ALDE, culisele unui eveniment major. Tudor Tim Ionescu: Continuăm liberalismul în Români
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ALDE anunță că va avea loc Școala Politică de Vară TLDE cu tema ”Libertate și democrație” în stațiunea Mamaia, în per
29 august - 1 septembrie 2018. Tudor Tim Ionescu, secretar general adjunct al ALDE, a vorbit, pentru DCNews, despre a
eveniment.

Consilierul general al Primăriei Muncipiului București a precizat că vor ﬁ 230 de tineri liberali din toată țara la Școala Polit
Vară, aflată la a patra ediție.

”Aceste școli politice sunt foarte importante pentru tineri, întrucât educația politică este esențială pentru orice tânăr care-și d
să se implice în dezvoltarea societății, în dezvoltarea României. Îndrăznesc să spun că tinerii din ALDE sunt privilegiați prin
școli politice față de alte organizații de tineret de la alte partide, întrucât seminariile sunt organizate de către Institutul de
Liberare - ISL, institut care are nu mai puțin de 18 ani de experiență în educația politică în România. Iată unul din elem
fundamentale pentru care tinerii ALDE beneﬁciază de o pregătire autentic liberală în cadrul acestei școli. Al doilea el
important este prezența liderilor ALDE, începând cu domnul președinte Călin Popescu-Tăriceanu, doamna europarlam
Norica Nicolai, domnul secretar general Daniel Chițoiu și mulți alții, care vor veni să discute cu tinerii într-un cadr
puțin formal, dar un cadru care permite apropierea tinerilor de modele politice de succes.” a declarat Tudor Tim Ionescu

Prim-vicepreședintele tineretului ALDE a mai spus că ”un al treilea element extrem de util în coagularea echipei tineretului
este posibilitatea pentru membrii din toată România să se întâlnească, să se cunoască cu noii membrii și să proﬁte sea
socializări, ceea ce sporește întotdeauna spiritul nostru de echipă. Desigur, litoralul ajută la acest demers, mai ales vara.”

”Am învățat aceste trei elemente când eram membru al Tineretului Național Liberal TNL și mă bucur să le pot transmite, în c
de prim-vicepreședinte ales al tineretului ALDE și lector al Institutului de Studii Liberare - ISL, aceste experiențe și cun
colegilor din TLDE, o echipă de care sunt mândru, alături de care continuăm liberalismul în România.” a conchis acesta.

