុវជនសង្គមនិយម

យុវជនឆ្ វេងនិយម

មហាសន្និបាត/

សន្និបាទប្រតិភូ

សន្និសិទសហព័ន្ធ
ប្រតិភូចំនួន ៣០០ នាក់

សភាសហព័ន្ធ

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង

ក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ លសហព័ន្ធ

ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកនាំពាក្យ

តំណាងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

គណៈកម្មាធិការសហព័ន្ធ

ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ

សមាជក
ិ ៩ រូប

សមាជក
ិ ៣០ រូប

20

ប្រតិភូ ២៥០ នាក់
សហព័ន្ធ សមាជក
ិ ៧ រូប

សមាជក
ិ ៤២ រូប

គណៈកម្មា ការជំនាញ

ក្រុមគម្រោង

ក្រុមការងារសហព័ន្ធ

ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្
តា ល

--

គណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្
តា ល

សហព័ន្ធ

21

សមាជក
ិ ៥ រូប

ស្ថាប័នជាតិរបស់ សហភាពយុវជន រួមមានសន្និបាតប្រតិភូ គណៈកម្មា -

ធិការគ្រប់គ្រងតំណាងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

មានសិទិ្ធធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗ

ពេលអវត្ដមានសន្និបាតប្រតិភូ គណៈកម្មាធិការជំនាញល�ើបញ្ហាជាក់លាក់ និង

គាំទ្រដល់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងឬ អង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងក្រុមប្រឹក្សា
22
អាជ្ញាកណ្
តា ល។ បន្ថែមល�ើនេះទ�ៀត គេមានក្រុម សិស្ស (សហភាពសិស្ស )

ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំជាក្រុមការងារសហព័ន្ធឯករាជ្យមួយ។

យុវជនបៃតង មានមហាសន្និបាត គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង តំណាងថ្នាក់

ក្រោមជាតិ ដែលជាក្រុមប្រឹក្សា យោបល់ជូនគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង គណៈ

កម្មាធិការជំនាញឯករាជ្យជាច្រើននិងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្
តា ល។ ល�ើសពីនេះ

20
21
22

20

German: Bundeskonferenz, Bundesvorstand, Bundesausschuss and
Projektgruppen.
German: Bundeskongress, BundessprecherInnenrat, Länderrat,
Bundesarbeitskreise and Bundesschiedskommission.
German: Schüler Union.

យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

ទ�ៀត គេមានគណៈកម្មាធិការដាច់ដោយឡែក នង
ិ ឯករាជ្យចំនួនបួនផ្សេងទ�ៀត

ធ្វើការល�ើផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ ទំនាក់ទំនង ការអប់រ ំ ស្ត្រីនិងយេនឌ័រព្រមទាំងការ
សម្របសម្រួលអន្ដរជាតិ។ ជាមួយពហុស្ថាប័នបែបនេះ យុវជនបៃតង មាន

រចនាសម្ព័ន្ធស្មុគ្រស្មា ញជាងគេ នៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិ។

រូបភាពទ៣
ី ៖	ស្ថាប័នជាតរិ បស់សហភាពយុវជន នង
ិ យុវជនបៃតង
សហភាពយុវជន

យុវជនបៃតង

មហាសន្និបាត/

សន្និបាតអាឡឺមង
៉ ់

ប្រតិភូ ២៤០ រូប

សភាសហព័ន្ធ សមាជក
ិ

ដែលបានចូលរួមទាំងអស់

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង

ក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ លសហព័ន្ធ

ក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ លសហព័ន្ធ

តំណាងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សាអាល្លឺមង
៉ ់

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ និង

គណៈកម្មា ការជំនាញ

គណៈកម្មការ គណៈកម្មា -

ជំនាញការ Fora

ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្
តា ល

តុលាការអាជ្ញាកណ្
តា ល

គណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្
តា ល

សន្និបាទប្រតិភូ

23
24

សមាជក
ិ ២៣ រូប
សមាជក
ិ ៤២ រូប

ធិការជំនាញសហព័ន្ធ

សហព័ន្ធ សមាជក
ិ ៥ រូប

សមាជក
ិ ១០ រូប

សហព័ន្ធ សមាជក
ិ ៤២ រូប

សហព័ន្ធ សមាជក
ិ ៦ រូប

German: Deutschlandtag, Bundesvorstand, Deutschlandrat, Kommissionen,
Bundesfachausschüsse and Bundesschiedsgericht.
German: Bundeskongress, Bundesvorstand, BundesvorstandLandesvorstand-Sitzung, Fachforen and Bundesschiedsgericht.
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រូបភាពទ៤
់ តិ
ី ៖	ស្ថាប័នជាតនិ ៃក្រុមយុវជនបក្សដែលបានស្ទងម

មហាសននិបា
្ ត
សនបា
្និ ទប្រតិភ ូ

គណៈកម ្មការ
គ្រប់គ្រង

យុវជន
សង្រ្ាគេះជាតិ

យុវជន
ប្រជាជន

យុវជន
សង្គមនិយម

យុវជន
ឆ្ វេងនិមយ

សហភាព
យុវជន

យុវជន

ក្រុមការងារ

ក្រុមការងារ

សន្និបាត

សភាសហព័ន្ធ

យុវជនថ្នាក់ជាតិ

សន្និសីទសហ-

សភាសហព័ន្ធ

យុវជនមជ្ឈឹម

ប្រតិភូ២៤០រូប

បានចូលរួម

សមាជក
ិ ៦៥រូប

អាល្លឺមង
៉ ់

សមាជក
ិ ដែល

ចំនួន៣០០រូប

គណៈកម្មាធិការ

ក្រុមប្រឹក្សាភ-ិ

ក្រុមប្រឹក្សា

ក្រុមប្រឹក្សា

ក្រុមប្រឹក្សា

សមាជក
ិ ៩រូប

សហព័ន្ធ

សហព័ន្ធ

សហព័ន្ធ

អចិន្ត្រៃយ៍

សមាជក
ិ

បាលសហព័ន្ធ

គណៈកម្មាធិការ

តំណាងថាក់
្ន

សហព័ន្ធ

ក្រោមជាតិ

ជំ នាញ

ប្រតិភូ២៥០រូប

សមាជក
ិ ៥រូប

១៥-២០រូប

គណៈកម ្មការ

ព័ន្ធ/ ប្រតភ
ិ ូ

បៃតង

សមាជក
ិ ៣០រូប

Sub

28

ក្រុមគម្រោង

អ្នកនាំពាក្យ

សមាជក
ិ ៧រូប

ក្រុមប្ក្
រឹ សារដ្ឋ

សមាជក
ិ ៤២រូប

ភបា
ិ ល

សមាជក
ិ ២៣រូប

ក្រុមប្ក្
រឹ សា
អាល្លឺមង
៉ ់

សមាជក
ិ ៤២រូប

ទាំងអស់

ភបា
ិ ល

សមាជក
ិ ១០រូប

កច
ិ ្ចប្រជុំក្រុម
ប្រឹក្សារដ្ឋ

និងសហព័ន្ធ

សមាជក
ិ ៤២រូប

ក្រុមការងារ

គណៈកម្មការ

ជំនាញការ

សហព័ន្ធគណៈ

គណៈកម្មា -

Fora

កម្មការអាជ្ញា

ធិការជំនាញ

កណ្
តា លសហ

សហព័ន្ធ

សហព័ន្ធ

27

សមាជក
ិ ៥រូប

គណៈកម ្មការ
អជា្ញកណ្ត ាល

តុលាការអាជ្ញា

គណៈកម្មការ

កណ្
តា ល

អាជ្ញាកណ្
តា ល

សហព័ន្ធ

26

សមាជក
ិ ៥រូប

25
26
27
28

22

25

សហព័ន្ធ

សមាជក
ិ ៦រូប

German: Bundeskongress, Bundesvorstand, BundesvorstandLandesvorstand-Sitzung, Fachforen and Bundesschiedsgericht.
German: Deutschlandtag, Bundesvorstand, Deutschlandrat, Kommissionen,
Bundesfachausschüsse and Bundesschiedsgericht.
German: Bundeskongress, BundessprecherInnenrat, Länderrat,
Bundesarbeitskreise and Bundesschiedskommission.
German: Bundeskonferenz, Bundesvorstand, Bundesausschuss and
Projektgruppen.

យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

១.៣.២ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ខណៈដែល យុវជនសង្គមនយ
ិ ម នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមានរហូតដល់ទៅប្រាំ

កម្រិត ក្រុមយុវជនគណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ និងសហភាពយុវជន មានបួនកម្រិត

ក្រុមយុវជនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងយុវជនបៃតង មានបី និងយុវជនឆ្វេងនយ
ិ ម មានពីរកម្រិត។ កម្រិតក្រោមជាតិខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេស

កម្ពុជា គឺថ្នាក់ខេត្ត និងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺមង
៉ ់ គឺកម្រិតរដ្ឋ។ បន្តបន្ទាប់ដោយ

ថ្នាក់ស្រុក អនុស្រុក ឃុំ និងថ្នាក់មូលដ្ឋា ន។ គ្រប់ក្រុមយុវជនបក្ស ដែលត្រូវបាន

ស្ទងម
់ តិយ៉ា ងហោចណាស់មានតំណាងរបស់ខលួ ននៅកម្រិតរដ្ឋ
្
ខេត្ត ឃុំសង្កា ត់
29
ឬកម្រិតមូលដ្ឋា ន។

រូបភាពទ៥
ី ៖

កម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតនិ ៃក្រុមយុវជនដែលបានស្ទងម
់ តិ

យុវជន
និយមឆ្ វេង

យុវជន
បៃតង

ក្រុមយុវជន
បក្សប្រជា
ជនកមជា
្ពុ

សហភាព
យុវជន

យុវជន
យុវជន
គណបក្ស សង្គមនិយម
សង្រ្ាគេះជាតិ

រដ្ឋ

រដ្ឋ

ខេត្ត

រដ្ឋ

ខេត្ត

រដ្ឋ

ស្រុក

ស្រុក

ស្រុក

ស្រុក

ស្រុក
អនុស្រុក

ក្រុម

ក្រុង

ឃុំ

តំបន់

ឃុំ

តំបន់

ភូមិ

ក្រុង

ភូមិ

ក្រុម

កម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់

ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង

29	ដោយហេតុថាឈ្មោះនៅកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិ មនិ ត្មរឹ តែខុសគ្នានៅក្នុងចំណោមក្រុមយុវជនបក្សទាំ
ងប្រាំមយ
ួ ប៉ុន្តែនៅតាមសមាគមថ្នាក់ក្រោមជាតន
ួ ៗផង តារាងនេះគ្រាន់តែអាចផ្តល់នូវទដ
ិ ម
ី យ
ិ ្ឋភាពទូ
ទៅនង
ម
ន
អាចបង្
ហា
ញឈ្
ម
ោះដែលត្រូ
វ
បានប្រ
ប្រា
ស់
ទា
ង
ំ
អស់
នោះទេ
។
ិ ិ
ើ
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គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ គមា
ឺ នភាពស្រដ�ៀង គ្នាទៅនង
ឹ ថ្នាក់ជាតរិ បស់ខលួ ្ន ក្រុម

ការងារត្រូវបានតែងតាំងដោយអំណាចរបស់គណបក្សមេ។ ជាទូទៅ ពួកគេ
មន
ិ មាន រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងណាមួយបន្ថែមទ�ៀតទេ។

ខណៈដែលក្រុមការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់ ក្រុមយុវជនរបស់គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់ ទាំងអំណាចថ្នាក់ខ្ពស់បន្ទាប់ នង
ិ អំណាច
គណបក្ស ក្រុមការងារថ្នាក់ក្រោមជាតរិ បស់ ក្រុមយុវជនគណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ

គម
ឺ ន
ិ ស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជា របស់ថ្នាក់ខ្ពស់បន្ទាប់ ពោលគកឺ ្រោមអំណាច
បក្សតែមួយប៉ុណ្
ណ ោះ។

ថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់ យុវជនសង្គមនយ
ិ ម ត្រូវបានរ�ៀបចំជាក្រុមការងារ

របស់បក្សដែរ ហ�ើយជាទូទៅ រចនាសម្ព័ន្ធ ខាងក្នុងមានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នា

ទៅនឹង កម្រិតថ្នាក់ជាតិ ពោលគឺមហាសន្និបាត/សន្និបាតប្រតិភូ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង និងគណៈកម្មការជំនាញសម្រាប់គាទ្រ
ំ ។

ថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់ សហភាពយុវជន យុវជននយ
ិ មឆ្វេង នង
ិ យុវជន

បៃតង គដ
្
ថ្នាក់
ឺ ូចកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ពោលគឯ
ឺ ករាជ្យពគ
ី ណបក្សមេរបស់ខលួ ន។
ក្រោមជាតិខ្ពស់បំផុត គឺសមាគមរដ្ឋនៃ សហភាពយុវជន យុវជននយ
ិ មឆ្វេង

និង យុវជនបៃតង ដែលឯករាជ្យចេញពថ្
្
ប�ទោះជា
ដូចនេះ
ី នា ក់ជាតរិ បស់ខលួ ន។
ើ
ក្តី

រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងរបស់ពួកគេ

គឺស្រដ�ៀងគ្នាទៅនឹងកម្រិតថ្នាក់ជាតិ។

ជាទូទៅ ចំពោះថ្នាក់ទាបភាគច្រើនមានលទ្ធភាពខ្ពស់ រ�ៀបចំអោយមានមហា
សន្និបាតជំនួសឱ្យសន្និបាទគណៈប្រតិភូ ដែលជាអង្គនីតិបញ្ញ ត្តិកម្រិតសំ ខាន់។

ក្រុមយុវជនបក្ស ដែលមានមហាសន្និបាត នៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ គឺ យុវជន

បៃតង។

ផ្ទុយពីក្រុមការងារនិស្សិតសាកលវ ិទ្យាល័យសហព័ន្ធ របស់ យុវជននយ
ិ ម

ឆ្វេង សហភាពយុវជន នង
ិ យុវជនសង្គមនយ
ិ ម ដាក់បញ្ចូ លក្រុមនស
ិ ្សិតសាកល
វ ិទ្យាល័យ

ទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមជាតរិ បស់ខលួ ្ន។

សហភាពយុវជន

មានក្រុមនិស្សិតសាកលវ ិទ្យាល័មយ
ួ ចំនួនតូច ជាតួយ៉ា ងនៅ Greifswald,

Osnabrück នង
ិ Kiel ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំជាក្រុមការងារតាមកម្រិតផ្សេងៗ
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យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

គ្នា នៃសហភាពយុវជន។

ផ្ទុយទៅនង
ឹ សហភាពសិស្ស

ពួកគេមន
ិ មានរចនា

សម្ព័ន្ធ ថ្នាក់ជាតិណាមួយ ដែលភាគច្រើនវាជាការប្រកួតប្រជែងខាងក្នុងរបស់
30
សមាគមនស
ិ ្សិតប្រជាធិបតេយ្យគ្រិស្តសាសនក
ិ (RCDS) ដែលជាក្រុមនស
ិ ្សិត

