Kenneth Cuvalay
Mijn naam is Kenneth Cuvalay. Ik ben geboren in 1952 en getogen op het Caribische eiland St.
Eustatius (voormalige Nederlandse Antillen). Mijn nationaliteit is Nederlands en mijn wortels
zijn Afrikaans, wonend in de diaspora. Mijn ouders zijn beiden ook van Afrikaanse afkomst. Mijn
moeder is geboren op het eiland St. Kitts en mijn vader op St. Eustatius. Ik ben opgegroeid in een
arm gezin met dertien kinderen. Op achtjarige leeftijd ging ik werken om ons gezin economisch
te ondersteunen. Pas op latere leeftijd ging ik naar school en ontwikkelde me. Sindsdien vecht ik
voor gelijkheid, mensenrechten en tegen onrecht jegens de meest kwetsbare mensen in onze
gemeenschappen.
Politiek-maatschappelijk werk
Ik heb aan de wieg gestaan van het ontwikkelen van de verslavings- en psychiatrische zorg in
Caribisch Nederland. Belangrijk hierbij is dat de toegang tot de zorg, de uitvoering van de zorg
en de gebruikte methodieken zijn afgestemd op de behoeften van de bevolking op de eilanden.
Hier is vanuit de Nederlandse regering en veel geestelijke zorginstellingen in Nederland geen
aandacht voor. Ik zoek hierbij aansluiting bij gezondheidsorganisaties in het Caribisch gebied.
Ook in Nederland is het belangrijk dat transculturele zorg aandacht krijgt. Mensen van
Afrikaanse afkomst hebben een ander idee over gezondheid, over ziek zijn en over
behandelmethoden.
Ideologie
De basis van mijn ideologische overtuiging is gefundeerd in de strijd van mijn leven tegen
economische ongelijkheid en de erfenis van het Nederlandse Trans-Atlantische kolonialisme en
de tot slaaf maken van het Afrikaanse volk, de erfenis van het kolonialisme die nog steeds de
basis vormt voor structureel institutioneel racisme en discriminatie, die het Afrikaanse volk
blijft marginaliseren en de voortdurende overheersing van de mensen binnen de
gemeenschappen van de zogenaamde voormalige Nederlandse Antillen, door hun culturele
identiteit, erfgoed en zelfbeschikking te vernietigen. Met andere woorden, een afschuwelijke
misdaad tegen de mensheid die tegen Afrikanen voortduurt.
Relevante posities
- Oprichter en voorzitter van Stichting Verslavings- en Psychosociale zorg "The Quill" St.
Eustatius.
- Coördinator van de Afrikan History, Spirituality, Culture, Education and Consciousness
werkgroep in Amsterdam.
- Als senior psychiatrisch verpleegkundige in detachering door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgezonden naar Caribisch Nederland om
daar de verslavings- en psychiatrische zorg op te zetten. In de laatste jaren was ik als
klinisch manager Bovenwinden (St. Eustatius en Saba) werkzaam bij zorgorganisatie
Mental Health Caribbean.
- Oprichter en coördinator van de grassroot-beweging European Anti-Racism Network
(EARN). Dit is een beweging van zwarte FNV-vakbondsleden in Nederland die strijden
tegen institutioneel racisme op de arbeidsmarkt, de werkvloer en binnen de FNV zelf.
- Oprichter en coördinator van de grassroot-beweging St. Eustatius Awareness and
Development Network (SEAD).
Expertise beleidsgebieden
Afrikan history, spirituele ontwikkeling en educatie. Geestelijke gezondheidszorg en
verslavingszorg. Identiteit en bewustwording van kracht en eigenwaarde. Institutioneel racisme
op de arbeidsmarkt, werkvloer en binnen de onderwijssystemen. Trans-Atlantische
slavenhandel en slavernijverleden en de invloed op ons denken, handelen en hoe wij onszelf als
gemeenschap zien en ontwikkelen.

Ubuntu Connected Front
Mijn focus binnen Ubuntu Connected Front zijn de burgerrechten en sociale en economische
ongelijkheid van de inwoners van Caribisch Nederland, de drie eilanden Saba, St. Eustatius en
Bonaire. UCF is de enige partij in Nederland die direct opkomt voor de inwoners van deze
eilanden. Zij zijn op onze kandidatenlijst met twee personen vertegenwoordigd en over vier jaar
zijn dat er hopelijk nog meer.
Uit het vorenstaande moge het duidelijk zijn op welke gebieden ik me zal concentreren wanneer
ik gekozen ben als lid van de Tweede Kamer der Statengeneraal.

