Beste leden van de Jonge Socialisten Amsterdam,
Mijn naam is Manjushri de Randamie en naar aanleiding van mijn gesprekken met Laura
Jak, Bart van Bruggen en Caesar Bast ben ik vast besloten om te solliciteren naar de
functie algemeen bestuurslid van Amsterdam.
Sinds dit jaar ben ik zeer geïnteresseerd geraakt in de politiek. Dit fenomeen komt
omdat ik deel heb genomen aan het debat team van mijn school. Met mijn school hebben
wij deelgenomen aan het Amsterdams MBO debat en met ons team hebben wij ook de
overwinning mogen bemachtigen, met als een van de prijzen dat wij mochten dineren
met niemand minder dan Tanja Jadnanansing woordvoerster beroepsonderwijs.
Aan tafel heb ik Tanja gevraagd of ik haar stagiaire mocht zijn en vanaf dat moment
gingen de deuren van de Tweede Kamer voor mij open. Als haar stagiaire doe ik een
onderzoek naar de stage problematiek binnen het MBO en het lijkt mij een geweldig idee
om dit onderzoek voor te zetten terwijl ik bestuurslid ben van de JS Amsterdam.
Wij als debat team mochten ons vanaf dat moment ook LEF-ambassadeurs noemen, wat
ik tevens nog ben en samen met Tanja proberen wij van een debat cultuur een dialoog
cultuur te creëren omdat wij er in geloven dat wij zo de communicatie onderling kunnen
verbeteren.
Aangezien ik al het een en ander mocht leren kennen in de Tweede Kamer van de PvdA,
lijkt het mij ideaal om mijn loopbaan te vervolgen met het Bestuurslid zijn van de Js
Amsterdam zodat ik de kern leer kennen van de jonge generatie van de PvdA. Waarom
ik voor de PvdA en de Js kies? Omdat ik er in geloof dat de sociale democratie de enige
democratie is die ons land kan leiden.
Ik hoop dat ik het mandaat mag verkrijgen om een jaar lang keihard aan de slag te gaan
voor de vereniging!
Met vriendelijke groet,
Manjushri de Randamie

