Gezocht: Werkgroepleden NJR werkgroep VN

Ben jij geïnteresseerd in de Verenigde Naties, internationale
samenwerking en vrede en veiligheid en wil je gastlessen geven over deze thema’s, ervaring opdoen
in het opzetten van acties en projecten en meedenken over aanbevelingen voor Nederland bij de VN?
Dan is de NJR werkgroep VN op zoek naar jou!
Wanneer?
Periode: sept 2017 - juni 2018
Verwachte inzet per week: Ong. 8-11 uur
Wie zijn wij?
De NJR werkgroep VN bestaat uit een groep enthousiaste jonge mensen van 17 tot 26 jaar oud,
afkomstig uit heel Nederland met interesse in de VN thema’s vrede en veiligheid, mensenrechten,
internationale samenwerking en de Sustainable Development Goals (SDG’s).
Wat doen wij?
De werkgroep geeft gastlessen op scholen over de VN-thema’s. Deze gastlessen hebben als doel om
zoveel mogelijk jongeren in Nederland met deze onderwerpen te bereiken. Daarnaast heeft de
werkgroep de taak om de meningen van jongeren te verzamelen en te verwerken in aanbevelingen
voor (inter)nationaal beleid. Dit doen zij onder leiding van de werkgroepcoördinator en in nauwe
samenwerking met de jongerenvertegenwoordigers naar de Algemene Vergadering van de VN. De
jongerenvertegenwoordigers kunnen de verzamelde input van jongeren bij al deze projecten dan weer
uitdragen bij VN conferenties.
Daarnaast krijgt de werkgroep de vrijheid om naar eigen interesse projecten en activiteiten te
organiseren gericht op Nederlandse jongeren. Bovendien is de NJR werkgroep VN dé plek om met
andere enthousiaste en betrokken jongeren van gedachten te wisselen over uiteenlopende
onderwerpen.
Komend jaar kan je bij de werkgroep onder andere aan de slag met…
-

-

Het ondersteunen van de inputverzameling van de jongerenvertegenwoordigers o.a. door het
geven van gastlessen op middelbare scholen, MBO’s en HBO’s over de Sustainable
Development Goals en de thema’s van de VN Veiligheidsraad (o.a. radicalisering, veiligheid
en geweld).
Het meeschrijven aan aanbevelingen voor Nederland tijdens haar jaar in de Veiligheidsraad
(2018).
Het actief meedenken over en bijdragen aan de lobby van de jongerenvertegenwoordigers.

En natuurlijk veel meer!

Wie zoeken we?
Enthousiastelingen tussen de 17 en 26 jaar, die het leuk en belangrijk vinden om met jongeren in
gesprek te gaan
-

-

-

… Met interesse in/passie voor de VN-thema’s vrede en veiligheid, mensenrechten, de
Sustainable Development Goals en internationale samenwerking en de rol van Nederlandse
jongeren hierin.
… En specifieke affiniteit met internationale politiek, besluitvorming en maatschappelijke
problemen. Expertise op het gebied van één of meer van deze onderwerpen is een pré maar
zeker geen vereiste. Expertise op een heel ander gebied kunnen we ook gebruiken en wordt
op prijs gesteld.
Gemotiveerde en creatieve werkers die van aanpakken weten.

Wat verwachten wij?
- Aanwezigheid bij twee-maandelijkse vergaderingen.
-

Actieve inzet van minimaal 8-11 uur per week, met o.a.:
o Actieve inzet voor één van de lopende projecten (meer dan één mag ook)
o Het geven van minimaal 3 à 4 gastlessen per maand
o Actieve eigen inzet buiten vergaderingen om

-

Actieve deelname voor minimaal een jaar (sept-juni).
Goed bereikbaar zijn via telefoon en e-mail.

Wat krijg je ervoor terug?
-

Training in o.a. het geven van gastlessen, lobbyen en social media.
Introductie tot VN thema’s en het functioneren van de VN in het algemeen en de AVVN, de
Veiligheidsraad, de Mensenrechtenraad en de ECOSOC in het bijzonder.
Ervaring in het verwerken van de mening van jongeren in concrete aanbevelingen en het
uitvoeren van projecten.
Didactische ervaring.
Samenwerking met jonge ambitieuze mensen van verschillende achtergronden.
Mogelijkheid om deel te nemen aan evenementen, workshops en seminars.
De kans om je netwerk te vergroten.
De mogelijkheid om deel te nemen aan andere NJR projecten en activiteiten.
Ervaring in invloed hebben op beleidsvorming.

Interesse?
Word je nieuwsgierig en wil je graag lid worden? De sollicitatie loopt totdat er genoeg geschikte
kandidaten gevonden zijn, stuur daarom snel een mail met je cv en motivatie
naar: vncoordinator@njr.nl. Gesprekken vinden eind augustus plaats.
Meer info?
Check http://www.jongerenvertegenwoordigers.nl/vn/werkgroep
De NJR werkgroep VN is ook te vinden op https://www.facebook.com/njrwerkgroepvn
@NJRWerkgroepVN. De Jongerenvertegenwoordigers naar de Algemene Vergadering van de VN zijn
te volgen via Facebook en Twitter (@JVUnitedNations, @ElianYahyeVN & @SaharAfzalVN)

