
Beste Kameraden, 

Je hoort het zo vaak “strijden voor gelijke kansen, daarom werd ik JS-lid” en ja, dat gold 
ook voor mij. Toen ik op het vmbo zat ontdekte ik dat niet iedereen dezelfde kansen kreeg 
als ik. Mijn ouders dwongen bij docenten hulp af voor mijn dyslexie, regelden een laptop 
en extra toets tijd. Ook konden zij de bijlessen betalen die ik nodig had om verder te 
komen. Andere kinderen in mijn klas hadden die kansen niet. Dat verschil, maakte dat ik 
op mijn veertiende lid werd van de Jonge Socialisten en ook dat ik me hierbij kandideer als 
voorzitter van de mooiste JS-afdeling van Nederland: Amsterdam.  

De klap van 15 maart kwam bij mij harder aan dan ik had verwacht. Als er mij iets 
daardoor duidelijk werd, is het dat ik mij in wil blijven zetten voor de strijd voor gelijke 
kansen. Want ook op het mbo zag ik dat er ongelijkheid was. Ik merkte namelijk dat ik als 
zeventienjarige zijn eigen vervoerskosten moest betalen, terwijl iemand van dezelfde 
leeftijd op het hbo of de universiteit een Ov-studentenkaart kregen. Dus zette ik met de 
Jonge Socialisten acties op. Dat leidde er uiteindelijk toe dat het opgenomen werd in het 
PvdA verkiezingsprogramma en in het laatste regeerakkoord. Het heeft even geduurd, 
maar sinds 1 januari is die er dan eindelijk! En nu wil ik die strijd voortzetten in onze 
eigen stad. 

Want ook in Amsterdam zie ik de ongelijkheid weer om mij heen. Ik woon naast het 
Westerpark, in een wijk waar de huizenprijzen de afgelopen jaren de pan uit zijn gerezen. 
Waar mijn buren de buurt in rap tempo hebben zien veranderen van verpauperde wijk naar 
yuppenwijk. En als ik eerlijk ben denk ik dat ik na mijn studie niet meer in deze prachtige 
stad kan wonen. (Tenzij iemand een miljoentje over heeft, mijn contactgegevens staan 
onderaan deze brief). Ik wil hard ten strijde trekken tegen de verandering dat je alleen 
nog in Amsterdam kunt wonen als je rijk bent. 

Als landelijk bestuurslid Leden heb ik gemerkt hoe belangrijk het is, niet alleen voor de 
gezelligheid maar ook voor een goede campagne, dat iedereen zich op zijn plek voelt in 
onze club. Wij zij een diverse vereniging en juist die diversiteit is onze kracht. Dus wil ik 
met jullie inhoudelijke en leuke activiteiten organiseren, actievoeren en op werkbezoek 
de stad in. Alleen zo kunnen wij problemen van alle Amsterdammers horen, ongeacht 
opleidingsniveaus, studerend of werkend, import of geboren-Amsterdammers. Ik sta 
daarom ook voor een open sfeer, samen kunnen we meer. 

Het bundelen van die krachten heeft mij ook bij eerdere campagnes veel geholpen. Toen 
Michiel Emmelkamp op 4 stond op de lijst voor de Europese verkiezingen, zette ik een 
lokale campagne in Noord-Nederland op en haalden we bíjna voor hem een voorkeurszetel. 
Het hielp daarbij dat we de samenwerking met de PvdA afdelingen aangingen zonder ons 
eigen karakter te verliezen. Ook in Amsterdam wil ik eigen acties opzetten, waarin we de 
samenwerking met de PvdA zoeken.  

Het wordt met verkiezingen in deze roerige tijden een heftig jaar. Ik wil me heel graag 
inzetten om met de campagne van dit heftige jaar een heftig mooi jaar te maken. Dat is 
pas gelukt als we het samen doen in een open vereniging waar we ieders kwaliteiten 
gebruiken.  

Daarom hoop ik op jullie steun voor mijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de JS 
Amsterdam.  

Met strijdbaar groet, 

Victor Strengers 

victorstrengers@gmail.com 

06-42578638
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