Lieve Jonge Socialisten,
Vol passie en enthousiasme stel ik mij kandidaat voor de functie van internationaal secretaris. In mijn
kandidaatstellingsvideo vertelde ik dat ik mij sterk wil maken voor internationale rechtvaardigheid, samen wil
werken met onze bondgenoten en de internationale politiek tastbaar wil maken voor onze leden. Via deze
brief zet ik deze plannen verder uiteen. Mijn naam is Lukas van Dongen en ik ben 21 jaar oud. Ik kom uit Chaam,
Noord-Brabant en studeer geschiedenis in Utrecht. De afgelopen drie jaar ben ik actief geweest in het bestuur
van de JS Brabant – waarvan twee als voorzitter. Nu ga ik graag een nieuwe uitdaging aan als jullie
internationaal secretaris.
Tijdens mijn studie en bestuursjaren heb ik veel kennis opgedaan over de internationale politiek. Zo
specialiseerde ik mij in internationale conflicten en de banden tussen Europa en de Verenigde Staten.
Tegelijkertijd zal ik hoe de wereld buiten Nederland voor velen steeds belangrijker wordt. Niet alleen groeit
het Europese denken bij veel mensen, maar ook de verbondenheid met landen en mensen ver daarbuiten. Als
Europeanen staan wij op voor de rechten van Oeigoeren, Palestijnen en George Floyd en Breonna Taylor. We
veroordelen een illegale vliegtuigkaping in Belarus en vieren democratische hervormingen in Chili. Bovendien
worden we ook steeds meer bewust van de wreedheden die Europeanen zelf hebben begaan in het verleden en
de huidige mistanden binnen Europa en de EU.
Het internationale politieke bewustzijn groeit, waardoor de grote uitdagingen van deze tijd ook steeds
duidelijker worden. Met de vertroebeling van grenzen volgt namelijk ook groeiende onzekerheid. De nieuwe
zijderoute van China, de groeiende onvrijheid in meerdere EU lidstaten en de dreiging van oorlog met Rusland
zijn maar een paar van de vele uitdagingen die ons boven het hoofd hangen. Dit zijn geen problemen die van de
een op de andere dag opgelost kunnen worden. Voor al deze vraagstukken is een sterk en sociaal antwoord
nodig.
Als internationaal secretaris wil ik de JS mondig maken in de huidige internationale politiek. Dit doe ik in de
eerste plaats door te zorgen dat de JS duidelijk stelling blijft nemen tegen internationaal onrecht. Als politieke
jongerenorganisatie van een middelgrote partij hebben we natuurlijk maar beperkte invloed op de
wereldpolitiek, maar we kunnen wel degelijk onderwerpen op de politieke agenda krijgen of aandacht vragen
voor misstanden. Denk hierbij aan acties zoals die tegen LHBTI+ vrije zones voor de Poolse ambassade het
afgelopen jaar. Hiermee kunnen we alsnog ons steentje bijdragen aan een betere wereld. Als JS moeten we
namelijk laten zien dat er alternatieven mogelijk zijn. Dat wij staan voor vrije pers en media. Voor het eerlijk
spreiden van kapitaal en macht. Voor rechtvaardigheid in plaats van wraak, en ruimhartigheid in plaats van
angst. Hier wil ik als internationaal secretaris mee aan de slag.
Daarnaast wil ik de positieve invloed van de JS op de wereld vergroten door actief samen te werken met
gelijkgestemde organisaties. In de kern van de sociaaldemocratie zit het idee dat één plus één meer is dan
twee. Ik geloof dat onze acties, statements én activiteiten meer impact hebben als wij deze met zoveel mogelijk
bondgenoten organiseren. Denk hierbij aan organisaties zoals DWARS en internationale ngo’s, maar ook
minder voor de hand liggende partners zoals het CDJA en de JOVD. Deze organisaties staan natuurlijk op vele
thema’s ver van ons af. Zij kunnen echter wel degelijk bondgenoten zijn op internationale thema’s, zoals het
beschermen van de democratie in Hongarije. Door intensief samen te werken zullen we er vaker in slagen om
onze doelen te behalen. Dit betekent uiteraard ook dat wij de banden met onze sociaaldemocratische familie
hecht houden. Ik zal als internationaal secretaris zo vaak mogelijk aanwezig zijn bij bijeenkomsten van de
Europese PvdA fractie en onze koepelorganisaties YES en IUSY om de JS te vertegenwoordigen.
Tenslotte wil ik de leden van de JS ook een toegankelijk platform bieden om de internationale politiek te leren
kennen. Het afgelopen jaar zag de oprichting van de Denktank Internationaal, waar regelmatig activiteiten
georganiseerd worden. Mijn doel is om deze denktank voort te zetten en uit te breiden. Naast het organiseren
van grotere thema-avonden met sprekers wil ik spontane online discussiemomenten opzetten na grote of

interessante gebeurtenissen. Hierdoor kunnen alle leden laagdrempelig aanschuiven om hun visie op de
wereld te delen of te verruimen. Uiteraard zal ik ook reizen en werkbezoeken organiseren om de leden na de
coronacrisis weer nieuwe ervaringen te laten opdoen.
De wereld lijkt steeds kleiner te worden, en de problemen om ons heen alleen maar groter. Als internationaal
secretaris zal ik de JS samen met onze bondgenoten alternatieven voor een betere wereld laten voordragen.
Daarnaast zal ik onze leden meenemen in de internationale politiek. Om dit te verwezenlijken hoop ik op jouw
steun op het komende congres. Samen gaan we grenzeloos groeien.
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