Beste kameraden en vrienden,
“Mam, ik ben door Khadija Arib uitgenodigd om naar de Tweede Kamer te komen.” Op 11-jarige
leeftijd keek ik samen met mijn ouders op zondagavond naar het NOS-journaal, waarin werd
aangekondigd dat een nieuwe Kinderombudsman was gekozen. Zijn functie was het verwerken van
bijzondere kwesties rond jonge kinderen. Zijn functie liet bij mij een belletje rinkelen over
maatschappelijke kwesties die er speelden rond kinderrechten. Die maandagmiddag stuurde ik een email naar de Kinderombudsman over hoe goed ik het vond dat zijn positie ervoor zou zorgen dat deze
kwesties zouden worden aangepakt. Diezelfde avond kreeg ik reactie van niemand minder dan
Khadija Arib, waarin zij liet weten geïntrigeerd te zijn over mijn ideeën en voorstelde om langs te
komen bij de partij. Deze belofte werd werkelijkheid en ik bezocht de Tweede Kamer, woonde als 11jarige een fractievergadering bij en mocht lunchen met de prominente partijleden van de PvdA. Sinds
dat moment wist ik zeker, ik wil de politiek in, groot worden en strijden voor mijn idealen.
Mijn naam is Fleur Zijnstra en ik ben 21 jaar oud en studeer Politicologie en Sociologie aan de
Universiteit van Amsterdam. Ik ben opgegroeid in Alphen aan den Rijn en heb me als vijftienjarig lid
aangesloten bij de afdeling Den Haag-Leiden. Vorig jaar heb ik bestuurslid mogen zijn voor onze
zusterorganisatie Jong Wiardi Beckman Stichting (onderzoeksbureau van de PvdA) waar we vooral
op de inhoud jongeren wilden betrekken in het politieke debat en de sociaaldemocratische idealen
wilden aanwakkeren. Nu wil ik mij gaan inzetten voor het grotere geheel. Ik wil nog meer jongeren
laten weten dat we als sociaaldemocraten het verschil kunnen maken. Wij samen kunnen de
toekomst beïnvloeden en de leiders van morgen zijn. Wij kunnen de mensen die onze hulp hard nodig
hebben helpen en steunen. Wij zijn er voor hen.
De coronacrisis heeft van iedereen een tol geëist. Hoewel het aantal gevaccineerde mensen begint
op te lopen en het aantal besmettingen steeds meer afloopt zijn we er jammer genoeg nog niet. Het
licht aan het einde van de tunnel is in zicht maar we zullen nog een beetje gas moeten geven.
Onderwijs heeft een enorme achterstand opgelopen, de zorg is oververmoeid en de achterstand van
de reguliere zorg is nog lang niet ingehaald, klimaatverandering dendert nog steeds door. Andere
problemen blijven bestaan en hebben vanwege de coronacrisis weinig tot geen verandering
ondervonden, zo is de woningmarkt nog steeds voor velen onbetaalbaar. Ik wil samen met jullie
nadenken over hoe wij denken deze problematiek aan de kaak te stellen, oplossingen te bieden en
daadwerkelijk werk te maken van onze plannen. Ik wil na mijn bestuursjaar kunnen zeggen dat ik
samen met jullie in staat ben geweest de mensen in Den Haag te activeren en laten nadenken over
onze problematiek. Of dit nou door beleidsvoorstellen, acties, moties, protesten en brandbrieven
moet gebeuren. Samen met jullie wil ik zorgen voor verandering en een eerlijke en gelijkwaardige
toekomst.
Onze idealen blijven bestaan. De wereld wordt individualistischer en mensen verliezen soms het
vertrouwen in elkaar en in de toekomst. Zoals de recente verkiezingsuitslagen hebben laten zien,
heeft links een deel van dit vertrouwen verloren en heeft de rechtse kant deze van ons overgenomen.
Het ligt niet aan onze idealen en het wordt tijd dat wij dit vertrouwen weer terugwinnen. Wij zijn in
staat te laten zien aan Nederland dat de problemen waar mensen dagelijks tegenaan lopen opgelost
kunnen worden. Wij kunnen mensen activeren en laten participeren in het politieke debat, ongeacht
waar je vandaan komt, waar je voor staat en wie je bent. We moeten af van het imago dat politiek
alleen maar is voor oude witte mannen, het gaat veel verder dan dat, iedereen is onderdeel van de
politiek.
Mijn Nederland. Ik wil alle mensen in Nederland gelijke kansen geven, iedereen moet de kans krijgen
te genieten van de Nederlandse vrijheden, ongeacht of je geld in je broekzak hebt. Mijn Nederland

ziet eruit als een land waar iedereen elkaar accepteert, elkaar als gelijken ziet en elkaar wil helpen.
Verdeeldheid is niet hoe we samen verder komen. Dus de manier waarop ik verschil wil maken in
Nederland is door me in te zetten voor hen die nog niet gehoord worden en aandacht te vragen voor
hen die het moeilijk hebben. Zorgen dat de volgende generatie alle kansen heeft die het verdient.
Samen met de Jonge Socialisten wil ik dat dit voor iedereen werkelijkheid wordt en samen met jullie
wil ik helpen de wereld beter te maken, en daar heb ik jullie voor nodig. Ook al ben ik het niet graag
met Mark Rutte eens we zullen toch samen sterker verder moeten gaan.
Daarom solliciteer ik als bestuurslid secretaris. Ik wil aankomend jaar organisatorisch en
administratief alles in orde maken en houden zodat we meer tijd hebben voor waar het echt om
draait. Een organisatie zoals deze werkt het best wanneer de wortels van het huis goed vastzitten in
de grond. Daar wil ik voor zorgen en zie graag jullie vertrouwen daarin tegemoet. Ik werk graag
samen en wil er ook voor zorgen dat ik als secretaris voor de verbinding binnen het bestuur kan
zorgen, waarbij we een prettige en fijne werksfeer kunnen vinden.
Laten we de Jonge Socialisten en de PvdA weer in de spotlights zetten, het vertrouwen terugwinnen
en werken voor de eerlijke toekomst die we verdienen. We gaan ervoor zorgen dat ons rode hart en
onze rode roos door heel Nederland weer groot wordt zoals het hoort te zijn.
Met rode groet,
Fleur Zijnstra
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