សាកលវ ិទ្យាល័យឯករាជ្យមួយទ�ៀត ជាប់ទាក់ទងជាមួយ CDU ដែលមន
ិ សូ វ
31
32
មានជាទូទៅទេ។ ក្រុមយុវជនសាកលវ ិទ្យាល័យសង្គមនយ
ិ ម ដែលជាក្រុម

និស្សិតសាកលវ ិទ្យាល័យរបស់យុវជនសង្គមនយ
ិ ម ត្រូវបានរ�ៀបចំជាក្រុមការ
ងារថ្នាក់ស្រុករបស់ យុវជនសង្គមនយ
ដូចនេះក្តី ពួកគេមាន
ិ ម។ ប�ទោះជា
ើ

រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងរបស់ខលួ ន
្ ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

១.៤ សមាជិក នង
ិ សមាជិកភាព
ជាមួយសមាជិកប្រមាណ ១១៥.០០០នាក់ សហភាពយុវជន ច្បាស់ណាស់

ជាក្រុមយុវជនបក្សធំ ជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមក្រុមទាំងប្រាំមយ
ួ ។ បន្ទាប់មក
ទ�ៀតគឺ យុវជនសង្គមនយ
ិ ម ដែលមានសមាជិកប្រមាណ ៧២.០០០នាក់

យុវជននយ
ិ មឆ្វេង មានសមាជិកប្រហែល ១០.០០០នាក់ នង
ិ យុវជនបៃតង
មានសមាជិកប្រមាណ ៧.០០០នាក់។ ប�ើទោះជាបែបនេះក្តី ដ�ើម្ បីបកស្រាយ

លេខនេះអោយបានត្រឹមត្រូវ អាយុកំណត់ ព្រមទាំងសមាជិកភាពទ្វេភាគី (សូ ម

ម�ល
ើ ជំពូក ១.៤.១) ត្រូវតែយកមកពិចារណា។ ដោយហេតុថា ក្រុមយុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នង
ិ គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូ លទៅ

ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណបក្សមេដូចនេះ

ពួកគេមន
ិ មានគោលនយោបាយ

សមាជិកភាពផ្ទាល់ខលួ នទេ។
្
ដូច្នេះហ�យ
ើ រហូតមកដល់ឥឡូវនេះ គ្មា នស្ថិតច
ិ ំនួន

សមាជិកជាក់លាក់ ហ�យ
ើ អាយុរបស់សមាជិកភាគច្រន
ើ គ្រាន់តែអាចត្រូវបាន

30
31
32

German: Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS).
Cf. i. a. Junge Union Nordrhein-Westfalen, Geschäftsordnung für
Hochschulgruppen, http://ju-nrw.de/ju-nrw/satzung/geschaeftsordnunghochschulgruppen (24.02.2016) and Ring Christlich-Demokratischer
Studenten, RCDS Geschichte, http://rcds.de/geschichte/ (24.02.2016).
German: Juso Hochschulgruppen.
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ប៉ា ន់ប្រមាណតែប៉ុណ្
ណ ោះ។

ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អាចជាក្រុមដែលមានសមាជិកចាស់

ជាងគេ ក្នុងចំណោមក្រុមទាំងប្រាំមយ
ួ ។ ដ�ើម្ បីក្លា យជាសមាជិកគណបក្សមេ
ពួកគេត្រូវមានអាយុល�ើស ១៨ឆ្នា ំ ប៉ុន្តែមន
ិ មានអាយុដែលកំណត់ខ្ពស់បំផុតទេ។
ជាទូទៅ សមាជិកគមា
ឺ នអាយុចន្ល ោះពី ២៥ឆ្នា ទំ ៅ ៥០ឆ្នា ំ ជាមធ្យមអាយុប្រហែល

៣៥ឆ្នា ។
ំ សមាជិកនៃ ក្រុមយុវជនគណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ ចាំបាច់ត្រូវជាសមា

ជិកបក្សដែរ មានន័យថាត្រូវមានអាយុល�ើសពី ១៨ឆ្នា ។
ំ វាមន
ិ មានអាយុកំណត់

ខ្ពស់បំផុតនោះទេ ប៉ុន្តែសមាជិកភាគច្រន
ំ ក៏មាន
ើ មានអាយុតច
ិ ជាង ៣៥ ឆ្នា ។

ផងដែរ អ្នកគាំទ្រក្រៅផ្លូវការដែលមន
ិ មែនជាសមាជិកពិតប្រាកដ ដែលមាន
អាយុតិចជាង ១៨ឆ្នា ។
ំ ជាមួយលក្ខខណ្ឌល�ើកលែងមួយចំនួនសម្រាប់អ្ន
 កកាន់

ក្តាប់មុខតំណែង សមាជិករបស់ សហភាពយុវជន យុវជនសង្គម និយម នង
ិ 

យុវជននយ
ំ ។
ិ មឆ្វេង មន
ិ អាចមានអាយុល�ើស ៣៥ឆ្នា ទេ

អាយុកំណត់ទាបបំផុត សម្រាប់ក្រុមយុវជនទាំងបីនេះគឺ ១៤ឆ្នា ។
ំ ក្នុងការ

ស្ទងម
់ តិនេះ សមាជិកដែលក្មេងជាងគេបំផុត គឺនៅក្នុងយុវជនបៃតង។ នៅ

កម្រិតថ្នាក់ជាតិ សមាជិករបស់ខលួ ន
្ គឺមន
ំ ។
ិ ត្រូវមានអាយុល�ើសពី ២៧ឆ្នា ទេ
ទោះជាដូចនេះក្តី សមាគមរដ្ឋមយ
ួ ចំនួននៅតែអនុញ្ញាតឱ្យចូលជាសមាជិកប�ើ

ទោះជាមានអាយុ ២៩ឆ្នា ។
ំ នៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ គឺគ្មា នកំណត់អាយុទាប
បំផុតទេ មានន័យថាប�ើមានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តា យ សូ ម្ បីតែកូនក្មេងក៍អាច
ក្លា យជាសមាជិកបានដែរ។

១.៤.១ សមាជិកភាពជាឯកតោភាគី និងទេ្វភាគី
សមាជិករបស់ ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នង
ិ គណបក្សសង្គ្រ ោះ

ជាតិ ត្រូវតែជាសមាជិករបស់គណបក្សមេ សមាជិកភាពទ្វេភាគី ជាការតម្រូវ
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យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

33
ចាំបាច់។

សមាជក
ិ គណបក្សដែលមានអាយុចន្ល ោះកំណត់អាយុជាយុវជន

បក្ស អាចសម្រេចចត
ិ ក្រុម
ិ ្តដោយខ្លួនឯង ថាប�ព
ើ ួកគេចង់ចូលខ្លួនជាសមាជក
យុវជនបក្សឬមន
ិ ចូល។

សមាជក
ិ របស់ សហភាពយុវជន យុវជនសង្គមនយ
ិ ម យុវជននយ
ិ មឆ្វេង

នង
ិ របស់គណបក្សមេខ្លួន យុវជន
ិ យុវជនបៃតង មន
ិ ចាំបាច់ ត្រូវតែជាសមាជក
បក្សទាំងបួនក្រុមនេះ អនុញ្ញាតឱ្យយុវជនចូលជាសមាជក
ិ ទោល នង
ិ ទ្វេ។ ប�ើ

ទោះជា ដូចនេះក្តី មានការកំណត់ខុសគ្នា ចំពោះសមាជក
ិ បក្សដែលមានអាយុ

ក្នុងដែនកំណត់អាយុយុវជនបក្ស ពោលគ៖
ិ SPD ដែលស្ថិតក្នុង
ឺ សមាជក
អាយុកំណត់ជា យុវជនសង្គមនយ
ិ ម ត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្ជា
តិ សមា

ជក
ជា
ិ នៃក្រុមយុវជន ប�ទោះប
ើ
ី វាមន
ិ បានសំ ដែងចេញមកក៏ដោយ។ ប្រមាណ

៧០% នៃយុវជនសង្គមនយ
ិ នៃ SPD។
ិ ម ក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាសមាជក
34
នៅក្នុងរដ្ឋអាល្លឺមង
៉ ច
់ ំនួនប្រាំ សមាជិកនៃសម្ព័ន្ធ 90/ The Green ដែល

ស្ថិតនៅក្នុងអាយុកំណត់យុវជនបៃតង

ត្រូវបានចាត់ទុកជាសមាជក
ិ ក្រុមយុវ-

ជនដោយស្វ័យប្រវត្។
៉
នៅក្នុងរដ្ឋចំនួនដប់មយ
ួ ផ្សេងទ�ៀត ពួកគេត្រូវ
តិ ក៏បុន្តែ

បង្ហាញឱ្យបានច្បាស់ ដោយដាក់ពាក្យសុំ ជាសមាជក
ិ ។ សមាជក
ិ នៃ បក្សឆ្វេង

នយ
ិ ម ដែលមានអាយុចន្ល ោះពី ១៤ នង
ិ ៣៥ ត្រូវបាន គេចាត់ទុកថាជាសមាជិ

កអកម្មដោយស្វ័យប្រវត្រតិ បស់ក្រុមយុវជននយ
ិ មឆ្វេង។

ក្នុងករណីនេះ

ពួក

គេមានមន
ិ មានសិទ្ធិ នង
ិ ភារកច
ិ ្ចអ្វីទេក្រៅអំពកា
ី រទទួលបានព័តមានអំពស
ី កម្ម

ភាពនង
ិ អកម្ម
ិ ព្ត
រឹ ្កា
តិ រណ៍ផ្សេងៗ។ ប៉ុន្ដែសមាជក

អាចបង្ក សមាជក
ិ ភាព

របស់ខលួ ្នវញបាន
ដែលផ្ដល់ឱ្យពួកគេនូវសិទ្ធិបោះឆ្នោត ជាមួយនង
ិ
ឹ កាតព្វកច
ិ ្ច
បង់ថ្លៃសមាជក
្
ណត់សហ-
ិ ភាព។ សមាជក
ិ CDU ដែលមានអាយុកនុ ងដែនកំ

ភាពយុវជន ចាំបាច់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំ សមាជក
ិ ភាពជាផ្លូវការ ប្រសិនប�ព
ើ ួកគេ

ចង់ក្លា យជាសមាជក
ិ ។

33
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ខណៈដែលសមាជក
ិ ភាព ទ្វេភាគបញ្ជាក់ថាមនុស្សម្នា ក់គជា
ិ បក្សផង នង
ឺ សមាជក
ិ ក្រុមយុវជនបក្ស
ផង ហ�យ
សមាជ
ក
ទោល
មានន័
យ
ថាមនុ
ស
្សម្នា
ក់
គ
គ្រា
ន់
តែជា
សមាជ
ក
នៃក្រុ
ម
យុវជន
ិ
ិ
ើ
ឺ
ឬគណបក្សមេ។
ទក្
ី រុងបាវ៉ារ�ៀ, ទក្
ី រុង Hamburg, Hess, North Rhine Westphalia នង
ិ Thuringia។
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១.៤.២ សិទ្ធ និងកាតព្វកិច្ចរបស់សមាជិក
ដូចគ្នា នង
ឹ សមាជិកភាពនៅក្នុងសមាគមផ្លូវការផ្សេងទ�ៀតណាដែរ សមាជិកភាព

ក្នុងក្រុមយុវជនបក្សភ្ជាប់មកជាមួយនូវសិទ្ធិនង
ួ មាន សិទ្ធិ
ិ កាតព្វកច
ិ ្ច។ សិទ្ធិរម
ក្នុងការបោះឆ្នោត និងឈរឈ្មោះអោយគេបោះឆ្នោត ព្រមទាំងសិទ្ធិចូលរួមក្នុង

ព្ត
្តិ រណ៍របស់ក្រុមយុវជនផងដែរ។ កាតព្វកច
រឹ កា
ិ ្ចសាកល រួមទាំងការអនុវត្តតាម
បទប្បញ្ញ ត្ផ្ទៃ
តិ ក្នុងរបស់ក្រុមយុវជនបក្ស នង
ិ កាតព្វកច
ិ ្ចត្រូវបង់ថ្លៃសមាជិកភាព
ទ�ៀងទាត់។

ចំណុចនេះ គមា
ឺ នខុសប្លែកគ្នាយ៉ា ងច្រន
ើ ក្នុងចំណោមយុវជនបក្សទាំងប្រាំ

មួយក្រុម ដែលយ�ង
ើ បានកត់សម្គា ល់៖ អ្នកកាន់ការរបស់ ក្រុមយុវជនគណ-

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា នង
ិ យុវជនគណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ ជាធម្មតាមន
ិ ត្រូវបាន
បោះឆ្នោតជ្រើសរ�ស
ើ ប៉ុន្តែត្រូវបានតែងតាំង តាមរយៈអំណាចបក្សរ�ៀងៗខ្លួន

ខណៈដែលសហភាពយុវជន យុវជនសង្គមនយ
ិ ម យុវជននយ
ិ មឆ្វេង នង
ិ យុវ-

ជនបៃតង ជាទូទៅត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរ�ស
ក្នុងចំណោមតំណាងរបស់
ើ
ពួកគេឧទាហរណ៍ នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង របស់គណបក្សមេ ឬ
សាធារណជនទូទៅ។

ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត

ដោយហេតុថា

ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ នង
ិ យុវជនសង្គមនយ
ិ ម ជាអនុផ្នែករបស់គណ

បក្សមេ ពួកគេមន
ិ ប្រមូលថ្លៃសមាជិកភាពទេ ធ្វើឱ្យពួកគេពឹងផ្អែកល�ើការផ្តល់

ថវកាព
មយុវជនឯក
ិ
ិ
ីគណបក្ស និងម្ចា ស់ជំនួយផ្សេងទ�ៀត។ ផ្ទុយទៅវញជាក្រុ
រាជ្យ ទាំងសហភាពយុវជន យុវជននយ
ិ មឆ្វេង នង
ិ យុវជនបៃតង ប្រមូលថ្លៃ

សមាជិកភាព។ ជាញឹកញយ វាអាស្រ័យល�ើស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ថុរបស់សមាជិក

និងជាធម្មតាចាប់ពី ១០អឺរូ ៉ ទៅ ២០អឺរូ ៉ ក្នុងមួយឆ្នា ។
ំ ខណៈដែល សហភាព

យុវជន ប្រមូលថ្លៃសមាជិកភាពរបស់ខលួ ននៅថ្
្
នា ក់ក្រោមជាតិ បន្ទាប់មកបានផ្ទេរ
ចំណែកណាមួយទៅកាន់ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ យុវជននិយមឆ្វេង និងយុវជនបៃតង

ប្រមូលថ្លៃសមាជិកភាពរបស់ខលួ ន
្ នៅថ្នាក់ជាតិ បន្ទាប់មកផ្ទេរមួយចំណែកទៅ
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យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

ថ្នាក់ក្រោមជាត។
ិ យ�ង
ើ ក៏បានសង្កេតឃ�ញ
ើ ផងដែរថា សមាជិក ក្រុមយុវជន

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា នង
ិ បក្សសង្រ្គោះជាតក
ិ ម្ពុជា ហាក់បដ
ី ូចជាមានសិទ្ធិ នង
ិ 
កាតព្វកិច្ចតិចតួចជាងសមាជិក នៃសហភាពយុវជន យុវជននយ
ិ មឆ្វេង យុវ-

