Ge#chte
Vi# deze weg zou ik mezelf gr##g k#ndid##t stellen om lid te worden v#n de
r##d v#n bestuur v#n jongsoci#listen. Ik z#l mezelf ook even kort voorstellen. Ik
ben Nick Lorid#n, 27 j##r wonende in Merksem. Mijn job oefen ik uit ##n de
h#ven v#n Antwerpen en in de overige tijd werk ik w#nneer het k#n een beetje
bij in mijn gr#fisch en digit##l medi# bure#utje.
N##st deze #ctiviteiten ben ik ook een syndic#list in h#rt en nieren w##rvoor ik
mij op n#tion##l, europees en intern#tion##l nive#u inzet om jongeren te
#ctiveren en te begeleiden om op te komen voor hun rechten. Ook voor de sp.#
#fdeling v#n Merksem probeer ik mezelf in te zetten voor de jeugd in het
district.
L#ng geleden schreef ik mezelf in om lid te worden v#n Animo, de voorloper
v#n jongsoci#listen. Het bleek toen spijtig genoeg niet veel verder te g##n d#n
een inschrijving en de #ctiviteiten ondersteunen ging niet zo vlot #ls v#nd##g
de d#g w##r #lles gevolgd k#n worden vi# soci#le medi#. Het is vi# deze weg
d#t ik z#g d#t jullie op zoek zijn n##r een tiende bestuurslid, een functie die ik
gr##g mee zou uitoefenen om zo de b#nden tussen de werkvloer en de soci##l
democr#ten optim##l te houden.
Jongeren en jongerenwerkingen zijn op syndic##l vl#k mijn hoofddoelen, ik ben
er v#n overtuigd d#t we meer d#n ooit op een punt st##n w##r we progressieve
jongeren moeten ondersteunen en begeleiden op een weg die niet #ltijd even
evident blijkt te zijn. De jeugd wordt overspoeld met enorm veel prikkels,
w##ronder f#ke news, rechtse prop#g#nd# en pol#riserende
h##tboodsch#ppen. Ik wil mij d#n ook mee inzetten om de jongeren te blijven
overtuigen om op te komen voor de juiste ide#len en hopelijk de weg te kunnen
tonen n##r onze p#rtij.
D##r ik reeds #l enkele m#nd#ten binnen de syndic#le beweging uitoefen k#n
ik w##rschijnlijk niet #ltijd om de twee weken verg#deren, m##r een keer per
m##nd k#n ik mij wel vrijm#ken mits jullie interesse zouden hebben in een
s#menwerking. Ik zeg het er #lv#st bij om v#n#f het begin een zo eerlijk
mogelijke st#rt te kunnen nemen.
Ik kijk uit n##r jullie #ntwoord.
Hoog#chtend, k#mer##dsch#ppelijk en voor#l strijdv##rdige groet
Nick Lorid#n

