1.Program:
Federacja Młodych Socjaldemokratów wypracuje program na miarę nowoczesnej socjaldemokracji.
Wyznacznikami programu staną się: wizja polityki pro-społecznej oraz ochrona i promocja idei
demokratycznych.
2.Sposoby realizacji założeń programowych:
a)Promowanie idei solidarności społecznej wśród młodego pokolenia Polaków,
b)Aktywny udział w życiu społecznym i ekonomicznym,
c)Obecność Federacji w innych strukturach,
d)FMS wobec wyzwań codzienności.
Cele i plan działań dla rozwoju FMS w latach 2006-2008
1.Program
Federacja Młodych Socjaldemokratów wypracuje program na miarę nowoczesnej socjaldemokracji.
Wyznacznikami programu staną się: wizja polityki pro-społecznej oraz ochrona i promocja idei
demokratycznych.
Polityka pro społeczna będzie nastawiona na budowę społeczeństwa, które charakteryzować będzie
solidaryzm społeczny oparty na powszechnym i równym dostępie do edukacji, pracy
i świadczeń społecznych, które będą zapewniane na najwyższym poziomie. Chcemy, by każdy
człowiek czuł się w społeczeństwie bezpieczny, by nie obawiał się przyszłości i aby czul, że jest
szanowany za to kim jest i chce być.
W ramach debaty nad idea demokracji Federacja Młodych Socjaldemokratów weźmie pod uwagę
szczególnie kwestie związane z prawami człowieka, swobodami obywatelskimi
i porządkiem prawa.
Prace programowe będą prowadzone przez komisję powołaną przez Radę Krajową FMS pod
przewodnictwem Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczącej FMS. W oparciu
o tematy dyskusji zostanie wypracowany program działań (seminariów, konferencji, kampanii).
2. Sposoby realizacji założeń programowych
a) Promowanie idei solidarności społecznej wśród młodego pokolenia Polaków
Postawy egoizmu i bezustanna rywalizacja jednostek oparta o neoliberalna ideologie "mieć to być"
prowadza do erozji wspólnot społecznych. W Polsce od początku lat 90tych trwa intensywna budowa
agresywnego kapitalizmu. Młodzi ludzie kształtowani w takich warunkach pozbawieni są wrażliwości i
empatii społecznej.
Celem FMS jest wypracowanie rozwiązań, tak by zminimalizować obszary wykluczenia społecznego,
szczególnie w dziedzinie edukacji i pracy, tak by status ekonomiczny, pochodzenie, płeć, wyznanie,
orientacja seksualna, wiek czy niepełnosprawność nie stanowiły barier w partycypacji w życiu
społecznym i w osiąganiu celów. Szczególnie w dwudziestym pierwszym wieku, kiedy Europa stoi
wobec wyzwań demograficznych (starzenie się społeczeństw, niska liczba urodzeń) szczególnie
istotne jest wypracowanie rozwiązań opartych na postulacie solidarności ludzi, grup, pokoleń.
Zadaniem Federacji Młodych Socjaldemokratów jest radykalna zmiana tej sytuacji. Stąd też Federacja
Młodych Socjaldemokratów będzie realizować kampanie społeczne i edukacyjne skierowane do ludzi
młodych.
b) Aktywny udział w życiu społecznym i ekonomicznym
- Przygotowanie nowych kadr
Potrzebni są nam nowi, młodzi liderzy. Tacy, którzy potrafią w sposób czytelny przedstawić wizje
polityki, z która mogą zidentyfikować się nasi działacze i wyborcy. Stąd właśnie szczególna rola FMS,
organizacji o silnych tradycjach intelektualnego ruchu lewicowego. Federacja MS stawia poprzez
integrację młodych aktywistów, tworzenie pola do debaty
i samodoskonalenie, dąży do odbudowy dialogu między polityką i ludźmi.
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- Kształcenie liderów
Nowoczesny lider, socjaldemokrata pozostaje zakorzeniony w środowisku organizacji pozarządowych,
z którymi wypracowuje strategie działania na rzecz realizacji wspólnych celów. Podstawowym
rezultatem powyższych działań będzie skrócenie dystansu między światem polityki a młodymi
działaczami.
- Socjaldemokratyczne Centrum Szkoleniowo-Ideowe
Stworzenie ośrodka edukacyjno-naukowego Federacji Młodych Socjaldemokratów,w celu kształcenia
kadr własnych a także rozwoju współpracy szkoleniowej i ideowej z socjalistycznymi i
socjaldemokratycznymi organizacjami młodzieżowymi z Europy i świata powołujemy ośrodek
Socjaldemokratyczne Centrum Szkoleniowo-Ideowe.
Program działań Centrum zawierający szkolenia, seminaria, projekty badawcze oraz konferencje
będzie oparty o bieżącą dyskusję ideową FMS oraz lewicy w kraju i na świecie.
Kongres zobowiązuje W ładze Krajowe do pozyskania środków finansowych i rzeczowych niezbędnych
do realizacji tego założenia
- Obecność Federacji w środowisku akademickim
Federacja Młodych Socjaldemokratów skupia w swoich szeregach wielu studentów, pomimo to
obecność w świadomości studentów i kół akademickich jest niewielka.