ជនបៃតង នង
ិ យុវជនសង្គមនយ
ិ ម។
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២. ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយនៃយុវជនគណបក្សនយោបាយ
ដែលត្រូវបានធ្វើការអង្កេត

ជំពូកនេះ ពិភាក្សាយ៉ា ងសង្ខេបពីក្របខណ្ឌនយោបាយ របស់ក្រុមយុវជនបក្ស
ដែលបានស្ទងម
់ តិ ក៏ដូចជាដំណ�ើរការ និងការអភវិ ឌ្ឍន៍របស់ពួកគេ។ គោល

នយោបាយរបស់ក្រុមយុវជនបក្សភាគច្រើន

មន
ិ ត្រឹមតែផ្តោ តល�ើប្រធានបទ

ដូចជាការអប់រ ំ និងការចូលរួមរបស់យុវជនប៉ុណ្
ណ ោះទេ ប៉ុន្តែល�ើប្រធានបទពាក់

ព័ន្ធ និងនយោបាយទូទៅផងដែរ។ ក្នុងករណីជាច្រើន ពួកគេផ្តោ តការគិតគូរ
ល�ើយុវជន ដែលពេលខ្លះអាចខុសប្លែកល�ើវស័
ិ យមួយចំនួន ពីក្របខណ្ឌគោល

នយោបាយរបស់គណបក្សមេ។ ប្រធានបទសំ ខាន់ៗ របស់ក្រុមយុវជនបក្ស
មាន៖

 ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា - ការអប់រ ំ ការងារ និងការថែទាំ
សុ ខភាព

 ក្រុមយុវជនគណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ - ការអប់រ ំ សិទ្ធិមនុស្ស និងយុត្តិធម៌
សង្គម

 សហភាពយុវជន - ការអភវិ ឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច គ្រួសារនិងការអប់រ ំ

 យុវជនសង្គមនយ
្ ម៍សង្គម សមភាពយេនឌ័រ និងការអប់រ ំ
ិ ម - យុតតិធ

 យុវជននយ
ិ មឆ្វេង - ប្រជាធិបតេយ្យចំពោះ សមភាពយេនឌ័រ និងការ
អប់រ ំ

 យុវជនបៃតង - ការការពារបរ ិស្ថាន សមភាពយេនឌ័រនិងការអប់រ ំ។
ដូចដែលបានម�ល
គត្
ើ ឃ�ញ
ើ ប្រធានបទទាំងនេះជាច្រន
ើ
ឺ រួតល�ើគ្នា

ជា

ពិសេសការអប់រ ំ គជាប
ញ្ហាដែលក្រុមយុវជនបក្សទាំងអស់ បានយកចត
ឺ
ិ ្តទុក
35
ដាក់ជាពិសេស។

35	ដោយហេតុថាការបង្កតើ កម្មវ ិធនី យោបាយរបស់ក្រុមយុវជនបក្ស ត្រូវបានធ្វឡើ �ងើ ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ
ខាងក្នុងសូ មស្វែងយល់បន្ថែមក្នុងជំពូកនេះ ផ្នែកល�ើមូលដ្ឋា នក្នុងជំពូកដំបូង។
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យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

២.១ តួនាទីចំពោះគណបក្សមេ
ក្នុងនាមជាអ្នកអនុមត
័ កម្មវ ិធីនយោបាយរបស់ខលួ ន
្ មានន័យថាពួកគេអាចល�ើក

ឡ�ើងពីភាពខុសប្លែកគ្នា តិចតូចជូនគណបក្សមេ ក្នុងនេះ ក្រុមយុវជនគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ ដែលត្រូវបានគេម�ល
ើ ឃ�ើញថា ជា

ផ្នែកមួយដ៏សំខាន់របស់ "ក្រុមគ្រួសារគណបក្ស" មន
ិ មានជាក្របខណ្ឌនយោ-

បាយផ្ទាល់ខលួ នទេ។
្
ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ�ើម្ទ
បី ទួលបានការឯកភាពគ្នា ពួក
គេបានត្រឹមតែល�ើកកម្ពស់គោលនយោបាយគណបក្សមេខ្លួនតែប៉ុណ្
ណ ោះ។

សហភាពយុវជន យុវជនសង្គមនយ
ិ ម យុវជននយ
ិ មឆ្វេង និងយុវជនបៃតង

ជាទូទៅគាំទ្រដល់គណបក្សមេ ប�ើទោះជាដូចនេះក្តី ពួកគេមន
ិ ស្ទា ក់ស្ទើរក្នុងការ
ល�ើកឡ�ើងពីភាពខុសគ្នា ទាក់ទងនឹងកម្មវ ិធីនយោបាយរបស់ខលួ ន
្ ឧទាហរណ៍

ប្រាក់ឈនួលអប្បបរមា
្
ដែលបានដាក់ចេញថ្មី ការរក្សាទុកទិន្ននយ
័ របស់រដ្ឋា ភ-ិ

បាល ការកាត់បន្ថយអាយុបោះឆ្នោត និងសេចក្តីប្រកាសនៃប្រទេសដែលមាន
សុ វត្ថិភាពសម្រាប់ជនភ�ៀសខ្លួន។

ក្របខណ្ឌនៃការរករាលដាលក្
ី
នុ ងចំណោមក្រុមយុវជនបក្សគឺ "ចំណងសា-

មគ្គីភាពរងមាំ
" - ភាពខុសគ្នា រវាងក្រុមយុវជនបក្ស និងគណបក្សមេ អាស្រ័យ
ឹ

ល�ើបញ្ហានិងស្ថានភាពទូទៅការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុង និងជាសាធារណៈ។ ក្នុងនោះ
36
ដែរ មតិ រ ិះគន់ជាសាធារណៈរបស់ក្រុមយុវជន អាចធ្វើឡ�ើងដោយផ្ទាល់ ប៉ុន្តែ
ភាគច្រើនវាទទួលបានលទ្ធផល។ ជាឧទាហរណ៍ នៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ការអនុមត
័ 

36

Cf. i. a. N. N., Breitseite gegen Merkel. Junge Union wirft CDU
Ideenlosigkeit vor, at: FAZ.net, 03.03.2015, http://www.faz.net/aktuell/
politik/inland/junge-union-kritisiert-cdu-fuer-fehlende-themen-13460433.
html (26.02.2015), Dietmar Neuerer, Streit in der SPD. Juso-Chefin gegen
Vorratsdatenspeicherung, at: Handelsblatt.com, 17.01.2015, http://
www.handelsblatt.com/politik/deutschland/streit-in-der-spd-juso-chefingegen-vorratsdatenspeicherung/11243252.html (26.02.2016), and Lisa
Caspari, Parteitag. Das Flüchtlingsproblem verfolgt die Grünen, at: Zeit.
de, 22.11.2014, http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-11/grueneparteitag-fluechtlinge/komplettansicht (26.02.2016).
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ល�ើការស�ើរ�ឡ�
សហភាពយុវជន ដ�ើម្ បីដាក់បញ្ចូ លភ្លេងជាតិទៅ
ិ
ើ ង
ើ វញរបស់

ក្នុងច្បាប់មូលដ្ឋា នរបស់អាល្លឺមង
៉ ់ ដោយ CDU អំឡុងសន្និសិទគណបក្សសហ37
ព័ន្ធនៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នា ២
ំ ០១៥ នង
ិ ល�ើពន្ធអចលនទ្រព្យ
ិ ការស្នើពន
ិ ត
ិ ្យឡ�ង
ើ វញ

យុវជនសង្គមនយ
ិ កា
ិ ម តាមរយៈសន្ស
និ ី ទគណបក្សសហព័ន្ធ S PD នៅខែវច្
ឆិ

38
ឆ្នា ២
ំ ០០៩។ នៅល�ើកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិ យុវជននយ
ិ មឆ្វេង ទទួលបាន

ជោគជ័យឧទាហរណ៍

ចលនា

ឬការស្នើអោយមានការផ្តល់សំបុត្រឥតគិត
39
ថ្លៃសិស្ស សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូ នសាធារណៈ នង
ិ ចលនារបស់ យុវជនបៃតង

ដ�ើម្ បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង ល�ើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួ ងអប់រ ំ និងកង
40
កម្លា ង
ំ ប្រដាប់អាវុធ។ ការអនុមត
័ ល�ើចលនា/ការស្នើរឡ�ង
ើ ទាំងនេះ រួមទាំង

ការដាក់បញ្ចូ លទៅក្នុងកម្មវ ិធីនយោបាយរបស់គណបក្សនីមយ
ួ ៗ បានបង្ហាញ
ពីសារៈសំ ខាន់របស់ក្រុមយុវជនបក្ស
គណបក្សមេ។

សម្រាប់ការអភវិ ឌ្ឍគោលនយោបាយ

២.២ ការតាក់តែងគោលនយោបាយផ្ទាល់ខលួ ន
្
ដ�ើម្អា
បី ចល�ើកឡ�ង
ើ នូវសំ ណ�ើបែបនេះ ក៏ដូចជាអនុវត្តគោលនយោបាយតាម

37
38
39
40
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Cf. i. a. N. N., CDU-Parteitag. CDU will Nationalhymne im Grundgesetz
verankern, at: Zeit.de, 15.12.2015, http://www.zeit.de/politik/
deutschland/2015-12/cdu-parteitag-angela-merkel-grundgesetznationalhymne (26.02.2016).
Cf. i. a. N. N., Überraschung auf Parteitag. SPD will Vermögensteuer
zurück, at: Spiegel.de, 14.11.2009, http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/ueberraschung-auf-parteitag-spd-will-vermoegensteuerzurueck-a-661338.html (26.02.2016).
Cf. i. a. Linksjugend Solid Frankfurt a. M., Parteitag aktuell. solid Anträge
angenommen, http://www.solid-frankfurt.de/ak-kommunales/parteitagaktuell-solid-antrage-angenommen (26.02.2016).
Cf. i. a. Grüne Jugend Baden-Württemberg, “Schulfrei für die Bundeswehr”.
Parteitag bestätigt Forderung der Grünen Jugend, 02.12.2012, https://
www.gjbw.de/schulfrei-fur-die-bundeswehr-parteitag-bestatigt-forderungder-grunen-jugend/ (26.02.2016).

យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

វ ិធណា
មួយផ្សេងទ�ៀត សំ ណ�ើនោះជាបឋមត្រូវបង្កើតឡ�ង
័ ដោយ
ី
ើ នង
ិ អនុមត

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមយុវជនបក្ស។ ដោយហេតុថា ក្រុមយុវជនគណ-

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា នង
ិ គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ មន
ិ មានកម្មវ ិធន
ី យោបាយ
ផ្ទាល់ខលួ ន
្ ដូច្នេះពួកគេអាច មានឥទ្ធិពលល�ើការតាក់តែងគោលនយោបាយ តែ

តាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធនៃគណបក្សមេប៉ុណ្
ណ ោះ។ នៅក្នុង សហភាពយុវជន យុវ-

ជនសង្គមនិយម យុវជននិយមឆ្វេង នង
ិ យុវជនបៃតង ការតាក់តែងគោលនយោ-

បាយ ជាទូទៅធ្វព
ើ កី ្រោមឡ�ង
ើ ល�ើ: គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រោមផ្តួច

ផ្តើម នង
ិ សម្របសម្រួលដល់ដំណ�ើរការ គណៈកម្មាធិការជំនាញតាក់តែងសេច-
ក្តីព្រាងច្បាប់ ហ�យ
ើ មហាសន្បា
និ ត/សន្បា
និ តប្រតភ
ិ ូ អាចកែតម្រូវបដិសេធឬអនុ

ម័ត។ បន្ទាប់ពីគោលនយោបាយត្រូវបាន អនុមត
័ តំណាងនៅថ្នាក់ទាប ដូចជា ប ្

រតិភូស្ថាប័ននៃកម្រិតខ្ពស់បន្ទាប់ នឹងបញ្ជូ នទៅកាន់កម្រិតបន្ទាប់ទ�ៀត ហ�ើយ

័
បន្តនីតិវ ិធីបែបនេះទ�ៀត។ ក្របខណ្ឌសហព័ន្ធនៃ សហភាពយុវវយ
យុវជន

សង្គមនយ
័ តាមរយៈមហា
ិ ម យុវជននយ
ិ មឆ្វេង នង
ិ យុវជនបៃតង គអ
ឺ នុមត
សន្និបាតសហព័ន្ធ/សន្និបាទប្រតិភូ ដូចជាសន្និបាតអាល្លឺមង
៉ ស
់ ម្រាប់សហភាព

យុវជន សន្ស
និ ិ ទសហព័ន្ធរបស់យុវជនសង្គមនយ
ិ ម សភាសហព័ន្ធនៃយុវជន

បៃតង នង
ិ
ិ សភាសហព័ន្ធនៃយុវជននយ
ិ មឆ្វេងជាដ�ើម។ ដោយសារតែវសាល

ភាពនៃឯកសារនេះមានកម្រិត នង
ិ ដោយសារតែមន
ិ អាចប្រៀបធ�ៀបអោយបាន
ទូលំទូលាយរវាង ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នង
ិ គណបក្សសង្គ្រ ោះ

ជាតិ គជា
ឺ ការមន
ិ អាចធ្វទើ ៅបាន នៅដំណាក់កាលនេះនត
ី វិ ិធល
ី ម្អិត នៃការតាក់
តែង គោលនយោបាយ មន
ិ ត្រូវបានល�ើកយកមកពន
ិ ត
ិ ្យបន្ថែមទេ។ វាអាចជា

ប្រធានបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនាពេលអនាគត ជាពិសេស

នោះ គពា
័ ្ធទៅនង
ឺ ក់ពន
ឹ ក្ន
ី វិ ិធតា
ី មកម្រិតផ្សេងគ្នា របស់ក្រុមយុវជន
បួ ក៏ដូចជានត
បក្ស។
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៣. ការអង្កេតជាក់ស្តែងល�យ
ើ ុវជនគណបក្សនយោបាយ
ការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់យុវជនបក្ស

នង
ិ ការងារជាក់ស្តែងរបស់ពួក

គេ ក�ត
ើ មានឡ�ង
ើ ទាំងនៅសភាជាតិ នង
ិ ក្រោមជាតិ ក្នុងជួរគណបក្សមេ នង
ិ 

នៅក្នុងសង្គមស៊ី វល
ជាប្រធានបទមួយដែលយ�ង
ិ
ើ នង
ឹ ពន
ិ ត
ិ ្យអោយបានលម្អិត
ំ ូកចុងក្រោយនេះ។ ត្រង់ចំណុចនេះ គមា
ក្នុងជព
ឺ នភាពខុសគ្នា ក្នុងចំណោមយុវជនបក្សនម
ួ ៗ។ ជំពូកនេះ ពន
ី យ
ិ ត
ិ ្យផងដែរល�ើការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ
យុវជនបក្ស ការទំនាក់ទំនងជាមួយកាសែតនង
ិ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ក៏ដូចជាវត្តមានបណ្
តា ញទំនាក់ទំនងសង្គម។

ដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គម ដែលក្រុមយុវជនបក្សទទួលស្គា ល់ នង
ិ ការ

ផ្លាស់បតូ រសង្គ
្
ម ដែលពួកគេយល់ថាចាំបាច់ ជាទូទៅអាចសម្រេចមួយផ្នែកក្រោម

លិខត
ិ បទដ្ឋា នគតយ
ិ ុត្ត នង
ិ មួយផ្នែកទ�ៀត តាមរយៈការជម្រុញអោយមានការ
ផ្លាស់បតូ ្រ នៅក្នុងសង្គមស៊ី វល។
ដ�ើម្មា
ិ
បី នឥទព
្ធិ លល�ើការអភវិ ឌ្ឍលិខត
ិ បទដ្ឋា ន

គតយ
ិ ុត្ត ក្រុមយុវជនបក្សព្យាយាមដ�ើម្ទ
បី ទួលបានឥទព
្ធិ លនៅក្នុងសភា។ កច
ិ ្ច
ការនេះអាចសម្រេចបានដោយផ្ទាល់ តាមរយៈសមាជិកសភារបស់ខលួ នគេផ្
្
ទា ល់

ឬដោយប្រយោល តាមរយៈគណបក្សមេ នង
ិ សមាជិកសភាផ្សេងទ�ៀត។ ក្រៅ

ពកា
្
ី រងាររបស់ខលួ ននៅក្
ិ ក្នុងគណបក្សមេ ក្រុមយុវជនបក្សក៏សហការ
នុ ងសភា នង
យ៉ា ងជិតស្និទ្ធផងដែរជាមួយអង្គការសង្គមស៊ី វល
នង
ិ
ិ ចលនាផ្សេងៗ។ ដូច្នេះ

ពួកគេអាចបង្កើត
ស៊ី វល។
ិ

ចំណងទាក់ទងយ៉ា ងសំ ខាន់រវាងគណបក្សមេ

នង
ិ សង្គម

ក្រៅអំពកា
ី រងារខាងក្រៅនេះ ក្រុមយុវជនបក្សពត
ិ ណាស់ប្ង
រឹ ប្រែងអភវិ ឌ្ឍ

រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់ខលួ ន។
្
ក្រុមយុវជនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នង
ិ 

គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ បានខំប្ង
រឹ ប្រែងជាពិសេស ដ�ើម្ព
បី ង្រឹង នង
ិ ពង្រីករច-

នាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេ ជាពិសេសនៅកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាត។
ដូចនេះ
ិ ប�ទោះជា
ើ

ក្តី ជាមួយនង
៉ ់
ិ ការថយចុះយ៉ា ងច្រន
ើ នៃ សមាជិកភាពក្រុមយុវជនបក្សអាល្លឺមង
ទាំងបួន បានចាប់ផ្តើមយកចត
ិ ្តទុកដាក់កាន់តែច្រន
ើ ឡ�ង
ើ ផងដែរ ល�ើបញ្ហានេះ
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យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មា នឆ្នា ច
ំ ុងក្រោយនេះ។

៣.១ ... ក្នុងសភា
ជាធម្មតា យុវជនបក្សដែលបានស្ទងម
់ តិ ស្វា គមន៍សមាជិកខ្លួនជាប់ឆ្នោតទាំង

នៅសភាជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ជាមួយនឹងការមកដល់នៃការបោះឆ្នោតឃុំ
សង្កា ត់ និងការបោះឆ្នោតសភា ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នា ២
ំ ០១៧ និងឆ្នា ំ

២០១៨ ខាងមុខនេះ ទាំងក្រុមយុវជនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នង
ិ 

គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ សង្ម
្
ឃឹ ថានង
ឹ ទទួលបានសមាជិក ជាប់ឆ្នោតរបស់ខលួ ន
ច្រើនបន្ថែមទ�ៀត។ ដ�ើម្ បីអោយសមាជិករបស់ខលួ ន
្ មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់

គ្រាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោត ការបណតុះប
្ ណ្
តា ល និងការកសាងសមត្ថភាព គឺ

ជាការចាំបាច់ជាពិសេស សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានការអប់រ ំតច
ិ នៅថ្នាក់ក្រោម
ជាតិ។ សហភាពយុវជន យុវជនសង្គមនយ
ិ ម នង
ិ យុវជនបៃតង ធ្វកា
ើ រយ៉ា ង

សកម្មផងដែរ ក្នុងការជម្រុញអោយសមាជិកខ្លួនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជន សម្រាប់

ការបោះឆ្នោតជាតន
័ ្ធ ត្រង់
ិ ង
ិ ក្រោមជាត។
ិ ក្រុមយុវជនដែលមន
ិ សូ វជាពាក់ពន
ចំណុចនេះ ប្រហែលជាយុវជននិយមឆ្វេង ដែលស្វា គមន៍ផងដែរសមាជិកខ្លួន

ជាប់ឆ្នោតក្នុងសភា ប៉ុន្តែទន្ម
ទឹ នង
ឹ នោះ ដែរចាត់ទុកថា «ដំណាក់កាលនៃតំណាង
41
រាស្រ្ត មន
្
មទេ ប៉ុន្តែ "បានក�ត
ិ មែនជាកន្លែងស្នូល សម្រាប់ការផ្លាស់បតូ រសង្គ
ើ
42
ឡ�ើងនៅខាងក្រៅនៃសភាជាចម្បង»។ ហេតុនេះហ�យ
ើ បានផ្តោ តជាសំ ខាន់

នៅល�ើការងារក្រៅសភា ពោលគឺកនុ ងសង្គ
្
មស៊ី វល។
ិ

41
42

Linksjugend Solid, Unser Programm. Wer wir sind, March 2009, https://
www.linksjugend-solid.de/positionen/programm/1-wer-wir-sind/
(25.02.2016). Translation by author.
Ibid.
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៣.២ ... នៅក្នុងគណបក្សមេ
ការងាររបស់យុវជនបក្ស នៅក្នុងគណបក្សមេ អាចនឹងមានការផ្លាស់បតូ រផ្
្ ទា ល់

ខ្លួនក្រៅផ្លូវការ ជាមួយមន្ត្រីគណបក្ស និងសមាជិកសភា។ មធ្យោបាយប្រកប
ដោយនិរន្តរភាព គឺការផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការ នូវគោលនយោបាយ និងគំនិតរបស់

ក្រុមយុវជនបក្ស ឧទាហរណ៍តាមរយៈសន្និសីទគណបក្ស។ ដោយហេតុថាក្រុម

យុវជនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ និងយុវជនសង្គម
នយ
ិ ម ជាក្រុមការងារនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណបក្ស ពួកគេអាចផ្តល់ភាព

ងាយស្រួល

ក្នុងការទាក់ទាញមតិគាទ្រ
ំ

ពីស្ថាប័នកាន់អំណាចរបស់បក្ស។

ផ្ទុយទៅវញ
ិ សហភាពយុវជន យុវជននយ
ិ មឆ្វេង និងយុវជនបៃតង ពឹងផ្អែក

ល�ើប្រតិភូ ដែលពួកគេបញ្ជូ នទៅសន្និសីទគណបក្សភាគច្រើនតាមរយៈសម្លេង

ឆ្នោត។

ការងារនៅក្នុងបក្សមេ ជាកិច្ចការស្នូលរបស់ ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជា-

ជនកម្ពុជា គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ និងសហភាពយុវជន។ យុវជនសង្គមនយ
ិ ម

អោយឈ្មោះថាជាជ�ើងជ្រោង នៃយុទ្ធសាស្រ្តទ្វេភាគរបស់ខលួ ន
្ ជ�ើងដែលអាច

បោះជំហានបំពេញការងារបានដោយសេរក្
ិ
ី នុ ងសង្គមស៊ី វល។
បែងចែកការយកចិត្តទុកដាក់

យុវជនបៃតង

របស់ខលួ នដាច់
្
ដោយឡែករវាងការងារនៅក្នុង

សភាគណបក្សមេ និងសង្គមស៊ី វល។
ដូចដែលជម្រាបខាងដ�ើម យុវជននយ
ិ
ិ ម

ឆ្វេង ផ្តោ តការ យកចិត្តទុកដាក់កនុ ្ងសង្គមស៊ី វល។
ិ

៣.៣ ... នៅក្នុងសង្គមស៊ី វល
ិ
ការ

ងា

រក្នុងសង្គមស៊ី វគ
ល
ិ ឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់យុវជននយ
ិ មឆ្វេង។

យុវជនបៃតង ក៏សកម្មផងដែរក្នុងវស័
ិ យនេះ ចំណែក យុវជនសង្គមនយ
ិ ម ហៅ
វា ថាជាជ�ើងសេរក្
្
ី នុ ងយុទ្ធសាស្រ្តទ្វេភាគរបស់ខលួ ន។

សហភាពយុវជន និង

ក្រុមយុវជនគណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ ក៏ចូលរួមក្នុងការងារសង្គមស៊ី វលសកម្ម
ផង
ិ
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យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

ដែរ ។ មាន តែក្រុមយុវជនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលទុកការងារ

ស ង្គ មស៊ី វលភា
គច្រើនដល់អង្គការមន
ិ
ិ មែនរដ្ឋា ភបា
ិ លសហភាពសហព័ន្ធ

យុវ ជនកម្ពុជា ( U YFC) ដែលមានមុខងារក្រៅផ្លូវការ ជាក្រុមយុវជនទព
ី រី នៃ

គណបក្សប្រជា ជ ន កម្ពុជា។ ប�ទោះជា
ដូចនេះក្តី មានការជជែកដេញដោលគ្នា
ើ
ល�ើការបង្កើតអង្គការឆ័ត្រស្រដ�ៀងគ្នានេះ។ សកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជននៅក្នុង

សង្គ មស៊ី វ ល
តា ញ
ិ រួមមាន ការងារអប់រ ំ ការកសាងសមត្ថភាព ការចងក្រងបណ្

និងកិច្ចស ហប្រតិបត្តិការ ជាមួយភ្នា ក់ងារសង្គមស៊ី វល
ព្រមទាំងសកម្មភាព
ិ

ក ម្សាន្តដ�ើម្ បីល�ើ កទឹកចិត្ត និងចងភ្ជាប់សមាជិកដែលមានស្រាប់ ក៏ដូចជាទាក់

ទាញផងសមាជិកថ្មីសក្តា នុពល រួមទាំងអ្នកបោះឆ្នោត និងអ្នកគាំទ្រ។

ភ្នា ក់ងារសង្គមស៊ី វលសំ
ខាន់ៗ ដែលយុវជនបក្សព្យាយាមទាក់ទងជាមួយ
ិ

រួមមាន អង្គការមន
ិ មែនរដ្ឋា ភបា
ិ ល អង្គការ និងក្រុមនយោបាយនិស្សិតសាកល
វ ិទ្យាល័យ។ ដូចបានជជែកខាងដ�ើមនេះ យុវជននយ
ិ មឆ្វេង មានក្រុមនស
ិ ្សិត

សាកលវ ិទ្យាល័យ (Left.SDS) នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខលួ នជាក្រុ
្
មការងារ

ថ្នាក់ជាតិ (សូ មម�ល
ើ ចំនុច ១.៣.១)។ យុវជនបៃតង មន
ិ មានក្រុមនស
ិ ្សិតសា-

កលវ ិទ្យាល័យផ្ទាល់ខលួ នទេ
្
ប៉ុន្តែសហការយ៉ា ងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាគមនិស្សិត
43
សាកលវ ិទ្យាល័យឯករាជ្យសាខាបៃតង។ យុវជនសង្គមនិយម មានក្រុមនស
ិ ្សិត
សាកលវ ិទ្យាល័យជាច្រន
ើ (ក្រុមសាកលវ ិទ្យាល័យយុវជនសង្គមនយ
ិ ម) រួម

បញ្ចូ លនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេ ជាក្រុមការងារថ្នាក់ស្រុក។ សហភាព

យុវជន មានក្រុមនស
ិ ្សិតសាកលវ ិទ្យាល័យមួយចំនួន បញ្ចូ លនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ
របស់ខលួ ្ន (សូ មម�ល
ើ ១.៣.២)។ ប៉ុន្តែជាទូទៅវាសហការ យ៉ា ងជិតស្និទ្ធជាមួយ

សមាគមនស
ិ ្សិតប្រជាធិបតេយ្យគ្រីស្តសាសនក
ិ (RCDS) ដែលជាក្រុមនស
ិ ្សិត

សាកលវ ិទ្យាល័យឯករាជ្យ ជាប់ទាក់ទងនឹង CDU។ ជាមួយនឹងសហភាពសិស្ស

សហភាពយុវជន មានក្រុមសិស្ស (សូ មម�ល
ើ ១.៣.២)។ គណបក្សសង្គ្រ ោះ

ជាតិ ពង
តា ញសកម្មជននស
ឹ ផ្អែកល�ើបណ្
ិ ្សិតសាកលវ ិទ្យាល័យ យ៉ា ងទូលំទូ-

លាយ ដែលមន
ិ ចាំបាច់ជាសមាជិកផ្លូវការ។ ទាំងក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជា-

43

German: Campusgrün
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ជនកម្ពុជា នង
តា ញនៅតាមសាកលវ ិ
ិ គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ គក
ឺ ំពុងបង្កើតបណ្
ទ្យាល័យ។ ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ បណ្
តា ញនេះមន
ិ ត្រូវបានកម្រិតត្ម
រឹ សិ
៉ ណ ោះទេ ប៉ុន្តែប�ក
ស្ស នស
 ុណ្
ើ ចំហរដល់សាស្រ្តា ចារ្យ
ិ ្សិតប

និងបុគ្គលិកសាកលវ ិទ្យាល័យ ក្នុងការចូលរួម ដែលមានតួនាទីខុសគ្នា ពី ក្រុមនិ
ស្សិតសាកលវ ិទ្យាល័យអាល្លឺមង
៉ ។
់

វធានការអប់
រ ំ ដូចជាការបណតុះប
្ ណ្
តា ល សិក្ខា សាលា ទស្សនកច
ិ
ិ ្ចសិក្សា

នង
កមួយសំ ខាន់នៃកច
ិ ការបោះជំរុ ំយុវជន គជាផ្នែ
ឺ
ិ ្ចការងាររបស់ក្រុមយុវជនបក្ស
នៅក្នុងសង្គមស៊ី វល។
ក្នុងកច
ិ
ិ ្ចខំប្ង
រឹ ប្រែង ដ�ើម្ បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ
គំនិតរបស់ខលួ ន
្

ក៏ដូចជាបង្ហាញទិដ្ឋភាព

ឬទស្សនៈផ្សេងគ្នា ដល់អ្នកប្រឆាំង

ជំទាស់ សូ ម្ បីតែក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក៏បានចូលប្រឡូកនៅ

ក្នុងវស័
ិ យនេះដែរ។ យុវជននយ
ិ មឆ្វេង យុវជនបៃតង យុវជនសង្គមនយ
ិ ម

សហភាពយុវន នង
ិ យុវជនគណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ បានចូលរួម នង
ិ មានពេល
ំ នឹងការរ�សអ�
ខ្លះរ�ៀបចំប្រមូលផ្តុំ ឬធ្វើបាតុកម្មប្រឆាង
ើ
ើងពូជសាសន៍ សិទ្ធិកម្មករ

