PROFIEL Regillio Vaarnold
Geboren in Paramaribo (1973, Suriname) en op 4 jarige leeftijd als tweede kind van in totaal drie
jongens met mijn moeder naar Nederland verhuisd. Een groot deel van mijn jeugd ben ik door
mijn groot- en pleegmoeder opgevoed. Mijn gehele schoolloopbaan heb ik dus in Nederland
doorlopen.
Kennis en beroepsmatige ervaring
Ik ben een in mensenrechten gespecialiseerde jurist, werkzaam bij het juridisch adviesbureau
Human Rights Consultancy in Amsterdam. Ik adviseer en verleen rechtsbijstand in uiteenlopende
nationale en internationale mensenrechtenkwesties. Mijn dienstverlening is hoofdzakelijk gericht
op individuele personen of groepen personen die behoefte hebben aan adequate rechtshulp. Mijn
area of focus zijn de onderwerpen internationale mensenrechten, Reparations, Trans-Atlantische
Slavernij en Kolonialisme, racisme en discriminatie en rechten van Inheemse volkeren. Ook ben
ik oprichter van D’HERO Movement, een mensenrechtenbeweging die zich inzet voor de
verbetering van de sociaaleconomische positie van burgers van Afrikaanse afkomst.
Ik heb rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (specialisatie strafrecht) en
Internationale en Europese mensenrechten aan de Universiteit van Utrecht.
Politieke ervaring
De afgelopen tien jaren ben ik voornamelijk met buitenparlementair politiek actief geweest. Een
decennia heb ik via diverse organisaties zonder resultaat getracht bij verschillende
vertegenwoordigers van de huidige politieke partijen politieke wil te realiseren om gelijke kansen
te bewerkstelligen voor met name burgers van Afrikaanse afkomst. Nederland heeft evenals
Amerika een lange traditie van onderdrukking van burgers van Afrikaanse afkomst en deze
traditie wordt tot de dag van vandaag mede in stand gehouden door voornamelijk politieke onwil
bij de beleidsbepalers in ons land. Erkenning van het fenomeen institutioneel racisme lijkt in de
politiek maar mondjesmaat terrein te winnen. Na de toeslagenaffaire bij de belastingdienst
waarbij grootschalig en systematisch sprake was van institutioneel racisme zou je toch denken
dat alle politieke partijen het zouden hebben begrepen. Niet dus. Kennelijk is het virus dat racisme
heet te diepgeworteld in de structuren van onze instituties en instellingen. Het is beschamend dat
er ondanks de vele door Nederland geratificeerde internationale mensenrechtenverdragen in de
20ste eeuw een nieuwe landelijke politieke partij nodig is om de naleving van de universele
fundamentele mensenrechten (raciale, sociale en economische gelijkheid) te bewerkstelligen.
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