3
COLOURFUL NEWSLETTER
Nieuwsbrief Werkgroep ChristenUnie Multicultureel, juli 2006

ChristenUnie ook vertegenwoordigd op Kwakoe

Voor iedereen
De werkgroep ChristenUnie Multicultureel wil de migranten die Nederland rijk
zijn meer betrekken bij de ChristenUnie. Op evenementen zoals het
Kwakoefestival loopt u onze werkgroepleden tegen het lijf. Maar we organiseren
ook geheel eigen evenementen. Van Den Helder tot Maassluis en van Den Haag
tot Enschede - onze werkgroep verzorgt overal in het land talkshow met hapjes,
drankjes, zang, cabaret en uiteraard politiek. Want christelijke politiek is voor
iedereen belangrijk, ook voor u.

ChristenUnie op Eurospirit 2006

ChristenUnie op Eurospirit 2006

De ChristenUnie was vertegenwoordigd op Eurospirit, het grootste
migrantencongres van Nederland. Zo’n
3.000 mensen bezochten de happening. Joël Voordewind sprak namens
de ChristenUnie over het belang van
christelijke politiek en de perikelen
rondom minister Verdonk. De politieke
opstelling van de ChristenUnie in het

debat over Verdonk kreeg grote steun
van de aanwezigen. “Verdonk heeft
onzorgvuldig gehandeld met het paspoort van Ayaan Hishi Ali en als zij
haar paspoort mag behouden, dan
geldt dit ook voor alle anderen in gelijke situaties. Er mag geen sprake zijn
van vriendjespolitiek, “ aldus
Voordewind.

Leden van de werkgroep
ChristenUnie Multicultureel

Cynthia Ortega, staat als
5e kandidaat op de
Tweede Kamerlijst van
de ChristenUnie. Ze is
interim voorzitter van
MAAS, een adviesorgaan
van de gemeente
Rotterdam over
Antilliaanse zaken.

Joël Voordewind, initiatiefnemer van de werkgroep ChristenUnie
Multicultureel, is hoofd
voorlichting bij de
Tweede Kamerfractie
van de ChristenUnie. Hij
staat nr. 4 op de kandidatenlijst en is voorzitter van de ChristenUnie
Amsterdam.

Shahied Badoella is als
hoofd communicatie &
campagne op het partijbureau van de
ChristenUnie en is
betrokken bij de werkgroep.

ChristenUnie
Amsterdam Zuidoost

Tineke Huizinga is
kamerlid en staat als 3e
kandidaat op de
Tweede Kamerlijst. Zij is
woordvoerder van o.a.
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, ontwikkelingssamenwerking, vreemdelingenzaken, intgratie en volkhuisvesting.

Vincent Harris is
Amerikaan, zijn echtgenote komt uit Congo. Hij
werkt enthousiast mee
in de werkgroep omdat
hij “in de ChristenUnie
eindelijk een partij vond
die migranten een stem
wil geven.”

Yvette Lont is van
Surinaamse afkomst. Zij
is lid van de stadsdeelraad Amsterdam
Zuidoost voor de
ChristenUnie. Ze voerde
acties als ‘meer hoop
zonder dope’. Ze is
schrijfster en directeur
van een instelling voor
verslaafdenzorg.

Regina MacNack is coördinator van een voedselbank in Amsterdam
Zuidoost en lokaal actief
voor de ChristenUnie.
Ze is onlangs verkozen
tot Amsterdammer van
het jaar.
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ChristenUnie organiseert Gospelnight in Amsterdam

Contactpersoon: Shahied Badoella
e-mail: shahiedbadoella@christenunie.nl
telefoon: 033- 422 69 69
www.christenunie.nl

Contact
Partijbureau ChristenUnie
Postbus 439
3800 AK Amersfoort

Werk voor iedereen
Manifest: gelijk zoekt zijns gelijk

voor iedereen op de arbeidsmarkt te creëren’.

De werkgroep ChristenUnie Multicultureel gaf

Aanbevelingen

onlangs een manifest (inhoudelijk rapport) uit

1. Laat een ethische code als keurmerk functi-

over werk en allochtonen. Uit onderzoek van

2. Geef werknemers recht op informatie bij

het Landelijk Bureau ter bestrijding van
Rassendiscriminatie blijkt dat de werkloosheid

Winst multiculturele
Amsterdammers

oneren.

beëindigen van een dienstbetrekking in
proeftijd.

onder allochtone jongeren 21 procent is ten
opzichte van 9 procent onder autochtone jon-

3. Geef sollicitanten recht op gedegen informatie bij afwijzing.

geren.

4. Initieer een maatschappelijk debat over

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkie-

Werkgroeplid Cynthia Ortega-Martijn schreef

anonieme CV’s, experimenteer met anonie-

zingen groeide de ChristenUnie

een manifest dat de discriminatie van allochto-

me CV’s.

Amsterdam van 3.700 naar 4.400 stem-

nen op de arbeidsmarkt aan de kaak stelt. De

men. Deze stemmenwinst was veelal

ChristenUnie vindt dat uitsluiting op grond van

stageplaatsen te verbeteren - begin bij de

afkomstig van multiculturele christenen.

ras of huidskleur om krachtige bestrijding

overheid.

De landelijke campagne werd afgesloten

vraagt. Het manifest geeft daarom zes concrete

in Amsterdam met een grootst

aanbevelingen. De werkgroep typeert die zelf

Het manifest is te downloaden via

Gospelconcert in de Maranatha-kerk. Ook

als ‘maatregelen waarbij werkgevers met enige

wwww.christenunie.nl, klik op: partij/ werk-

de NOS was erbij.

drang gestimuleerd worden om gelijke kansen

groepen/ migranten en kijk onder ‘publicaties’.

5. Voer quota in om de beschikbaarheid van

ChristenUnie ook vertegenwoordigd op Kwakoe

❏ Ik kies voor een lidmaatschap à € 40, - per jaar*
❏ Ik kies voor een proeflidmaatschap à € 5,-

(alleen automatische incasso): 3x HandSchrift.
Dit proeflidmaatschap wordt automatisch opgezegd.
❏ Ik blijf graag op de hoogte en meld mij aan voor deze nieuwsbrief.
*ik onderschrijf de uniefundering en –verklaring, zie www.christenunie.nl

Voor elkaar
De ChristenUnie wil een samenleving waar oog is voor elkaar. Wij kiezen voor:
1. Meewerken: investeren in mensen door het ontwikkelen van hun talenten
en hen op weg te helpen naar (on)betaald werk. En investeren in bedrijven
en een economie die duurzaam en maatschappelijk verantwoord is.
2. Meeleven: dat is o.a. investeren in wijken en steden door bewoners en voor
bewoners, waar gewerkt wordt aan de herontdekking van de gezonde
samenleving.
3. Meehelpen: investeren in kinderen en gezinnen, scholen en hulpverlening
om kinderen en jongeren kansen voor de toekomst te geven. En om kinderen in risicosituaties tijdig op te vangen.
Voor meer informatie zie onze website: www.christenunie.nl

Naam: dhr./ mevr.
Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Geboortedatum:

Handtekening:
❏ Ik machtig de ChristenUnie de contributie jaarlijks van mijn
rekening af te schrijven (lidmaatschap)

❏ Ik machtig de ChristenUnie om eenmalig een bedrag van € 5,van mijn rekening af te schrijven. (proeflidmaatschap)
Bankrekeningnummer:
Datum:
Stuur de bon naar:
Partijbureau ChristenUnie
Antwoordnummer 862, 3800 VB Amersfoort
Een postzegel is niet nodig

