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Diana Vlet 

Bijna alles is politiek. Het moment dat je de deur uitstapt; de stoep waarop je loopt, de honden op 
straat, de natuur, openbaar vervoer, educatie, milieu en klimaat, veiligheid, economie. huisvesting, de 
sportvelden. Zoveel onderwerpen waar de politiek over gaat. 
 
Het stemrecht is van onschatbare waarde. Velen – vrouwen, nazaten van de Afrikaanse tot slaaf 
gemaakten, Inheemsen, minvermogenden, bijvoorbeeld – hebben jarenlange strijd moeten voeren om 
stemrecht te krijgen. Ik ben een groot voorstander dat mensen dan ook gebruik maken van hun 
stemrecht. En natuurlijk hoop ik dat er massaal op UCF wordt gestemd. Want het gaat natuurlijk ook 
om de doelen die je verwezenlijkt wilt zien.  
 
 
Maatschappelijke betrokkenheid 
Ik kom oorspronkelijk uit de vrouwenbeweging alwaar ik mij nu al langer dan 15 jaar inzet voor gelijke 
kansen van vrouwen omdat gelijke rechten in Nederland nog niet betekent gelijke kansen voor alle 
groepen burgers. Ik ben vooral actief op het gebied van de internationale vrouwendag op 8 maart 
waarbij ik me vooral richt op vrouwen en meisjes uit verschillende etnische culturele 
gemeenschappen.  
 
Ik ben als bestuurslid sinds 2018 betrokken bij de Global Human Rights Defence. Deze organisatie 
houdt zich onder meer bezig met de empowerment van vrouwen en mensenrechten (monitoring, 
lobbyen en onderzoek) van minderheden en gemarginaliseerde groepen wereldwijd. 
 
In Zoetermeer ben ik de initiatiefnemer en tevens voorzitter van de in 2013 opgerichte Stichting 
Herdenking Slavernijverleden. 
 
Verder ben ik organisator van de jaarlijkse Inheemse Dag  
 
Verder ben ik vrijwilligster bij de Stichting Wiesje. De Stichting zet zich in om middelen bij elkaar te 
brengen, kennis over te dragen en voorzieningen te realiseren voor mensen met dementie in 
Suriname.  
 
Expertise 
Ik heb de middelbare school genoten en ben daarna in de zorg gaan werken op mijn 17de.  
Ik ben afgestudeerd als Sociaal Pedagogische Hulpverlener bij de Haagse Hogeschool. Daarnaast heb 
ik mij bekwaamd in het vak van communicatieadviseur op Hbo-niveau.  
In 2017 richtte ik mijn communicatie advies bureau op. 
 
Ik werk op dit moment bij de overheid in de sfeer van communicatieactiviteiten. Bij de overheid ben 
ik begonnen als secretaresse bij verschillende departementen.  
 
Mijn expertise op het gebied van landbouw en visserij en zakendoen is begonnen in 2005 met de start 
van mijn eigen Landbouwbedrijf. Ik exporteerde bananen, pinda’s, watermeloenen en andere 
groentesoorten van Suriname naar Nederlandse Surinaamse bedrijven. Verder hield ik me bezig met 
een zoetwatervissenkwekerij.  
 
 
Kerncompetenties 
Een aantal kernwoorden die bij mij passen en mij het best omschrijven:  
ondernemend, servicegericht, spontaan, nieuwsgierig, sociaal, creatief, gevoel voor humor.  
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Een netwerker die gemakkelijk met mensen omgaat en proactief en slagvaardig is. Ik leg gemakkelijk 
verbanden, “kan niet” is voor mij geen optie en ik zoek altijd naar een oplossing.  
Het enthousiasmeren en motiveren van anderen gaat mij goed af, daarbij vertrouw ik op mijn 
creativiteit, improvisatietalent en doorzettingsvermogen. 
 
 
Visie 
Het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst, waarbij grootschalig en systematisch sprake is geweest 
van institutionele discriminatie en etnisch profileren en dat later geleid heeft tot de val van Kabinet 
Rutte III is voor mij de absolute trigger geweest om me aan te sluiten bij een politieke partij.  
Na factfinding stuitte ik op Ubuntu Connected Front. Een partij die staat voor mijn idealen: ’Samen 
bouwen aan een eerlijkere en mooiere samenleving’ voor alle Nederlanders. Niet meer op de 
achtergrond maar op de voorgrond.  
 
In de Tweede Kamer wil ik me richten op: 

- Mensenrechteneducatie 
- Mensenrechten van vrouwen en meisjes 
- Internationale mensenrechten van Inheemsen 
- Vraagstukken van Inheemsen in Nederland  
- Landbouw, Internationale Handel en – Samenwerking 
- MKB 
- Strategische Economische Allianties (OCACP)  
- Europa 

 


