Merijn Van de Geuchte
Ik ben een luisteraar. Elke dag hoor ik verhalen van
mensen die niet mee kunnen. Die beoordeeld worden
op wat ze zijn, niet op wie ze zijn. Die niet op een
sollicitatiegesprek mogen komen omdat ze een
bepaalde achternaam hebben. Die niet gestimuleerd
worden om te studeren ‘omdat hun leerkracht zegt dat
ze uiteindelijk toch in de keuken terecht komen’.
Ik luister naar verhalen van jongeren, van collega’s,
van vrienden, van mensen uit nieuwe ontmoetingen.
De verhalen raken mij in mijn kern. Ze activeren en
engageren me om te gaan voor een inclusieve, sociale
& groene samenleving. Net als Groen.
Groen heeft een sterk verhaal. Maar ons verhaal kan
anders verteld worden. Nu verliezen we mensen omdat
we te weinig inzetten op ‘het maken van beweging’: mensen meepakken in je project en hen er
de meerwaarde van laten zien. Daar slagen we te weinig in. Ongewild(?) gaan we mee in
polarisering en zetten we andersdenkenden al snel aan de kant. In plaats van te luisteren en
met hen te praten.
Het kan anders. Om opnieuw contact te zoeken met de burger moeten we onze lokale
afdelingen sterker maken. Luisteren en met hen in gesprek gaan. Hen ondersteunen en de rol
van bewegingswerkers eigen maken. Want het zijn zij die weten wat er lokaal leeft: het zijn zij
die de basis verruimen. Daar werk ik graag aan mee. Want het is vanuit de basis dat we
impact maken.
Ik ga voor een inclusieve samenleving waar iedereen meekan. Mensenrechten zijn daarin mijn
leidraad en voor mij is Groen daar de meest uitgesproken verdediger van. Dat moeten we blijven
opnemen én moeten we meer durven uitspreken. Wanneer het over migratie gaat durven we
nog te weinig stelling innemen dat dit een meerwaarde is voor onze samenleving. En we moeten
waakzaam blijven voor blinde vlekken waar we stelling in kunnen nemen.
Als voormalige coördinator van Chirojeugd Vlaanderen zijn het ook nu nog vooral verhalen van
allerlei jongeren die me dagelijks bereiken. Het zijn zij waar ik me voor wil engageren. Voor die
jongeren die dagelijks gekwetst worden, die hun geloof in de politiek kwijt zijn omdat ze vinden
dat niemand hen begrijpt. Ik wil hun stem mee oppakken en mee versterken binnen Groen. Het
zijn immers zij die de toekomst van Groen zijn.
Ik ben 33 jaar, woon in Lokeren en actief binnen Groen Lokeren. Ben fiere vader van een
dochter van drie. Zij doet me nadenken over de samenleving waarin ik haar wil laten opgroeien.
Professioneel was ik tot een halfjaar terug inhoudelijke coördinator van Chirojeugd Vlaanderen
en werkte ik rond de thema’s diversiteit, politiserend werken en bewegingsopbouw. Ik was er
inhoudelijk eindverantwoordelijke voor de gehele organisatie. Het is vanuit die functie dat ik
geleerd heb om beweging te maken en om jongeren te activeren. Ik was toen ook bestuurder bij
de Kinderrechtencoalitie om mee de rechten van kinderen te verdedigen.
Vandaag ben ik diensthoofd Noord bij ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie Broederlijk Delen
en zet ik er de strategische lijnen uit.

