
 

Mr. Regillio Vaarnold LLM 

 

Partijvoorzitter 

Geboren in Paramaribo (Suriname) vertrok ik op 4 jarige leeftijd met mijn moeder en broers 

naar Nederland. Een groot deel van mijn jeugd ben ik door mijn groot- en pleegmoeder 

opgevoed.  

De grondbeginselen van de UCF zijn voor mij de belangrijkste reden geweest om de 

benoeming tot Partijvoorzitter te aanvaarden. Ik denk dat ik in de positie van Partijvoorzitter 

UCF in de gewenste richting kan aansturen. Niet op de achtergrond maar op de voorgrond. 

Op de voorgrond werken aan verbinding. Om betekenis te geven aan de begrippen Connected 

Front. Laten merken dat je ook behoefte hebt om zelf op de ‘stoel’ te zitten om het woord te 

voeren. Niet namens mij maar door mij. Dat betekent meer Kleur in de Nederlandse Politiek. 

Ik ben er helemaal klaar voor!’ Veel mensen die ik spreek geven aan dat deze Partij het beste 

alternatief is voor alle burgers in Nederland die het zat zijn om alleen mee te tellen tijdens 

verkiezingstijd. Met mijn opleiding, beroepsmatige ervaring als mensenrechtenjurist, Pan-

Afrikanistische visie en jarenlange expertise in het maatschappelijk middenveld en 

mensenrechtenbewegingen ben ik zeker een aanwinst in het spectrum van Politiek 

Nederland.  

Mijn focus is alle burgergemeenschappen in Nederland met accent op de meest kwetsbare 

groepen. Door de jaren heen heb ik te veel onrechtvaardigheden meegemaakt, zowel 

persoonlijk als van mensen om mij heen. Daarom streef ik naar gelijkwaardigheid en gelijke 

kansen voor de zwarte medemens. Daarbij reken ik op een ieder die de doelstellingen van 

UCF wil ondersteunen. 

Deze nieuwe uitdaging als Partijvoorzitter begint met UCF op de kaart te zetten. Prioriteit zal 

worden gegeven aan het vergroten van het ledenbestand en leidinggeven aan het proces ten 

behoeve van de Parlementaire verkiezingen in maart 2021. Ik heb de belofte gedaan dat UCF 

zal meedoen en daar zal ik me voor inzetten. De UCF campagne- en de programmacommissies 

staan in de startblokken om hun producten te presenteren. Het proces van de samenstelling 

van de kandidatenlijst voor de verkiezingen in 2021 is het uitdagendste. Kortom, een berg 

huiswerk ligt op ons te wachten. Uiteindelijk gaat het mij om het succes van de Partij en 

datgene over te brengen waar de Partij voor staat’.  

 

Wilt u meer over mij weten: lees hier 

https://app.box.com/s/56z9th8eps1iz4yz0m2nn0tjg750f9p5 
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