នៅក្នុងភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវន
់ ិក
ិ ិយោគឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត់ត្លងទ

និងបញ្ហាដទៃទ�ៀត ព្រមទាំងបានផ្តល់នូវសកម្មភាពកម្សាន្តសម្បាយ និងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា ពិធីបុណ្យ និងការជប់ល�ៀងផ្សេងៗ។ ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រ-

ជាជនកម្ពុជា ទុកសកម្មភាពប្រភេទនេះទៅឱ្យ UYFC។

៣.៤. ការផ្សព្វផ្សាយពគី ោលនយោបាយ នង
្
ិ កច
ិ ្ចការរបស់ខលួ ន
ដ�ើម្ បីផ្សព្វផ្សាយពត
្ ព្រមទាំងសមទ
ី ម្រូវការនង
ិ គោលនយោបាយរបស់ខលួ ន
ិ ្ធិផល

ក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខលួ ន
្ ក្រុមយុវជនបក្សប្រើប្រាស់បណ្
តា ញ ឬច្រកផ្សេង

គ្នាដ�ើម្ បីឈានទៅដល់ទស្សនក
ិ ជនរបស់ពួកគេ។ ខណៈពេលដែលការផ្តោ ត
ល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

និងសារព័តមានការខុសប្លែកគ្នា ពីមយ
ួ ទៅមួយ

ក្នុង

ចំណោមក្រុមយុវជនដែលបានស្ទងម
់ តិ ពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែមានវត្តមាននៅ
ក្នុងបណ្
តា ញសង្គមនៅល�ើអ៊ីនធឺណិត។
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យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

៣.៤.១. ការផ្សព្វផ្សាយ និងសារព័តមា
៌ ន
ដោយហេតុថា ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នង
ិ គណបក្សសង្គ្រ ោះ

ជាតិ មន
្ នង
ិ មានគោលនយោបាយផ្ទាល់ខលួ ន
ិ ត្រូវបានតំណាងជាសាធារណៈ

ដោយអាជ្ញាររបស់គណបក្សមេពួកគេ មន
័ ្ធជាមួយការងារសារព័តមាន
ិ ពាក់ពន
និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់ឡ�ើយ។

ក្នុងចំណោមក្រុមយុវជនបក្សបួន

ទ�ៀត យុវជននយ
ិ មឆ្វេង មន
ិ សូ វគ្របដណ្តប់ ល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេ ដោយ

ហេតុថាគេមន
ិ សូ វធ្វើការចេញផ្សាយជាទ�ៀងទាត់។ ការស្វែងរកដោយចៃដន្យ
រយៈពេលបីខែ ដែលបានរកឃ�ើញលទ្ធផលនៅចន្ល ោះ ១.៣៦០ និង ២.៨៥០

សម្រាប់ពួកគេនៅល�ើ Google News។ ដោយក្នុងនោះ លទ្ធផលរវាងពី

៨.៤២០ និង ២៨.៩០០ នៅល�ើ Google News សម្រាប់ យុវជនសង្គម

នយ
៉
មួយនង
ិ ម ដែលគ្របដណ្តប់ល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រន
ើ ជាង។ ក៏បុន្តែជា
ឹ 

លទ្ធផលពី ២០៨.០០០ ទៅ ៣១៦.០០០ សហភាពយុវជន ហាក់ដូចជាផ្តោ ត

អារម្មណ៍ខ្លា ង
ំ ជាង នង
ិ យសារព័តមាន នង
ិ ចំណាយធនធានច្រន
ើ ជាងល�ើវស័
ិ 
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះ។ ក្នុងនេះដែរ យ�ើងបានភ្ជាប់ជូនគំរូសេចក្តីប្រកាសព័ត-៌

មាន ដែលបានបកប្រែរបស់សហភាពយុវជន ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃឯកសារនេះ។

ជារ�ឿងដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

គឺថាក្រុមយុវជនបក្សអាឡឺមង
៉ ដែ
់ ល

តូចជាងគេ យុវជនបៃតង ហាក់បដ
ី ូចជាការទទួល បានច្រន
ើ ជាងគេខាងប្រព័ន្ធ
44
ផ្សព្វផ្សាយនេះ ជាមួយនង
ិ តួលេខរវាង ៣១៧.០០០ នង
ិ ៣៦២.០០០។

៣.៤.២ បណ្
តា ញសង្គម
័
ដ�ើម្ត
បណ្
តា ញទំនាក់ទំនង
បី ភ្ជា ប់ នង
ឹ ទំនាក់ទំនងជាមួយទស្សនក
ិ ជនវយក្មេង

44

Random search on https://news.google.com/ on the 17.11.2015,
05.01.2016, 12.01.2016, 01.02.2016, and 25.02.2016; the given numbers
display the range from the absolute minimum to the absolute maximum
found.
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សង្គម ជាពិសេសហ្វេសប៊ុក មានប្រយោជន៍ខ្លា ង
ំ ណាស់សម្រាប់ក្រុមយុវជន
បក្ស។ មកដល់ពេលនេះហ្វេសប៊ុក ពេញនយ
ិ មបំផុត គរឺ បស់ក្រុមយុវជនគណប
45
ក្សសង្គ្រ ោះជាតិ ជាមួយប្រជាជនប្រមាណជា ៨៦.៣០០ចូលចត
ិ ្ត ។ បន្ត

ដោយសហភាពយុវជន ចំនួន ២៥.៩០០ចូលចត
ិ ្ត (ចំនួនអ្នកតាមល�ើ Twitter
46
២៥.០០០) ។ យុវជនសង្គមនយ
ិ ម ចំនួន ១៩.៥០០ចូលចត
ិ ្ត (ចំនួនអ្នកតាម
47
ល�ើ Twitter ១៣,៣០០) ។ យុវជននយ
ិ មឆ្វេង ចំនួន ៧.៨០០ចូលចត
ិ ្ត
48
(ចំនួនអ្នកតាមល�ើ Twitter ៣.៩០០) នង
ិ យុវជនបៃតង មានអ្នកចូលចត
ិ ្ត
49
ហ្វេសប៊ុកចំនួន ៦.០០០ (ចំនួនអ្នកតាមល�ើ Twitter ១.២០០) ។ ទំពរ័ ហ្វេស
ប៊ុករបស់អ្នកគាំទ្រ

ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

មន
ិ អាចរកបាន។
50
ទោះជាយ៉ា ងណា វាមានជាក្រុមហ្វេសប៊ុក ដែលមានសមាជិក ៣.១០០ នង
ិ 
UYFC មានទំពរ័ ហ្វេសប៊ុកជាមួយ ប្រជាជនចូលចត
ិ ្តប្រមាណជា ៤៤.៨០០។

ខុសពី ប្រទេសអាល្លឺមង
៉ ់ Twi tter មន
ិ សូ វទទួលបានការនយ
ិ មប្រប្រា
ើ ស់ទេ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

45
46
47
48
49
50
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Cf. Cambodia National Rescue Youth https://www.facebook.com/
CNRPYouth/ (25.02.2016).
Cf. Junge Union Deutschlands, https://www.facebook.com/jungeunion/
(25.02.2016) and JU Deutschlands, https://twitter.com/Junge_Union/
(25.02.2016).
Cf. Jusos in der SPD, https://www.facebook.com/Jusos.in.der.
SPD (25.02.2016) and Jusos in der SPD, https://twitter.com/Jusos
(25.02.2016).
Cf. Linksjugend ['solid], https://www.facebook.com/linksjugend.solid
(25.02.2016) and Linksjugend ['solid], https://twitter.com/Lijusolid
(25.02.2016).
Cf. Grüne Jugend, https://www.facebook.com/gruenejugend (25.02.2016)
and GRÜNE JUGEND, https://twitter.com/gruene_jugend (25.02.2016).
Cf. Cambodian Youth of CPP, https://www.facebook.com/
groups/213979948942596/ (25.02.2016).

យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ការស្ទងម
់ តិយ៉ា ងទូលំទូលាយ

ល�ើប្រវត្នតិ ៃការកក�ត
ើ របស់ក្រុមយុវជនបក្ស

រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ន កម្មវ ិធន
ី យោបាយ ការងារជាក់ស្តែង នង
ិ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

បង្ហាញលទ្ធភាព នៃការរ�ៀបចំចាត់ចែងខុសគ្នាអំពកា
ី រចូលរួម របស់យុវជនក្នុង

វស័
ិ យនយោបាយ។ យ៉ា ងណាម៉ិញ មានចំណុចជាច្រន
ើ ដែលយ�ង
ើ អាចធ្វើ
អោយប្រស�ើរឡ�ង
៉ ់ ល�ើ
ើ បាន ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នង
ិ ប្រទេសអាល្លឺមង

ការចូលរួមរបស់យុវជន ពិសេសក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគណបក្ស។ ជាញឹកញាប់វា
ហាក់បដ
ី ូចជាត្រូវបានគេជ្រួតជ្រាប

តែមន
ិ សូ វទទួលបានការយកចត
ិ ្តទុកដាក់

សោះ។ ប�ទោះជា
ដូចនេះក្តី យុវជនគណបក្សគនឺ ៅតែដ�ើរតួនាទម
ួ សំ ខាន់។
ើ
ី យ

ជាបឋម ពួកគេមានតួនាទដ
ី ូចតទៅ៖

 ក្រុមប្ក្
្ គំនត
រឹ សាយោបល់ឬធនាគារខួរខ្បាលសម្រាប់បណតុះ
ិ ថ្មីៗ

័
 វេទកា
ដែលមានទេព
ិ ដ�ើម្ បីល�ើ កកម្ពស់ ជម្រុញអ្នកនយោបាយវយក្មេង
កោសល្យ

័
 មូលដ្ឋា នគាំទ្រវយក្មេង
នង
្ ឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះ
ិ ស្វា ហាប់កនុ ងអំ
ឆ្នោត។

បន្ថែមល�ើនេះទ�ៀត

ក្រុមយុវជនគណបក្ស

បង្កើតជាទំនាក់ទំនងយ៉ា ង

សំ ខាន់រវាងប្រព័ន្ធនយោបាយ នង
ិ នង
ិ សង្គមស៊ី វល
ិ ជាពិសេសពួកគេបានផ្តល់

ឱ្យយុវជន នូវសំ ឡេងល�ើការសម្រេចចត
័ ្ធទៅនង
ិ ្តណា ពាក់ពន
ឹ អនាគតរបស់
ពួកគេ។

ក្នុងន័យនេះ ក្រុមយុវជនបក្សបម្រអោ
ើ យ៖

 ការផ្សព្វផ្សាយពផ
ី លប្រយោជន៍នយោបាយ នង
ិ ការចូលរួមរបស់យុវជន

 ការពារភាពជ្រុលនយ
ិ ម នង
ិ ភាពដាច់ខាតនៃនយោបាយដែលមាន
សក្តា នុពលនានា
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 នរិ ន្តភាពនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូល។
នៅប្រទេសកម្ពុជា ការចូលរួមរបស់យុវជន គឺជាវស័
ិ យមួយដែលមានការ

អភវិ ឌ្ឍខ្លា ង
ំ និងត្រូវការកែទម្រង់បន្ថែម ច្រើនទ�ៀតជាពិសេសក្នុងចំណោមក្រុម

យុវជនបក្សទាំងពីរ។ ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាស្ពា នភ្ជាប់រវាង

ជំនាន់ ដែលបានក�ើតមុន និងក្រោយរបបខ្មែរក្រហម អាចថាស្ថិតនៅក្រោម
ឆ័ត្រស្ថាប័នរួមមួយពោលគឺ

សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា

(UYFC)។

មតិយោបល់ផ្សេងៗ ល�ើស្វ័យភាពរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញ វត្ថុសម្រាប់ ក្រុមយុវជន

គណបក្សសង្គ្រ ោះជាតិ ត្រូវបានល�ើកមកជជែកជាញឹកញាប់ផងដែរ។ ឈរល�ើ
មូលដ្ឋា នប្រវត្តិសាស្រ្តនៃក្រុមយុវជនបក្ស

ក៏បុន្តែយ�
៉
ើងសង្ម
ឃឹ ទុកផងដែរ

ឃ�ើញថាមានទិដ្ឋភាពខុសគ្នាច្រើន

ថាតាមរយៈទស្សនទានប្រៀបធ�ៀបដំបូងនេះ

ឯកសារនេះអាចនឹងជួយ� បំផុសគំនិតអ្នកអាន មកពីប្រទេសទាំងពីរផងដែរ។
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យុវជននយោបាយនៅកម្ជា
ិ អាល្ម
លឺ ៉ង ់
ពុ នង
ទស្សនៈប្រៀបធ�ៀប

ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធ១៖ ទដ
ិ ្ឋភាពរួម នៃចលនាយុវជនគណបក្សនយោបាយ
ដែលបានធ្វកា
ើ រស្រាវជ្រាវ

ក្រុមការងារ
យុវជនគណ
បក្សប្រជា
ជនកមជា
្ពុ

ក្រុមការងារ
យុវជនគណ
បក្សសង្គ្រាះ
ជាតិ

សហភាព
យុវជន

យុវជន
សង្គមនិយម

យុវជន
ឆ្ វេងនិយម

យុវជន

សមាជិក

ប្រមាណជា

មន
៌ ន
ិ មានព័តមា

១១៥.០០០

៧២.០០០

១០.០០០

៧.០០០

អាយុ

ប្រមាណពី

ប្រមាណពី

១៤-៣៥ឆ្នា ំ

១៤-៣៥ឆ្នា ំ

១៤-៣៥ឆ្នា ំ

០-២៧ (២៩)

