Profiel Lucia Fer
Augustus 1958 zag ik het licht in zonnig Paramaribo, Suriname. Zij noemden mij Lucia Josephina
Fer. In Suriname heb ik mijn diploma behaald bij Mr. Dr.J.C. de Miranda Lyceum. Tijd om verder
te studeren dacht ik. Maar helaas werd de studiebeurs mij niet gegund. En omdat mijn ouders het
zich financieel niet konden veroorloven om mijn studie te betalen, besloot ik zelf stappen te
ondernemen door te gaan werken bij het toenmalige LTT (’s Lands Telegraaf en Telefoon bedrijf
Suriname). En met het verdiende geld kon ik naar Nederland om de zo gewenste sociale studie te
gaan volgen. De weg daarnaartoe was lang, gevuld met mooie, spannende, leervolle en minder
goede momenten. Maar uiteindelijk heb ik in 2007 mijn HBO opleiding, Culturele en
Maatschappelijke Vorming, gehaald.
Zie hierin mijn vastberadenheid.
Connected
Vanaf mijn aankomst in Nederland (1979) heb ik mij betaald en vrijwillig ingezet voor een beter
en socialer Nederland. Op lokaal niveau heeft dit geresulteerd in een Koninklijke onderscheiding.
Tevens blijf ik verbonden met het land waar mijn cumba te (navelstreng) begraven ligt- Suriname.
Daar verricht ik vrijwillige activiteiten in het kader van duurzame landbouw.
Als werker in het sociale en culturele domein leg ik vele verbindingen en ontmoetingen met mijn
medemens. Ik merk vaak genoeg dat er geen sprake is van gelijkwaardigheid en gelijke kansen
voor een ieder. En dat er vele onzichtbare belemmeringen in het systeem zitten. Het resultaat
daarvan is ongelijke kansen, armoede, dakloosheid, jeugdwerkloosheid, glazen plafond en ga zo
maar door. Tijd dus voor transformatie. Tijd voor zetels in het Politieke domein voor Ubuntu
Connected Front. Een “Manifest voor NL transformatie”, daar ga ik voor.
Front
Ik ben al eerder betrokken geweest bij een politieke organisatie. Mijn ambitie om te beïnvloeden,
mede te bepalen, met als doel bij te dragen aan een rechtvaardig en gelijkwaardig bestaan, hebben
geresulteerd in mijn raadslidmaatschap van 2014 tot 2018 in gemeente Lelystad.
Ubuntu Connected Front is anders dan mijn vorige politieke kleur. Met UCF voel ik mijn
voorouderlijke spiritualiteit en wil ik gaan voor waarheid en rechtvaardigheid voor een ieder
omdat wij pas vrij zijn wanneer wij allen vrij zin.
Politiek
In de Tweede Kamer wil ik me inzetten voor vraagstukken op het gebied van:
- VN Vrouwenverdrag- en Kinderrechten
- VN Rechten van Ouderen en op het gebied van Leeftijdsdiscriminatie
- Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Onderwijs en Participatie
- Kunst en Cultuur