W związku z tym należy organizować spotkania, dyskusje, debaty w ramach dostępnych form
zrzeszania np. kół akademickich, Rad Uczelnianych, Parlamentu Studentów,
w których członkowie Federacji Młodych Socjaldemokratów powinni brać czynny udział.
c) Obecność Federacji w innych strukturach
- partia
Federacja Młodych Socjaldemokratów jest oficjalną organizacją młodzieżową SLD. FMS realizując
swoje cele bierze czynny udział w życiu partii, wspiera jej dobre pomysły i ocenia rezultaty jej działań.
Członkowie Federacji Młodych Socjaldemokratów reprezentując stowarzyszenie w poszczególnych
komisjach SLD powinni w sposób otwarty wyrażać swoje opinie wobec partii, pozostając z nią w
partnerskich stosunkach.
- struktury międzynarodowe
Federacja Młodych Socjaldemokratów będąc pełnym członkiem IUSY i ECOSY aktywnie wspiera
poprzez działalność własną oraz dopełnienie powinności wynikających z członkostwa powyższe
organizacje.
Bieżącymi sprawami międzynarodowymi stowarzyszenia oraz koordynacja działań regionalnych
zajmuje się Sekretariat Międzynarodowy FMS. On także zapewnia przepływ informacji oraz zapewnia
organizację uczestnictwa w imprezach (Festiwal IUSY, Summer Camp ECOSY, Winter University of
ECOSY, spotkaniach grup roboczych i seminariach).
Kongres zobowiązuje Sekretariat do przeniesienia na grunt FMS kampanii ECOSY "Social Europe for
everyone" i organizacji przynajmniej jednego przedsięwzięcia w jej ramach,
W zakresie priorytetów polityki międzynarodowej pozostaną również stosunki w obrębie regionu
Wyszehrad.
Federacja Młodych Socjaldemokratów będzie wspierać i umacniać swoich przedstawicieli w
powyższych strukturach.
- Polskie Forum Młodzieży
Polska pozostaje jedynym krajem w Europie nie posiadającym Rady Młodzieży, stąd też Kongres
zobowiązuje Zarząd Federacji Młodych Socjaldemokratów do podjęcia na nowo starań mających na
celu powołanie Polskiej Rady Młodzieży. Przedstawiciele Federacji Młodych Socjaldemokratów
zapewnią także, iż Rada skupi wszystkie organizacje i środowiska młodzieżowe, które współpracując
jako równorzędni partnerzy stworzą podstawy pozwalające na uznanie Polskiej Rady Młodzieży przez
Europejskie Forum Młodzieży.
d) FMS wobec wyzwań codzienności
- wybory samorządowe
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Zbliżające się wybory samorządowe stanowią test dojrzałości politycznej i sprawności organizacyjnej
Federacji Młodych Socjaldemokratów.
Kongres zobowiązuje W ładze Krajowe FMS do zagwarantowania odpowiedniej reprezentacji swoich
członków na wybieralnych miejscach list wyborczych.
FMS w przypadku koalicji wyborczej występuje jako równorzędny partner, w oparciu o umowę z
Sojuszem Lewicy Demokratycznej oraz innymi organizacjami wchodzącymi w skład koalicji. Co więcej
Kongres zobowiązuje Zarząd do powołania "sztabu młodych", którego zadaniem będzie wsparcie
kandydatów FMS w postaci profesjonalnej pomocy przy planowaniu i realizacji kampanii wyborczych.
- Walka o demokracje na Białorusi
Federacja Młodych Socjaldemokratów jest oburzona obojętnością Unii Europejskiej wobec faktu, iż
wśród jej sąsiadów znajduje się ostatnia dyktatura Europy. Sytuacja na Białorusi tuż przed
marcowymi wyborami zaostrza się, przykładem tego jest delegalizacja RADY (Białoruskiego Forum
Młodzieży). W związku z tym Kongres zobowiązuje Zarząd Krajowy do podjęcia działań mających na
celu wspieranie białoruskiej opozycji demokratycznej, a w szczególności ugrupowań identyfikujących
się z lewicowym systemem wartości. Federacja podejmie działania w postaci szkoleń z zakresu
organizowania aktywności społecznej i politycznej, a także w ramach swych możliwości będzie
wspierać organizacyjnie kampanie społeczne i wyborcze prowadzone przez opozycję na Białorusi.
Federacja Młodych Socjaldemokratów postara się o zorganizowanie delegacji obserwatorów wyborów
na Białorusi, a także będzie śledzić działania Rady Europy w powyższej sprawie.
Powyższe punkty stanowią o kierunkach, celach i sposobach realizacji polityki Federacji
Młodych Socjaldemokratów. Kongres Krajowy Federacji Młodych Socjaldemokratów
zobowiązuje Zarząd do przedstawienia Radzie Krajowej FMS raportów rocznych oraz raportu
końcowego z realizacji powierzonych zadań.
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