
Beste Eva en andere JSA-bestuursleden, 

Bij deze ontvangen jullie mijn sollicitatiebrief op vacature voor externe contact voor het 

bestuursjaar 2018-2019. Deze brief zal ik vrij speels en informeel houden.  Hieronder lezen 

jullie mijn sollicitatie: 

Ten eerst wat achtergrondinformatie over mijzelf:                                                                          

Mijn naam is Marcus Souza dos Santos, momenteel ben ik 24 jaar oud. Ik ben in Brazilië 

geboren en getogen en in februari 2011 vond mijn verhuizing naar Nederland plaats. 

Sindsdien woon ik in Amsterdam.  Ik voel mij zowel Braziliaan als Nederlander, wel in het 

bijzonder Amsterdammer, bovenal beschouw ik mijzelf als een wereld(ham)burger.                                                                               

Momenteel ben ik een geograaf in spé, omdat ik aan de UvA sociale geografie en planologie 

studeer. Hiervoor was ik docent in wording, want tijdens het studiejaar 2015-2016 heb ik de 

lerarenopleiding in aardrijkskunde gevolgd.  Op het gebied van politiek heb ik ervaring door 

een jaar actief lid te zijn geweest bij Rood Amsterdam vanaf september 2013 t/m augustus 

2014. Tevens sinds 2013 kwam ik steeds meer in aanraking met activisme daarmee ervaring 

verworven in het organiseren van demonstraties en evenementen. Sinds 2016 ben ik actief lid 

bij het collectief Amsterdam pela democracia - contra o golpe waarbij het collectief aandacht 

voor gaande de coup d’etat in Brazilië en allerlei samenhangende problemen onder aandacht 

te brengen. Binnen dat collectief ben ik min of meer de woordvoerder tijdens de 

demonstraties en debat en medeorganisator. 

 

Ik solliciteer op deze functie vanwege meerdere redenen. Ten eerste wil ik op politiek niveau 

een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving om te zorgen dat ieder mens zijn of 

haar droom kan najagen ongeacht de dikte van zijn of haar portemonnee, daarmee de afbraak 

van de sociale voorzieningen tegengaan.  Ten tweede vind ik het zéér van belang om contact 

te houden met externe partijen, hetzij pjo’s - zowel links als rechts - , om ideeën uit te 

wisselen, over elkaars ideeën te debatteren, naar de argumentatie ervan te luisteren en 

kritische vragen erover stellen. Ten derde lijkt mij deze functie uitstekend om een verbinding 

te zoeken met andere mensen en groepen buiten de pjo’s, denk hierbij aan de sociale 

bewegingen (zoals Faircity, New Urban Collective in Amsterdam), de vakbonden zowel op 

nationaal vlakte – de FNV en CNV – als mondiaal vlakte – de  ITUC -, de ngo’s (bijv.: 

Greenpeace, Artsen zonder grenzen, Wakkerdier), en uiteraard de burgers (bijv.: praten met 

buurtcommissies).  Als vierde, volgend jaar worden twee belangrijke verkiezingen gehouden, 

namelijk de provinciale en de Europese, nogmaals is het zéér belangrijk om volgend jaar ook 



goed contact met andere pjo’s  onderhouden zodat er zoveel mogelijke evenementen van de 

grond kan komen in samenwerking met de andere pjo’s. Zoals Job Cohen terecht opmerkte 

tijdens het evenement op afgelopen 14 mei, is het belangrijk om het debat met 

andersdenkenden aan te gaan, daarbij had hij over de leden bij JFVD, en ze juist niet uit te 

sluiten vanwege hun politieke ideeën. Als laatste, als geograaf in spé, zal ik zeker kijken op 

welke schaalniveaus JSA contact kan leggen met externe partijen. Van gebrek aan ideeën zal 

er helemaal géén sprake zijn,  wie weet, krijg ik het voor elkaar om een excursie met de trein 

(omdat het beter voor het milieu is) naar het ILO-kantoor in Geneve te organiseren, of 

misschien een bbq samen met JD  en de bewoners van Schinkelbuurt organiseren, of een 

debatmiddag te organiseren over neoliberalisme met de leden van JOVD, kortom ik zal geen 

gebrek aan ideeën hebben.  

Uiteraard zal ik mijn ideeën en zaken die zich tijdens het uitvoeren van de functie zullen 

voordoen zo breed mogelijk met het JSA-bestuur overleggen en ook met andere leden van 

JSA zodat ik zo transparant, democratisch en collegiaal mogelijk mijzelf kan opstellen. Ten 

allen tijde sta ik open voor kritiek en feedback en sterker nog ik zeg uit je kritiek gewoon en 

bespreek zaken die volgens jullie beter kunnen.  

Tot slot, hoop ik dat ik na deze redelijk lange sollicitatiebrief jullie, bestuursleden van JSA, 

voldoende geïnformeerd en overtuigd heb. Aangezien wij elkaar niet lang kennen en ook 

weinig gezien en gesproken hebben, heb ik hieronder wat links geplaatst over informatie over 

mijzelf en mochten jullie vragen willen stellen, jullie kunnen mij altijd bereiken. 

 

Met vriendelijke Braziliaans sociaaldemocratische groeten, 

Marcus Souza dos Santos 

 

Links:                                                                                                 

A) Uit het nieuws:        

https://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/03/ik-zoek-een-fulltime-baan-voor-de-zomer-1264404-

a775514 . Verschenen op NRC Next op 3 juli 2013. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/03/ik-zoek-een-fulltime-baan-voor-de-zomer-1264404-a775514
https://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/03/ik-zoek-een-fulltime-baan-voor-de-zomer-1264404-a775514


https://www.funx.nl/news/amsterdam/21505-fuck-fifa-go-home - kort interviewfragment op 

Funx naar aanleiding van een politieke demonstratie tijdens het WK in 2014  - datum 12 juni 

2014 

B) Op facebook:  

https://www.facebook.com/ROODjongSP/photos/t.100003675648491/10151971675000901/?

type=3&theater. Foto tijdens spoorcollege, actie in 2013 tegen het afschaffen van de 

basisbeurs 
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