Gegroet kameraden,

Een spook waart door Europa – het spook van de Jonge Socialisten.
Het wordt hoog tijd dat we met gestrekt been in gaan tegen de elite
die inwoners tegen elkaar uitspelen om hun eigen rijkdom en macht te
beschermen. Het is ietwat radicaal om binnen een organisatie als de JS
te zeggen, maar ik vind het belangrijk dat we naast politieke wegen
ook zoeken naar manieren om de publieke opinie naar links te sturen
(wees niet bang, ik heb het niet over een gewapende revolutie).
Mijn naam is Sam Mouzarmi, 21 jaar en docent geschiedenis (in
opleiding). Al van jongs af aan zijn socialistische waarden als
solidariteit, gelijkheid en emancipatie begrippen die er bij mij zijn
ingegoten. Ik vind het belangrijk om dit uit te dragen en de fakkel der vooruitgang over te nemen van
degene die mij voor gingen. Er is namelijk genoeg onrechtvaardigheid in de wereld waar iets aan
gedaan moet worden. Ik vind het belangrijk dat de Jonge Socialisten blijven strijden voor mondiale
rechtvaardigheid voor alle onderdrukte volkeren die op deze aardkloot rondzwerven. Ook als
afdeling hebben wij de taak om hier vol voor te gaan. Dit is ook een van de dingen waar ik mij de
komende tijd voor wil inzetten. Ik wil de wereld naar Arnhem-Nijmegen brengen en onze horizon
verbreden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat leden een actieve rol spelen in het organiseren van
activiteiten om zo meer gebondenheid te creëren met de afdeling, zij het formeel of informeel.
Daarom stel ik mij kandidaat als Secretaris voor de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen. Hoewel ik op
dit moment zou noteren dat ik open sta voor vragen op de ALV, kan ik helaas niet aanwezig zijn
omdat ik op excursie ben met mijn 2 H/V leerlingen. Er kan altijd geappt worden als de noodzaak er is
en ik hoop dat we er een vooral een mooi jaar van gemaakt gaat worden.

Met strijdbare groet,
Sam Mouzarmi