បង្កត
ើ ឡ�យ
ើ 

បង្កត
ើ ឡ�យ
ើ 

បង្កត
ើ ឡ�យ
ើ 

បង្កត
ើ ឡ�យ
ើ 

បង្កត
ើ ឡ�យ
ើ 

បង្កើតឡ�ើយ

ផ្ទាល់

ផ្ទាល់

យុ វជនខ្លួនឯង

យុ វជនខ្លួនឯង

យុ វជនខ្លួនឯង

ស្វ័យត

សមាជិកភាព

ភាពជិតស្និទ ្ធ
ជាម ួយគណ
បក្សមេ

50.000នាក់

២៥-៥០ឆ្នា ំ

ដោយគណបក្ស

ដោយគណបក្ស

ផ្សព ្វផ្សាយ

ភាពចា ំបាច់
ទៅតាមវិស័យ

ដោយក្រុម

ដោយក្រុម

ដោយក្រុម

ដោយក្រុម

ក្រុមការងារ

ក្រុមការងារ

ក្រុមការងារ

ក្រុមការងារ

ក្រុមការងារ

ក្រុមការងារ

ក្រោម

ក្រោម

ក្រោម

ក្រោម

ក្រោម

ក្រោមបង្គាប់

ក្រោមបង្គាប់

ឯករាជ្យ

ក្រោមបង្គាប់

ឯករាជ្យ

xឯករាជ្យ

ជ្រោមជ្រែង

ជ្រោមជ្រែង

ជ្រោមជ្រែង

ជ្រោមជ្រែង

ជ្រោមជ្រែង

ជ្រោមជ្រែង

ដោយគ្មា នការ

ដោយគ្មា នការ

យ៉ា ងខ្លា ង
ំ ក្លា

យ៉ា ងខ្លា ង
ំ ក្លា

យ៉ា ងខ្លា ង
ំ ក្លា

យ៉ា ងខ្លា ង
ំ ក្លា

គណបក្សមេ

គណបក្សមេ
នង
ិ សង្គម

សង្គមស៊ី វល
ិ

គណបក្សមេ

នង
ិ សង្គម

យកចត
្ត ក
ុ ដាក់
ិ ទ

យកចត
ិ ្តទុកដាក់
បង្គួរ

តិចតួច

ខ្លា ង
ំ

សេដ្ឋកិច្ច អភិ

យុតតិធ
្ ម៌សង្គម

ប្រជាធិបតេយ្យ

សមភាពយេន

ផ្ទាល់ សមភាព

គាំពារបរ ិស្ថាន

និងការអប់រ ំ

ឌ័រ និងការអប់រ ំ

យេនឌ័រ និងការ

រ ិះគន់ពសា
ី ធារ

ណជន

ណជន

គណបក្សមេ

គណបក្សមេ

សំខា ន់ ទ ៅល�ើ

កិច ្ចការប្រព័ ន ្ធ

ឆ្នា ំ

ក្រោម

រ ិះគន់ពសា
ី ធារ

ផ្ាតភាព
តេ

១៨-៣៥ឆ្នា ំ

បៃតង

ស៊ី វល
ិ
យកចត
ិ ្តទុកដាក់

យកចត
ិ ្តទុកដាក់

ការអប់រ ំ ការងារ

ការអប់រ ំ សិទ្ធិ

តិចតួច

នង
ិ សុ ខាភបា
ិ ល

តិចតួច

មនុស្ស នង
ិ 

យុតតិធ
្ ម៌សង្គម

ខ្លា ង
ំ

វឌ្ឍន៍ គ្រួសារ

ស៊ីវល
ិ

នង
ិ សង្គម
ស៊ីវល
ិ

យកចត
ិ ្តទុកដាក់

អប់រ ំ

យកចត
្ត ក
ុ ដាក់
ិ ទ

សមភាពយេន
ឌ័រ និងការអប់រ ំ
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ឧបសម្ព័ន្ធ២៖ គំរូសេចក្តីប្រកាសព័តមា
៌ ន
51
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Freedom, justice and solidarity are the basic principles underlying the work
of the Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). KAS is a political foundation, closely
associated with the Christian Democratic Union of Germany (CDU). As co-founder
of the CDU and the first Chancellor of the Federal Republic of Germany, Konrad
Adenauer (1876-1967) united Christian-social, conservative and liberal traditions.
His name is synonymous with the democratic reconstruction of Germany, the
firm alignment of foreign policy with the transatlantic community of values,
the vision of a unified Europe and an orientation towards the social market
economy. In our European and international cooperation with nearly 80 offices
abroad and projects in over 120 countries, we make a unique contribution to
the promotion of democracy, the rule of law and a social market economy.
The office in Cambodia has been established in 1994. KAS in Cambodia is mainly
operating in the following fields: Administrative Reform and Decentralization,
Strenthening Political Parties and Parliaments, Legal Reform, Media Development, Political Education and Social Market Economy, as well as Foreign Policy
Consultancy.
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Introduction
When looking at the demographics of Cambodia, one very obvious feature is
that about half of its population is below the age of 25.1 Clearly, youth will play
a significant role in the future in many fields of society, including of course the
field of politics. Growing numbers of high-ranking party officials addressing their
audiences on Facebook is one of many indicators of an increasing focus on young
voters. But parties trying to get youth to vote for them is only one side of the
coin. Many young people not only want to vote for a certain party but also want
to to actively participate in politics and contribute to the decisions being made
about their future. One sign that a lot of young people want to be more actively
involved in decision-making is the recent foundation of the Cambodian Youth
Party (CYP).2 But also the more established Cambodian People’s Party (CPP) and
Cambodia National Rescue Party (CNRP) have realized this trend and, in an effort
to increase youth participation within their party structure, are working on further
developing their youth wings.
Although only every fourth citizen of Germany is less than 25 years of age,3 the
youth wings of the Christian Democratic Union (CDU), Social Democratic Party of
Germany (SPD), The Left and Alliance ‘90/The Greens4 already play an important
role in German politics. Within their mother parties they are particularly valued as:
 think tanks developing new concepts
 platforms to promote talented young politicians
 a young and energetic support base during election campaigns.
But their relevance reaches much further than that: Party youth wings also form
1

2

According to estimates of the CIA World Factbook, in 2015 51.14% of the Cambodian population
were between 0 and 24 years old. Cf. Central Intelligence Agency, Cambodia, in: The World Factbook,
03.02.2016, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html (11.02.2016).
Cf. e. g. Chea Takihiro, Cambodian Youth Party, in: Khmer Times 24.12.2015, http://www.khmertimeskh.
com/news/19111/cambodian-youth-party/ (17.20.2017), andLay Samean, New youth party signed into
being, in: The Phnom Penh Post 17.02.2017,

3

4

According to estimates of the CIA World Factbook for 2015, 23,16% of the German population were
between 0 and 24 years old. Cf. Central Intelligence Agency, Germany, in: The World Factbook, 05.01.2016,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html (11.02.2016).
German: Christlich Demokratische Union (CDU), Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Die
Linke and Bündnis 90/Die Grünen.
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a crucial link between the political system and civil society and, most importantly,
they give youth a voice regarding the decisions being made about their future.
By doing so, they support:
 the promotion of political interest and participation among youth
 the prevention of potentially radical and extreme political positions
 the sustainability of the democratic system as a whole.
To provide a comparative perspective of party youth wings in Cambodia and
Germany, to give an overview of common and distinctive features, and to show
the broad range of possibilities for youth participation in politics, this paper takes
a closer look at the youth wings of the parties elected in the national parliaments
of the two countries. Information for this paper was obtained mainly by interviews
and e-mail exchanges with representatives of the youth wings. 5 Valuable feedback
was provided by the team of the Konrad-Adenauer-Stiftung Cambodia.
The surveyed youth wings are:
 the CPP Youth Wing
of the Cambodian People’s Party (CPP)
 the CNRP Youth Wing
of the Cambodia National Rescue Party (CNRP)
and from Germany:
 the Young Union of Germany 6
of the Christian Democratic Union (CDU)
 the Young Socialists in the SPD 7
of the Social Democratic Party of Germany (SPD)
 the Left Youth Solid 8
of The Left
 the Green Youth 9
of Alliance ‘90/The Greens.
The paper is structured as follows:
Chapter 1: Organization and Structure of the Surveyed Youth Wings
 How did the six youth wings evolve and develop?
 Which regional (Asian or European) umbrella organizations are they members of?
 How do their internal structures look on both the national and subnational
5

6
7
8
9
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With regard to the CPP Youth Wing and CNRP Youth Wing, it needs to be noted that youth participation
in Cambodia is still a field in progress and that the information provided in this paper is as of February
2016.
German: Junge Union Deutschlands. In the following referred to as Young Union.
German: Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD. In the following
referred to as Young Socialists.
German: linksjugend ['solid]. In the following referred to as Left Youth.
German: Grüne Jugend.
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levels?
 Who are their members and what are their rights and duties?
Chapter 2: Political Platform of the Survey Youth Wings
 How do the six youth wings position themselves towards their mother party?
 Do they develop policies of their own? If yes, how?
Chapter 3: Practical Work of the Surveyed Youth Wings
 Where do the youth wings implement their policies?
 How do they work in parliaments, mother parties and civil society?
 How do they promote their policy and work in press, media and social media?
The paper closes with a short conclusion. Annexes are a tabular overview of
the six surveyed youth wings and a sample press release.
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1. Organization and Structure of the Surveyed
Youth Wings
This chapter examines the organization and structure of the six youth wings and
outlines their historical origins in chronological order. It briefly discusses their
membership in regional (Asian or European) umbrella organizations with similar
goals. Finally, the internal structures of the youth wings on the national and
subnational levels are described and an overview of their members as well as
their rights and duties is given.

1.1 Origins and development
The six surveyed youth wings have undergone different historical developments.
To properly understand their functioning and structure, the circumstances of their
foundation and development need to be kept in mind. While some have a history
of more than a hundred years, others were only founded a few years ago.
The Young Socialists are by far the oldest of the surveyed youth wings. Their
origins date back as far as 1904, when, after the death of a young apprentice, the
first youth workers’ association10 was founded in Berlin. Political youth organizations
being prohibited by the state, the formerly independent Young Socialists were
integrated into the party structure of the SPD in 1908. However, due to internal
disputes their mother party dissolved the Young Socialists in 1931. After the
Second World War, they were reestablished as a working group of the SPD in
1946. In 1969 the Young Socialists decided to increasingly engage in civil society
and develop a political platform of their own.11
One year before the reestablishment of the Young Socialists, in 1945, the
forerunner organizations of the Young Union Young Action and Consortium
of Young Germans in the CDU 12 were founded. The Young Union as a national
organization was founded in 1947; the adoption of its first federal platform and
its official recognition as independent youth wing of the CDU followed in 1950. 13
The CPP Youth Wing stems from the People’s Revolutionary Youth Union of
Kampuchea, which was founded to unite forces against the Khmer Rouge in 1978
and is known today as the Union of Youth Federations of Cambodia (UYFC). After
the renaming of the Khmer People’s Revolutionary Party to Cambodian People’s
Party (CPP) in 1991, the participation of youth was officially regulated in an
internal document by the party’s Central Committee in 2009. Before that, youth
participation had been determined rather by customary rules.
After the foundation of several subnational youth organizations from 1988 until
10

German: Arbeiterjugendverein.

11

Cf. i. a. Jusos Hessen Süd, Eine kurze Geschichte der Jusos, http://jusos-hs.de/eine-kurze-geschichteder-jusos (15.02.2015) and Jusos Tübingen, Geschichte der Jusos, http://www.jusos-tuebingen.de/
mitmachen/geschichte-der-jusos/ (15.02.2015).
German: Junge Aktion and Arbeitsgemeinschaft junger Deutscher in der CDU.

12
13
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Cf. i. a. Junge Union Deutschlands, Die Geschichte der JUNGEN UNION seit 1945, http://www.jungeunion.de/ueber-uns/geschichte/ (15.02.2015).
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1991, the federal Green-Alternative Youth Alliance 14 was founded in 1994. It
changed its name to Green Youth in 2000 and officially became the independent
youth wing of Alliance ‘90/The Greens one year later in 2001.15
The Left Youth is the successor of several youth organizations founded in the
1990s which were associated with the political parties Labor and Social Justice
– The Electoral Alternative (WASG) and Party of Democratic Socialism (PDS).16
Particularly important was [’solid] – the socialist youth, 17 which was established in
1999. Today’s Left Youth was founded a month before the WASG and PDS merged
and became The Left in 2007. It replaced its predecessors as independent youth
wing of the newly-established party.18
The youngest of the six youth wings is the CNRP Youth Wing. It was founded
after the merger of the Sam Rainsy Party (SRP) and the Human Rights Party (HRP)
and formation of the Cambodia National Rescue Party (CNRP) in 2013. In the same
year, the CNRP amended its internal regulations and established the CNRP Youth
Wing on a national level. It had originally been organized as a people’s movement
under the party’s public affairs department, a working group directly subordinate
to the president and vice-president of the party.
Comparing the foundation and development of the youth wings, among many
similarities and differences that can be observed in the respective historical
contexts, two things stand out which clearly distinguish the Cambodian from the
German youth wings:
i. While the CPP Youth Wing and the CNRP Youth Wing were established by their
mother parties, the Young Socialists and Green Youth were originally completely
independent and only later became the official youth wings of their mother
parties. The Young Union and Left Youth were from the beginning associated
with their respective mother party or one of its predecessors, but they, too,
were founded as individual organizations on the initiative of the young people
themselves.
ii. While the CPP Youth Wing and CNRP Youth Wing first of all depend on their
national structures and are only now working on the expansion of their structures
on lower levels, the Young Union, Young Socialists, Left Youth and Green
Youth all have their origins on the subnational level and only later developed
structures on the national level.

1.2 Membership in regional umbrella organizations
All surveyed youth wings show a serious interest not only in national politics
14

German: Grün-Alternatives Jugendbündnis.

15
16

Cf. i. a. Grüne Jugend, Geschichte, https://gruene-jugend.de/geschichte/ (15.02.2015).
German: Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative (WASG) and Partei des Demokratischen
Sozialismus (PDS).
German: [’solid] – die sozialistische Jugend.

17
18

Cf. i. a. Linksjugend Solid, Verbandsgeschichte, https://www.linksjugend-solid.de/verband/verbandsgeschichte/
(15.02.2015).
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but also in regional developments. The CPP Youth Wing and CNRP Youth Wing
are working on the establishment of links on the Asian level and the CNRP Youth
Wing already sends representatives to the youth meetings of the Council of Asian
Liberals and Democrats (CALD). The four German youth wings are all integrated
in European umbrella organizations: The Young Union is a member of the Youth of
the European People’s Party (YEPP), the Young Socialists of the Young European
Socialists (YES), the Left Youth of the European Network of Democratic Young
Left (ENDYL) and the Green Youth of the Federation of Young European Greens
(FYEG). These umbrella organizations not only help the youth wings to network
and exchange experiences and best practices with similar organizations in other
countries, but also enable them to tackle regional issues collectively.

1.3 Structure and setup
The main difference regarding the six youth wings’ structures does not run along
the previously established (see Chapter 1.1) line between Cambodian and German
youth wings: The CPP Youth Wing, CNRP Youth Wing as well as the Young Socialists
are organized as subdivisions and dependent working groups of their respective
mother party. By contrast, the Young Union, Left Youth and Green Youth are
independent legal entities with their own founding documents. Nonetheless, the
functioning of the CPP Youth Wing, CNRP Youth Wing and Young Socialists is still
regulated by written guidelines. However, these are not adopted by the youth
wings themselves but by the authority of their respective mother party.
A common feature of surveyed youth wings is that they all consist of a national
and a number of subnational levels. The number of subnational levels differs: While
the Young Socialists have up to five subnational levels, the CNRP Youth Wing and
the Young Union each have four, the CPP Youth Wing and the Green Youth three
and the Left Youth two. Differences can be attributed not only to the different sizes
of the youth wings but in many cases to similar structures of their mother parties.

