Beste leden van de Jonge Socialisten Amsterdam,
Mijn naam is Araik Gingnagel. Ik ben 16 jaar, geboren in het stadsdeel Bos en Lommer in
Amsterdam en woon tegenwoordig een kwartiertje met de trein van Amsterdam vandaan, namelijk
in Zaandam. Op het moment zit ik in 4vwo, en doe ik het profiel Economie en Maatschappij. Sinds
Januari ben ik lid van de Jonge Socialisten en heb in de afgelopen maanden heel veel activiteiten
bezocht. Daarnaast lees ik graag en kijk ik veel series.
Vóór mijn lidmaatschap van de Jonge Socialisten organiseerde ik samen met vrienden
hackathons, evenementen waarbij (technische) studenten en scholieren in groepjes van 5 de
uitdaging aangaan om in 24 uur een product neer te zetten.
Het eerste evenement waar ik actief mee bezig was als organisator was World Hackathon Day, dat
plaatsvond op 2 en 3 mei 2014. Een wereldwijd initiatief waarbij 500 jongeren op verschillende
plekken in de wereld bijeen kwamen om in 24 uur problemen van bedrijven proberen op te lossen
gesponsord door bedrijven als ING en Amnesty International. Niet alleen was het tof om te zien
hoeveel jongeren we enthousiast konden krijgen om mee te doen op één van de locaties
(Amsterdam, Tel Aviv, Mumbai) maar hadden we ook te maken met heel veel media aandacht,
waaronder de Volkskrant, het Jeugdjournaal en Radio 1.
De aftermovie is hier te vinden: http:www.bit.ly/whdaftermovie
Afgelopen november organiseerde ik samen met Rens Gingnagel en Stan Schalij FuseHack. Op
deze hackathon kwamen 250 studenten en scholieren bijeen om in 24 uur te bouwen aan
vernieuwende technologie rond verschillende thema’s. Tijdens het evenement waren er talks,
workshops en andere vette activiteiten zoals ’s nachts lasergamen. Dit deden we in samenwerking
met veel Amsterdamse startups. De aftermovie van het evenement is hier te vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=qsZneoXRibc
Bij deze evenementen was ik naast de algemene gang van zaken (mede-)verantwoordelijk voor
een aantal zaken waaronder het werven van deelnemers, het contact met hen onderhouden,
contact met de pers, sponsoren werven en met hen contact onderhouden.
Een van de belangrijkste redenen dat ik lid ben geworden komt voort uit dat ik ben geboren in Bos
en Lommer, een multicultureel stadsdeel in Amsterdam West dat toentertijd op vrijwel alle vlakken,
zoals criminaliteitscijfers en armoede, erg slecht scoorde. In m’n klas hadden dan ook een
heleboel kinderen een taalachterstand. Als ik PvdA’ers hoorde praten over gelijke kansen, dan
begreep ik dat dat niet slechts stemmentrekkerij is, maar ook echt een probleem dat om een
oplossing vraagt. Als je het mij vraagt, is het bestrijden van ongelijkheid een van belangrijkste
doelstellingen die we als Jonge Socialisten hebben.
In de maanden dat ik nu lid ben van de JS heb ik heel erg naar m’n zin gehad en ben ik mij gaan
verdiepen in de onderwerpen die de Amsterdammers bezighouden. Ik zou graag komend
bestuursjaar als bestuurslid politieke activiteiten & scholing mijn bijdrage leveren aan de
vereniging. Ik vind het dan ook heel erg leuk om in een team te werken, nieuwe mensen bij politiek
te betrekken en het organiseren van activiteiten. Bij het organiseren van hackathons heb ik een
brede ervaring opgedaan, en zou daarmee graag deel uit maken van het bestuur van de JS
Amsterdam.
Met vriendelijke groet,
Araik Gingnagel

