Beste leden van de Jonge Socialisten Amsterdam,
Mijn naam is Freek Wallagh, en ik ben trots lid van de Jonge Socialisten en de PvdA. Als lid
van de mooiste afdeling van het land, Amsterdam, vind ik de JS een diverse groep vol
energie, waar ik mij graag vol enthousiasme voor in zet. Buiten de vereniging om ben ik op
verschillende plekken actief (geweest). Ik heb mij op mijn school en in de
scholengemeenschap ingezet voor verdere leerlingeninspraak, ben werkzaam bij waterschap
Amstel, Gooi en Vecht, waar ik het soms vastgeroeste bestuur moet motiveren jongeren te
betrekken bij de watersector, en help met het opzetten van onderwijsprojecten.
Ook probeer ik te leren en mijn blik te verbreden door verscheidene stages en
leermogelijkheden zoals het multiculturele uitwisselingsproject van de stichting Goodplanet,
meelopen met minister Henk Kamp en kamerlid Astrid Oosenbrug. Door het al jaren
meedoen aan (en winnen van) debat- en speechwedstrijden geloof ik ook dat ik de
benodigde communicatieve vaardigheden heb om de positie van bestuurslid Leden &
Campagne te mogen vullen. Ik ligt aan jullie graag mijn motivatie toe om een gooi te doen
naar deze positie.
De Jonge Socialisten is niet alleen een vereniging. Het is een plek waar politiek geëngageerde
jongeren zich thuis voelen. Waar je met gelijken bent, die zich allemaal in willen zetten voor
rechtvaardigheid, een eerlijke economie en een Nederland dat van ons allemaal is. En dat
laten wij weten ook. Met vurige campagnes strijden wij voor betaalbaar wonen in de stad,
internationale solidariteit voor Oekraïners en een sterke sociaaldemocratie. Met deze
campagnes laten wij zien wie wij zijn, en drukken wij ons stempel op het politieke debat. Dit
is dan ook waarom ik mij kandidaat stel voor de positie van bestuurslid Leden & Campagne.
Omdat ik mij in wil zetten voor een sterke vereniging, een sociaal Nederland en het
verkondigen van onze tijdloze boodschap van solidariteit.
Deze boodschap moet in tijden zoals deze harder dan ooit gehoord worden, en ik als JS’er,
draag daar graag mijn steentje aan bij.
Hartelijke groet,
Freek Wallagh