1.3.1 National level
Despite the fact that some of the surveyed youth wings function as dependent working
groups within their mother party and others are organized more independently, a
number of institutions can be found on the national level in most of the youth wings:
 A general assembly or conference of delegates, which decides all
important issues, usually elects the managing committee and forms the
inner-organizational legislative body
 a managing committee, which is responsible for the day-to-day business
and forms the inner-organizational executive body
□□ a subnational representative body, often a sort of advisory council to
the managing committee
□□ supporting expert committees, which work in detail on specific issues
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 an arbitration panel as an independent institution which deals with and
settles internal disputes and forms the inner-organizational judicative body.
However, the exact naming, roles and responsibilities of these institutions differ
between the youth wings.
The simplest structure on the national level is that of the CNRP Youth Wing:
It consists only of a National Youth Working Group appointed by the president of
the mother party. Due to its limited size, the working group does not have any
further internal structures.19
The national level of the CPP Youth Wing consists of a Central Youth Working
Group appointed by the mother party and subordinate to its Standing Committee.
Besides its general meeting, the Central Youth Working Group also has a standing
committee and five subdivisions working on specific issues.
Figure 1: National Institutions of the CNRP Youth Wing and CPP Youth Wing
CNRP Youth Wing

CPP Youth Wing

General Assembly /
Conference of Delegates

National Youth Working
Group 5 members

Central Youth Working
Group 65 members

Managing Committee

--

Standing Committee
15–20 members

Subnational
Representation

--

--

Expert Committees

--

Subdivisions

Arbitration Panel

--

--

Institutions of the Young Socialists on the federal level include a conference of
delegates, a managing committee, a subnational representation as an advisory
council to the managing committee, and several expert committees working on
specific issues.
The Left Youth has a conference of delegates, a managing committee, a
subnational representation as a supervisory body to the managing committee,
several independent expert committees working on specific issues, and an arbitration
panel. Additionally, its university students’ group (The Left.SDS) is organized as

19

The CNRP currently plans institutional reforms of the CNRP youth wing. In this context the CNRP intends
to set up a youth council, consisting of 50 representatives from provinces (two of each province) and 50
representatives appointed by the CNRP standing committee. The Youth Council shall be the legislative
body of the CNRP youth wing, which follows own internal regulations and rules. Furthermore it is planned
that the Youth Council elects an Executive Committee, consisting of 20 members, who manage the dayby-day activities. The reforms shall take place at the end of 2016.
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a federal working group.
Figure 2: National Institutions of the Young Socialists and Left Youth
Young Socialists

Left Youth

General Assembly /
Conference of Delegates

Federal Conference
300 delegates

Federal Congress
250 delegates

Managing Committee

Federal Board
9 members

Federal Spokespeople’s
Council 7 members

Subnational
Representation

Federal Committee
30 members

State Council
42 members

Expert Committees

Project Groups20

Federal Working Groups

Arbitration Panel

--

Federal Arbitration
Commission21 5
members

National institutions of the Young Union are a conference of delegates, a managing
committee, a subnational representational body entitled to make important decisions
in the absence of the conference of delegates, expert committees working on
specific issues and supporting either the managing committee or the subnational
representational body, and an arbitration panel. Additionally, it has a pupils’ group
(Pupils’ Union 22) organized as an independent federal working group.
The Green Youth has a general assembly, a managing committee, a subnational
representational body as an advisory council to the managing committee, several
independent expert committees and an arbitration panel. In addition, it has four
separate and relatively independent committees on finance, education, women
and gender, as well as international coordination. With this multitude of different
institutions, Green Youth is the youth wing with the most complex structure on
the national level.

20
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German: Bundeskonferenz, Bundesvorstand, Bundesausschuss and Projektgruppen.

21

German: Bundeskongress, BundessprecherInnenrat, Länderrat, Bundesarbeitskreise and Bundesschiedskommission.

22

German: Schüler Union.

PARTY YOUTH WINGS IN CAMBODIA AND GERMANY
A Comparative Perspective
Figure 3: National Institutions of the Young Union and Green Youth
Young Union

Green Youth

General Assembly /
Conference of Delegates

German Convention
240 delegates

Federal Congress
all attending members

Managing Committee

Federal Board
23 members

Federal Board
10 members

Subnational
Representation

German Council
42 members

Federal and State
Boards’ Meeting
42 members

Expert Committees

Commissions Federal
Expert Committees

Experts’ Fora

Federal Arbitral Court23

Federal Arbitral Court24
6 members

Arbitration Panel

5 members

23

German: Deutschlandtag, Bundesvorstand, Deutschlandrat, Kommissionen, Bundesfachausschüsse and
Bundesschiedsgericht.

24

German: Bundeskongress, Bundesvorstand, Bundesvorstand-Landesvorstand-Sitzung, Fachforen and
Bundesschiedsgericht.
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Figure 4: National Institutions of the Surveyed Youth Wings
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1.3.2 Subnational levels
While the Young Socialists have up to five subnational levels, the CNRP Youth Wing
and the Young Union each have four, the CPP Youth Wing and the Green Youth
three and the Left Youth two. The highest subnational level in Cambodia is the
provincial and in Germany, the state level. It is followed by district, subdistrict,
commune and local levels. All surveyed youth wings are represented at least on
the provincial/state level and either the commune or local level. 29
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25

German: Bundeskongress, Bundesvorstand, Bundesvorstand-Landesvorstand-Sitzung, Fachforen and
Bundesschiedsgericht.

26

German: Deutschlandtag, Bundesvorstand, Deutschlandrat, Kommissionen, Bundesfachausschüsse and
Bundesschiedsgericht.

27

German: Bundeskongress, BundessprecherInnenrat, Länderrat, Bundesarbeitskreise and Bundesschiedskommission.

28
29

German: Bundeskonferenz, Bundesvorstand, Bundesausschuss and Projektgruppen.
As the naming of the subnational levels differs not only among the six youth wings but also among their
respective subnational associations, the following chart can only provide a general overview and cannot
comprehensively display all names used.
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Figure 5: Subnational Levels of the Surveyed Youth Wings
Left
Youth

Green
Youth

CPP
Youth
Wing

Young
Union

CNRP
Youth
Wing

Young
Socialists

State

State

Province

State
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District

District

District

District

District
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Group

City
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Village

City

Village

Group

The subnational levels of the CPP Youth Wing and CNRP Youth Wing are, similar
to their national level, working groups appointed by the authority of their respective
mother party. In general, they do not have any further internal structures. While
the subnational working groups of the CPP Youth Wing are subordinate to both
their own next-higher level and the party authority, the subnational working groups
of the CNRP Youth Wing are not subject to directives of their next-higher level,
but only of the party authority. The subnational levels of the Young Socialists are
organized as working groups of the party level, too, and usually have internal
structures similar to those on the national level, i.e. a general assembly/conference
of delegates, a managing committee and supporting expert committees.
The subnational levels of the Young Union, Left Youth and Green Youth are,
just as the national level, rather independent from their respective mother party.
The highest subnational levels, the State Associations, of the Young Union, Left
Youth and Green Youth are also quite independent from the respective national
level. However, their internal structures are usually still similar to those on the
national level. In general, the lower the level, the higher the probability of the
respective level having a general assembly instead of a conference of delegates
as the level’s main legislative body. The only youth wing with a general assembly
on all of its levels is the Green Youth.
In contrast to the Left Youth’s federal university students’ working group, the
Young Union and Young Socialists have university students’ groups included in their
subnational structure. The Young Union has a few university students’ groups, for
example in Greifswald, Osnabrück and Kiel, that are organized as working groups
of the respective level of the Young Union. In contrast to the Pupils’ Union, they do
not have any national structures and, as they form a sort of internal competition
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to the Association of Christian Democratic Students (RCDS),30 which is another
independent university students’ group associated with the CDU, they are not
very common.31 The Young Socialist University Groups,32 the university students’
groups of the Young Socialists, are organized as district working groups of the
Young Socialists. Nonetheless, at the same time they have internal structures of
their own on both the subnational and the national level.

1.4 Members and membership
With approximately 115,000 members, the Young Union is unambiguously the
largest of the six youth wings. It is followed by the Young Socialists with about
72,000 members, the Left Youth with about 10,000 members and the Green Youth
with about 7,000 members. However, to correctly interpret these numbers, age
limitations as well as dual memberships (see Chapter 1.4.1) need to be considered.
As the CPP Youth Wing and CNRP Youth Wing are very much integrated into the
structure of their respective mother party, they do not have a membership policy
of their own. Thus, up to now there are no statistics on how many members they
actually have, and the age of their members can only be roughly estimated.
The CPP Youth Wing probably has the oldest members of the six youth wings.
As members of the mother party, they need to be above 18 years of age; however,
there is no fixed upper limit. In general, the members are between 25 and 50 years
old, on average about 35 years of age. The members of the CNRP Youth Wing need
to be party members too and, as such, are also all above the age of 18. There is
no fixed upper limit, but most members are less than 35 years old. There are also
many unofficial supporters who are not actual members, some of whom may be
younger than 18 years. With only a few exceptions for office-bearers, members of
the Young Union, Young Socialists and Left Youth cannot be older than 35 years.
The lower age limit for these three youth wings is 14. The youngest members
of the surveyed youth wings are in the Green Youth. On the national level, its
members must not be older than 27. However, some State Associations still allow
membership until the age of 29. On all levels, there is no lower age limit, so with
the consent of their parents, even children can become members.

1.4.1 Single and dual membership
Members of the CPP Youth Wing and CNRP Youth Wing must be members of the
respective mother party; dual membership is mandatory. 33 Members of the party
30

German: Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS).

31

Cf. i. a. Junge Union Nordrhein-Westfalen, Geschäftsordnung für Hochschulgruppen, http://ju-nrw.de/
ju-nrw/satzung/geschaeftsordnung-hochschulgruppen (24.02.2016) and Ring Christlich-Demokratischer
Studenten, RCDS Geschichte, http://rcds.de/geschichte/ (24.02.2016).
German: Juso Hochschulgruppen.
While a dual membership indicates that a person is a member of both the party and the youth wing, a
single membership means that the person is only a member of the youth wing or the mother party.

32
33
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who are within the rather flexible age limits of the youth wing can decide themselves
if they consider themselves members of the youth wing or not.
Members of the Young Union, Young Socialists, Left Youth and Green Youth
do not necessarily have to be members of the respective mother party; all four
youth wings allow single and dual memberships. However, there are differences
regarding members of the party who are within the fixed age limits of the youth
wing: Members of the SPD within the age limits of the Young Socialists are
automatically considered members of the youth wing, even if they do not explicitly
join it. Approximately 70% of the Young Socialists are at the same time members
of the SPD. In five German states,34 members of Alliance ‘90/The Greens who are
within the age limits of the Green Youth are automatically considered members of
the youth wing. However, in the other eleven states, they need to explicitly apply
for membership. Members of The Left who are between 14 and 35 are automatically
considered passive members of the Left Youth. As such they have no rights and
duties except for the right to be informed about activities and events. But passive
members can activate their membership, which gives them voting rights and
obliges them to pay membership fees. Members of the CDU who are within the
age limits of the Young Union always need to formally apply for membership if
they want to become members.

1.4.2 Members’ rights and duties
Just as with membership in any other formally-organized association, membership
in a youth wing brings with it rights and duties. Rights usually include the right
to vote and stand for office as well as the right to participate in the youth wing’s
events. Typical duties include the duty to follow the youth wing’s internal regulations
and the obligation to regularly pay membership fees.
This is once more a field in which major differences between the six youth wings
can be observed: Office-bearers of the CPP Youth Wing and CNRP Youth Wing
are usually not elected, but instead appointed by the respective party authority,
while the Young Union, Young Socialists, Left Youth and Green Youth in general
elect the people who represent them, for example in a managing committee, to
the mother party or the general public. Moreover, as the CPP Youth Wing, CNRP
Youth Wing and Young Socialists are subdivisions of their respective mother party,
they do not collect membership fees, which makes them rely on funding from
the party and other donors. By contrast, as independent youth wings, the Young
Union, Left Youth and Green Youth collect membership fees. These often depend
on a member’s financial situation and usually range from about €10 to €20 per
year. While the Young Union collects its membership fees on the subnational level
and then transfers part of them to the national institutions, the Left Youth and
Green Youth collect their membership fees on the national level and then transfer
34

Bavaria, Hamburg, Hesse, North Rhine Westphalia, and Thuringia.
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part of them to the subnational institutions. In general, it can be observed that
members of the CPP Youth Wing and CNRP Youth Wing seem to have both fewer
rights and fewer duties than members of the Young Union, Left Youth, Green
Youth and Young Socialists.
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2. Political Platforms of the Surveyed Youth Wings
This chapter briefly discusses the political platforms of the surveyed youth wings
as well as the process of their development. The youth wings’ policies often focus
on topics such as education and youth participation but also deal with topics of
general political interest. In many cases, they especially emphasize the perspective
of youth and, thus, may in some areas differ from the overall platform of the
respective mother party. Central topics of the youth wings are:
 CPP Youth Wing – education, employment and healthcare
 CNRP Youth Wing – education, human rights and social justice
 Young Union – economic development, family and education
 Young Socialists – social justice, gender equality and education
 Left Youth – direct democracy, gender equality and education
 Green Youth – environmental protection, gender equality and education.
As can be seen, many of these topics overlap and especially education is an
issue to which all youth wings pay particular attention.35

2.1 Positioning towards mother party
As the adoption of their own political platform would mean announcing at least
minor differences to party positions, the CPP Youth Wing and CNRP Youth Wing,
who are seen as an integral part of the “party family”, do not have a political
platform of their own. In a strong effort to obtain unity, they only promote their
respective mother party’s policy.
The Young Union, Young Socialists, Left Youth and Green Youth in general
also support their mother party; however, they are not reluctant to communicate
differences regarding their political platform, for example on the newly-introduced
minimum wage, government data retention, the reduction of the voting age and
the declaration of safe countries of origin for refugees. A widespread term among
many of the youth wings is “critical solidarity” – differences between youth wing
and mother party are, depending on the issue and the overall situation, discussed
internally as well as publicly. While a youth wing’s public criticism at times can be
rather direct,36 it has in many cases achieved a result. Examples on the national
level are, for example, the adoption of the Young Union’s motion to include the
national anthem in the German Basic Law by the CDU’s federal party conference
35

As the development of the political platforms of the youth wings take place within their internal structures,
this chapter has to be read and understood against the background of the first chapter.

36

Cf. i. a. N. N., Breitseite gegen Merkel. Junge Union wirft CDU Ideenlosigkeit vor, at: FAZ.net, 03.03.2015,
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/junge-union-kritisiert-cdu-fuer-fehlende-themen-13460433.
html (26.02.2015), Dietmar Neuerer, Streit in der SPD. Juso-Chefin gegen Vorratsdatenspeicherung,
at: Handelsblatt.com, 17.01.2015, http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/streit-in-der-spdjuso-chefin-gegen-vorratsdatenspeicherung/11243252.html (26.02.2016), and Lisa Caspari, Parteitag.
Das Flüchtlingsproblem verfolgt die Grünen, at: Zeit.de, 22.11.2014, http://www.zeit.de/politik/
deutschland/2014-11/gruene-parteitag-fluechtlinge/komplettansicht (26.02.2016).
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in December 201537 and the Young Socialists’ motion to reintroduce a property
tax by the SPD’s federal party conference in November 2009.38 On the subnational
level, the Left Youth was successful, for example, with its motion to introduce a
pupils’ free ticket for local public transport,39 and the Green Youth with its motion
to terminate a cooperation agreement between the ministry of education and the
armed forces.40 The adoption of these motions and their inclusion in the respective
party platforms shows how important the youth wings are for the policy development
of their mother parties.

