Beste mensen,
Ik voel mij wereldburger. De grote problemen op deze aarde zijn niet alleen van anderen, ook van ons.
Daarom wil ik mij inzetten voor zaken als mensenrechten, milieu en migratie. Daarnaast vind ik
vrouwenemancipatie, diversiteit en de strijd tegen discriminatie belangrijk. Er zijn andere
onderwerpen waar vooral jongeren mee te maken hebben en die veel aandacht verdienen. Onze
generatie zal de toekomst vormgeven en bepalen hoe wij als mensheid overleven.
Mijn naam is Morvarid Hamidy, 24 jaar, studente Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan de
Haagse Hogeschool. Ik stel mij kandidaat voor de functie van Internationaal Secretaris en hoop dat u
mij na het lezen van deze motivatiebrief wil steunen.
Zes jaar woon ik in Nederland, maar ik ben geboren en opgegroeid in Afghanistan waar het ruim
veertig jaar oorlog is. Van dichtbij weet ik over oorlog en onrust, maar ook wat solidariteit en
menselijkheid voor een bevolking kan betekenen. Ik wil geweldloos strijden voor een betere wereld.
De laatste jaren heb ik de Nederlandse cultuur leren kennen en wil die ervaring gebruiken als
Internationaal Secretaris om mijn steentje bij te dragen en contacten te versterken.
Mijn opvattingen passen binnen de socialistische traditie waarmee ik mij verbonden voel en
waarvoor ik mij wil inzetten: solidair, internationaal, democratisch, maar ook creatief en innovatief
om problemen aan te pakken. De effecten van lokale plannen en beslissingen wil ik als Nederlandse
vertegenwoordiger internationaal bespreekbaar maken; om tot verbetering te komen. In het recente
verleden heb ik tijdens een bijeenkomst over gelijke rechten in het Europees Parlement gesproken,
mij ingezet voor de vluchtelingen in Moria. Ik ben actief geweest na de aanslag op de universiteit van
Kabul, november vorig jaar, waarbij zeker 19 doden en vele gewonden vielen. Verder was ik
woordvoerder namens jongeren bij de Assembly of Scientist and Experts of Afghanistan, een
vrijwilligersorganisatie die probeert Afghanistan op democratische wijze opnieuw op te bouwen en
tegenstellingen te overbruggen.
We leren van andere gemeenschappen en zij van ons. Europa moet leren van het verleden.
Zij speelde en speelt een rol in internationale conflicten en oorlogen. Maar daarnaast is Europa ook
een voorbeeld van hoe landen kunnen samenwerken en ontdekkingen doen die de wereld vrede,
welvaart en emancipatie bezorgen. Wij in Europa kunnen helpen om verspilling veroorzaakt door
oorlogen, geweld en misbruik van de natuur tegen te gaan.
Namens de S.J. wil ik mijn inzetten binnen de internationale gemeenschap door contacten over en
weer te versterken, te komen tot afstemming van plannen en samen te werken bij het realiseren van
een betere wereld.

Met vriendelijke groet,
Morvarid Hamidy

