Het bestuur draagt voor als bestuurslid Politiek: Johan de Leeuw.
Hieronder is een bijdrage te vinden waarin de kandidaat zichzelf voorstelt.

Ha SGPJ’ers,
Mijn naam is Johan de Leeuw (2002) en aanstaande zaterdag hoop ik te
worden voorgedragen als Politiek Bestuurslid. Daarom wil ik jullie graag
wat meer vertellen over wie ik ben en mijn relatie met SGPJ.
In het dagelijks leven ben ik student Internationale Politiek aan de
Universiteit Leiden. Deze studie is een variant van Politicologie die zich
wat meer richt op internationale thema’s zoals grootmachten, migratie,
defensie en EU. Vanuit deze achtergrond heb ik mij de afgelopen jaren
ingezet voor onze prachtige Commissie Internationaal. Tot op de dag
van vandaag laat ik met veel plezier het geluid van SGPJ over deze
thema’s horen.
Maar mijn interesse is breder dan deze internationale onderwerpen.
Ook voor thema’s als abortus, klimaat en onderwijs is het van
levensbelang om het christelijke geluid in de politiek te laten horen.
Daarom ben ik dankbaar dat ik me sinds een paar maanden vanuit de campagnecommissie ook voor
deze onderwerpen mag inzetten. Als SGPJ actief naar buiten treden, de media opzoeken en ons geluid
laten horen, dat ligt mij wel. Zowel tijdens de debatten in de campagne als tijdens mijn deelname aan
het PJO-parlement merkte ik dat ik graag voor onze standpunten naar de interruptiemicrofoon ren.
Dat is een lijn die ik als Politiek Bestuurslid wil vasthouden. Ons geluid heeft een plaats in de
samenleving, ook buiten de vaste SGP-achterban. Maar dan moeten we het geluid wel laten horen,
dus wil ik actief het debat in!
Als bestuurslid hoop ik, samen met jullie als leden, het SGPJ-geluid verder te verspreiden in de
samenleving. Christelijke politiek, daar ligt onze kracht en daar wil ik mij graag voor inzetten. Dat kan
ik als bestuurslid niet alleen, maar dat moet samen met de leden. In het bijzonder met de expertise
die we hebben zitten bij het Politiek Platform. Ik hoop dan ook op jullie stem en steun te kunnen
rekenen. Maar laten we als jongerenpartij bovenal vertrouwen op Hem waarvan wij onze steun echt
moeten verwachten.
Tot zaterdag!
Johan de Leeuw