2.2 Developing their own policies
To be able to formulate such proposals as well as to implement a policy in any
other way, a proposal first needs to be developed and adopted by the responsible
institution of the youth wing. As the CPP Youth Wing and CNRP Youth Wing do not
have political platforms of their own, they can only influence the policy development
within the structures of their mother party. Within the Young Union, Young Socialists,
Left Youth, and Green Youth, policy development usually works bottom-up: The
lower levels’ managing committees initiate and facilitate the process, an expert
committee formulates a draft and the general assembly/conference of delegates
may amend, reject or adopt it. After the adoption of a policy, representatives of
the lower level, such as delegates to institutions of the next higher level, carry it
on to that next level, where the procedure repeats itself. The federal platform of
the Young Union, Young Socialists, Left Youth, and Green Youth is thus adopted
by their respective federal general assembly/conference of delegates, namely
the German Convention of the Young Union, the Federal Conference of the Young
Socialists, the Federal Congress of the Green Youth, and the Federal Congress of
the Left Youth. Due to the limited scope of this paper and because a comprehensive
comparison with the CPP Youth Wing and CNRP Youth Wing is not possible at this
stage, the detailed process of policy development will not be examined further. It
may be an interesting topic for future research, nonetheless, particularly with regard
to the specific rules of procedure at different levels of the different youth wings.
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Cf. i. a. N. N., CDU-Parteitag. CDU will Nationalhymne im Grundgesetz verankern, at: Zeit.de, 15.12.2015,
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-12/cdu-parteitag-angela-merkel-grundgesetz-nationalhymne
(26.02.2016).

38

Cf. i. a. N. N., Überraschung auf Parteitag. SPD will Vermögensteuer zurück, at: Spiegel.de, 14.11.2009,
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ueberraschung-auf-parteitag-spd-will-vermoegensteuerzurueck-a-661338.html (26.02.2016).

39

Cf. i. a. Linksjugend Solid Frankfurt a. M., Parteitag aktuell. solid Anträge angenommen, http://www.
solid-frankfurt.de/ak-kommunales/parteitag-aktuell-solid-antrage-angenommen (26.02.2016).

40

Cf. i. a. Grüne Jugend Baden-Württemberg, “Schulfrei für die Bundeswehr”. Parteitag bestätigt Forderung
der Grünen Jugend, 02.12.2012, https://www.gjbw.de/schulfrei-fur-die-bundeswehr-parteitag-bestatigtforderung-der-grunen-jugend/ (26.02.2016).
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3. Practical Work of the Surveyed Youth Wings
The implementation of the youth wings’ policies and their practical work, taking
place in national and subnational parliaments, within the respective mother party,
and in civil society, are subject to a closer look in this last chapter. Emphases on
these areas vary among the youth wings. This chapter also examines the promotion
of the youth wings’ policies, their press and media relations, and their presence
online in social media.
The solutions of the societal problems the youth wings recognize and the societal
changes they consider necessary can generally be achieved by legal instruments
on the one hand and the promotion of change within civil society on the other.
To influence the development of legal instruments, the youth wings try to gain
influence within parliaments. This can either be accomplished directly through
their own members of parliament or indirectly through the mother party and its
members of parliament. Besides their work in parliaments and within the mother
party, the youth wings also cooperate closely with civil society organizations and
movements. Thus, they are able to establish an important link between their
mother parties and civil society.
Besides this external work, the youth wings of course also work on developing
their internal structures. The CPP Youth Wing and CNRP Youth Wing especially put
a lot of effort into strengthening and expanding their structures, in particular on
the subnational levels. However, largely due to a massive decrease in membership,
the four German youth wings have also started paying more attention to this issue
in recent years.

3.1 ... in parliament
Naturally, all surveyed youth wings welcome having their members elected to
national and subnational parliaments. With regard to the upcoming commune and
parliamentary elections in Cambodia in 2017 and 2018, both the CPP Youth Wing
and the CNRP Youth Wing hope to get more of their own members elected. To
qualify their members to run for election, training and capacity building measures
are essential, in particular for the often less-educated candidates on the subnational
levels. The Young Union, Young Socialists and Green Youth also actively promote
members as candidates for national and subnational election. The least-engaged
youth wing in this field is probably the Left Youth, which also welcomes having
members elected in parliaments, but at the same times emphasizes that it regards
“the stage of parliamentarianism”41 not as the central place for societal change,
which “takes place primarily outside of parliaments.”42 Its main focus lies therefore
on the extraparliamentary work in civil society.
41
42

Linksjugend Solid, Unser Programm. Wer wir sind, March 2009, https://www.linksjugend-solid.de/
positionen/programm/1-wer-wir-sind/ (25.02.2016). Translation by author.
Ibid.
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3.2 ... in the mother party
The youth wings’ work within their respective mother party can be informal in
the personal exchange with party officials and members of parliament. The more
sustainable way, however, is the formal dissemination of the youth wings’ policy
and ideas, for example through party conferences. As the CPP Youth Wing, CNRP
Youth Wing and Young Socialists are already working groups within the party
structure, they can easily provide advocacy to the respective party authorities. The
Young Union, Left Youth and Green Youth instead have to rely on the delegates
they send to party conferences, often with voting power.
The work within the mother party is a major focus of the CPP Youth Wing,
CNRP Youth Wing and Young Union. The Young Socialists call it their Standing
Leg within their so-called Double Strategy, the Free Leg being the work in civil
society. The Green Youth divides it focus between the work in parliaments, the
mother party and civil society. As mentioned before, the main focus of the Left
Youth lies within civil society.

3.3 ... in civil society
The work in civil society is the main focus of the Left Youth; the Green Youth is also
very engaged in this field, and the Young Socialists call it their Free Leg within their
Double Strategy. The Young Union and CNRP Youth Wing actively engage in civil
society, too. Only the CPP Youth Wing leaves most of the civil society work to the
non-governmental organization Union of Youth Federations of Cambodia (UYFC),
which functions as a sort of unofficial second youth wing of the CPP. However, the
establishment of a common umbrella organization of the two is being discussed.
Activities of the youth wings within civil society include educational work and
capacity building, networking and cooperation with civil society actors as well as
leisure activities to motivate and connect existing members and also to attract
potential new members, voters and supporters.
Important civil society actors the youth wings try to connect with include
non-governmental organizations and university students’ political groups. As
previously stated, the Left Youth has a university’ students group (The Left.SDS)
included in its organizational structure as a national working group (see 1.3.1).
The Green Youth does not have a university students’ group of its own but closely
cooperates with the independent university students’ association Campus Green.43
The Young Socialists have several university students’ groups (Young Socialist
University Groups) included in their organizational structure as district working
groups. The Young Union has a few university students’ groups included in its
organizational structure (see 1.3.2). However, in general it closely cooperates
with the Association of Christian Democratic Students (RCDS), an independent
43
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German: Campusgrün.
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university students’ group associated with the CDU. With the Pupils’ Union, the
Young Union also has a pupils’ group (see 1.3.2). The CNRP Youth Wing relies on
a broad network of university activists that are not necessarily official members.
Both the CPP Youth Wing and CNRP Youth Wing are working on the establishment
of networks at universities. However, these networks might not be restricted to
students but may also be open to lecturers and university personnel and thus
function differently from German university students’ groups.
Educational measures such as training, workshops, seminars, study trips and
youth camps are a main part of the youth wings’ work within civil society. In an
effort to spread its own political ideas and provide a different viewpoint to the
opposition, even the CPP Youth Wing is engaged in this sector. The Left Youth,
Green Youth, Young Socialists, Young Union and CNRP Youth Wing also participate
in and sometimes organize rallies and demonstrations, for example against racism,
for workers’ rights, on the Transatlantic Trade and Investment Partnership, and
other issues, as well as provide leisure and entertainment activities, such as sports
events, festivals and parties. The CPP Youth Wing, however, leaves this type of
activity to the UYFC.

3.4 Promotion of their own policies and work
To promote their demands and policies as well as achievements in implementation,
the youth wings use different channels to reach their audiences. While the focus
on press and media work varies, all surveyed youth wings are present in social
media on the internet.

3.4.1 Press and media
As the CPP Youth Wing and CNRP Youth Wing do not have policies of their own and
are represented publicly by the authorities of their respective mother parties, they
do not carry out any press and media work of their own. Of the other four youth
wings, the least media coverage seems to be achieved by the Left Youth, which
only irregularly publishes press releases. A random search over approximately
three months found between 1,360 and 2,850 results for them on Google News.
With between 8,420 and 28,900 Google News results, the Young Socialists get
more media coverage. However, with 208,000 to 316,000 results, the Young Union
appears to have a much stronger focus on and more resources for press and media
work. As a sample, a translated press release of the Young Union can be found
as an annex to this paper. Interestingly, the smallest of the four German youth
wings, the Green Youth, seems to get disproportionately more media coverage
and achieved between 317,000 and 362,000 results.44
44

Random search on https://news.google.com/ on the 17.11.2015, 05.01.2016, 12.01.2016, 01.02.2016,
and 25.02.2016; the given numbers display the range from the absolute minimum to the absolute
maximum found.
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3.4.2 Social media
To connect and interact with a younger audience especially, social media and in
particular Facebook are useful for the youth wings. By far the most popular Facebook
fan page is the CNRP Youth Wing with approximately 86,300 likes.45 It is followed
by the Young Union with 25,900 likes (and 25,000 Twitter followers),46 the Young
Socialists with 19,500 likes (and 13,300 Twitter followers),47 the Left Youth with
7,800 Facebook likes (and 3,900 Twitter followers),48 and the Green Youth with
6,000 Facebook likes (and 1,.200 Twitter followers).49 A Facebook fan page of the
CPP Youth Wing could not be found; however, it has a Facebook group with about
3,100 members50 and the UYFC has a Facebook page with approximately 44,800
likes. In contrast with Germany, Twitter not very commonly used in Cambodia.
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45

Cf. Cambodia National Rescue Youth https://www.facebook.com/CNRPYouth/ (25.02.2016).

46

Cf. Junge Union Deutschlands, https://www.facebook.com/jungeunion/ (25.02.2016) and JU Deutschlands,
https://twitter.com/Junge_Union (25.02.2016).

47

Cf. Jusos in der SPD, https://www.facebook.com/Jusos.in.der.SPD (25.02.2016) and Jusos in der SPD,
https://twitter.com/Jusos (25.02.2016).

48

Cf. Linksjugend ['solid], https://www.facebook.com/linksjugend.solid (25.02.2016) and Linksjugend
['solid], https://twitter.com/Lijusolid (25.02.2016).

49

Cf. Grüne Jugend, https://www.facebook.com/gruenejugend (25.02.2016) and GRÜNE JUGEND, https://
twitter.com/gruene_jugend (25.02.2016).

50

Cf. Cambodian Youth of CPP, https://www.facebook.com/groups/213979948942596/ (25.02.2016).
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Conclusion
The broad range of the surveyed youth wings’ historical developments, institutional
structures, political platforms, practical and media work shows how differently
youth participation in politics can be organized. However, in both Cambodia and
Germany there is still room for improvement regarding the participation of youth,
in particular within party structures. Often, they seem to be heard but not listened
to. And yet party youth wings serve an extremely important purpose.
For a start, they function as:
 think tanks for developing new concepts
 platforms to promote talented young politicians
 a young and energetic support during election campaigns.
In addition, party youth wings form a crucial link between the political system
and civil society and, most importantly, they give youth a voice regarding the
decisions being made about their future.
By doing so, youth wings serve:
 the promotion of political interest and participation among youth
 the prevention of potentially radical and extreme political positions
 the sustainability of the democratic system as a whole.
In Cambodia, youth participation is a field very much in development and further
reform of the two youth wings is to be expected. The CPP Youth Wing, designed as
a bridge between the generations born before and after the regime of the Khmer
Rouge, might be brought under a common umbrella organization with the Union
of Youth Federations of Cambodia (UYFC). Suggestions about a financial and
administrative autonomy for the CNRP Youth Wing are being heard more often as
well. Although in many ways the backgrounds of the portrayed youth wings may
differ, it is hoped that by providing a first comparative perspective, this paper can
serve as an inspiration to readers from both countries.
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Annexes
Annex 1: Overview of the Surveyed Youth Wings

Members

CPP

CNRP

Young

Young

Youth

Youth

Union

Socialists

Wing

Wing

approx.

n/a

115.000

72.000

10.000

7.000

14-35

14-35

14-35

0-27 (29)

Left Youth

Green
Youth

50.000

Membership

approx.

approx.

age

25-50

18-35

Closeness

foundation

foundation

self-

autonomous

self-

autonomous

to mother

by the party

by the party

foundation

self-

foundation

self-

as youth

foundation

as youth

foundation

party

wing

wing

dependent

dependent

independent

dependent

independent

independent

working

working

youth wing

working

youth wing

youth wing

group

group

support and

support and

critical

critical

critical

critical

no public

no public

support

support

support

support

criticism

criticism

Main focus

mother

mother

mother

mother

civil society

civil society

on

party

party

party & civil

party & civil

& mother

society

society

party

strong focus

medium

Media

little focus

little focus

group

work

little focus

strong focus

focus

Thematic

education,

education,

economic

social

direct

environme-

focus

employment,

human

development,

justice,

democracy,

ntal

healthcare

rights,

family,

gender

gender

protection,

social

education

equality,

equality,

gender

education

education

equality,

justice

education
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Annex 2: Sample Press Release
We need the right mix between vocational and academic education!51
On the occasion of the increasing skills shortage in
Germany, the Federal Chairperson of the Young Union,
Paul Ziemak, and the Deputy Federal Chairperson,
Katrin Albsteiger MdB, state:
“Vocational education in Germany is a success
story and serves many countries as an archetype. It
is the reason why we have one of the lowest youth
unemployment rates worldwide. In order to maintain
this, students need to be enthused about vocational
education at an early stage. In addition, the JU
demands further financial resources to strengthen the
vocational education branch promptly. Against this
background, we welcome the catalogue of measures
‘Promoting vocational education – Strengthening the fundament of our economy’
the CSU Regional Committee adopted today.
There is an increasing need for action. In 2013 the figure of newly signed
training contracts sank to the lowest stand since the German reunification. For
the business location Germany, these numbers are alarming. Students need to
be interested in vocational education at an early stage. Besides the school, here
also the parents are required. Because of this, schools should include parents
in professional orientation events. There are more and more ultramodern and
complex jobs that require formal training. Especially these jobs need to be explicitly
advertised during the professional orientation at Gymnasien.52 At the same time
youth without school graduation also by specific measures need to be made fit
for vocational education.
Through the new Hochschulpakt,53 academic education will continue to be
promoted. This is an important signal to the universities in our country. What works
for academic education, needs to work for vocational education as well. Many
professional schools are ailing and require, similar to general secondary schools,
renovation. Furthermore, the training of professional school teachers must not be
neglected, it is the backbone of our successful vocational education. For this and
other measures strengthening vocational education, the Federation and the States
need to provide further financial resources promptly – because it all depends on
the right mix between vocational and academic education!”
51
52
53

Junge Union, Wir brauchen den richtigen Mix zwischen beruflicher und akademischer Bildung! Pressemitteilung
v. 09.01.2015, (17.02.2016). Translation and italicization by author.
Gymnasien are secondary schools with a strong emphasis on academic learning.
The Hochschulpakt is an agreement between the Federation and the States providing financial resources
for academic education.
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