Gladys Vreden

UCF Kandidatenlijst nummer 15.
Kandidaat nummer 6 voor de centrale stad.
Lijsttrekker voor het gebied Noordwest, kandidaat nummer 1.
Ik ben in Republiek Suriname geboren en woon al meer dan 40 jaar in Nederland in het geliefde
Amsterdam waar mijn hart zeer naar uit gaat. Ik ben de jongste uit een gezin van 3 kinderen.
Ik voel een sterke binding met mijn voorouders, met de Afrikaanse Culturen, het nalatenschap en het
cultureel erfgoed. Die sterke binding heeft ertoe geleid dat ik mij heb aangesloten bij de politieke partij
Ubuntu Connected Front (UCF). De filosofie van de partij die geïnspireerd is door het gedachtengoed
van Nelson Mandela en bisschop Tutu zijn voor mij doorslaggevend geweest om mij vervolgens
kandidaat te stellen (onder de paraplu van UCF) voor het Gebied Noordwest. De inspirerende
grondbeginselen: de filosofie, visie, missie en doelstellingen van de partij hebben me tevens
gemotiveerd om me ook kandidaat te stellen voor de gemeenteraad.

Ik ben voor een inclusieve menswaardige Amsterdamse samenleving die mensen ongeacht hun
afkomst respecteert en waardeert. Waar hoogwaardige fatsoensnormen gelden; solidariteit en begrip,
integriteit en een goed en rechtvaardig politiek bestuur. Met extra aandacht voor alle sociaal
zwakkeren. Medemenselijkheid voorkomt racistisch gedrag, raciaal taalgebruik en etnisch profileren.
Door samen een vuist te maken kun je racisme overwinnen.
Door mijn kennis over wat er speelt in de Amsterdamse samenleving voelde ik mij verplicht om binnen
de partij UCF voor een pakket te kiezen die mij in staat stelt een stem te zijn voor de mensen die
politieke backing het hardst nodig hebben. Ik heb het dan over de volgende doelgroepen: senioren,
Jongeren/ kinderen, Vrouwen, langdurig werklozen/ werkzoekenden, starters op de woningmarkt,
asielzoekers. Uitgeprocedeerden zijn ook mijn aandachtsgebied en de zogenoemde hangmannen.
Mijn belangrijkste aandachtpunten zijn op het gebied van:
1.Betaalbare sociale huurwoningen voor grote gezinnen: ouderen, jongeren, studenten (die na de
studie terug moeten naar moeder of elders) en vluchtelingen.
2.Stopzetten van bezuiniging in de zorg: aandacht voor waardige ouderenzorg. Meer woongroepen
voor ouderen tegen eenzaamheid. Aandacht voor het uit huis plaatsen van ouderen naar een instelling.
Deze leven langer in eigen omgeving. Ik zal ook invloed uitoefenen op het seniorenbeleid en meer
aandacht voor ouderen met etnische achtergrond zonder volledige AOW.
3. Onderwijs en arbeidsmarkt. Meer stageplekken voor studenten en leerwerktrajecten voor langdurig
werklozen respectievelijk uitkeringsgerechtigden.
5.Armoedebestrijding: schuldenproblematiek terugdringen (meer maatregelen en voorzieningen voor
het tegengaan van ontruimingen, het afsluiten van energie en watervoorziening).
6.Milieuvriendelijk, leefbare en veilige Amsterdamse buurten (door activiteiten buurten en mensen bij
elkaar te brengen).
7. Meer activiteiten voor jong en oud (meer subsidies voor buurthuizen en verenigingen).
Nu iets meer over mezelf. Dan spreek ik ook anderen na.
Ik heb een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel, mensen kunnen op me rekenen, dat komt
ook door mijn doelgerichte persoonlijkheid. Ik ben positief ingesteld waardoor ik ook in moeilijke en
complexe situaties kan functioneren en anderen kan motiveren. Enthousiast en natuurlijk gedreven.
Eerlijkheid, duidelijkheid en rechtvaardigheid staan bij mij hoog in het vaandel. Door mijn flexibele
instelling sta ik open voor verandering, kan ik goed organiseren, afstemmen en structureren
Werk ervaring en expertise.
In Suriname heb ik gewerkt in het onderwijs. In Nederland op een postkantoor, bij het GAK/ UWV en
de Dienst Werk en Inkomen (DWI). Ik heb bij DWI gewerkt als bijzonder buitendienstambtenaar.
Mijn opleidingen zijn op het gebied van de Sociale Dienstverlening, Vrouwenemancipatie en
Empowerment.
Uw stem op 21 maart is mij heel veel waard.
Voor een menswaardig Amsterdam Stem op UCF. Stem op mij.
IK REKEN OP U!

