
Jamila Aanzi (29) is single en vicevoorzitter bij FNV Jong.  
Ze wordt 30 op 24 juni 2011.
 
“Ik ben altijd goed geweest in  
economie en ben gek op cijfers. 
Jarenlang was het mijn ambitie 
om bankdirecteur te worden. Tot 
ik maatschappijbewuster werd.  
Ik heb een groot onrechtvaardig-
heidsgevoel: ik heb het zelf goed 
en als ik zie dat anderen dat niet 
hebben, dan wil ik dat aanpakken. 
De politiek is, als de juiste mensen 
er zitten, het aangewezen insti-
tuut om dingen te veranderen en 

teweeg te brengen. En wil je enige 
invloed kunnen uitoefenen, dan 
kan dat het beste als minister van 
Financiën. Omdat je dan beslist 
waar het geld naar toe gaat. Ik wil 

graag geloven dat niets onmoge-
lijk is. In Nederland zeggen men-
sen al snel ‘Ja tuuuurlijk, dat gaat 
echt niet gebeuren, droom maar 
lekker verder’. Maar ik ga ervoor, 
rond mijn veertigste wil ik minis-
ter van Financiën zijn! 
Ik ben nu vicevoorzitter bij FNV 
Jong. Dit is het jongerennetwerk 
van de FNV en wij komen op voor 
de belangen van jongeren op het 
gebied van werk, zorg en inkomen. 

Het is een heel goede leerschool 
waarbij je een kijkje in de keuken 
van politiek Den Haag krijgt. Mijn 
vicevoorzitterschap is voor drie 
jaar – bestuursfuncties zijn altijd 
aan een termijn gebonden – en ik 
heb er nu twee jaar opzitten. Vol-
gend jaar, vlak voor mijn dertigste 
verjaardag, moet ik een keuze 
hebben gemaakt: of ik meld me 
aan voor het voorzitterschap of ik 
ga het bedrijfsleven in. Ik denk dat 
je een completere politicus bent 
wanneer je bij de vakbeweging én 
in het bedrijfsleven hebt gewerkt. 
Het liefst zou ik werken op Wall 
Street, het financiële hart van 
New York. In deze stad dromen 
mensen het onmogelijke en wordt 
keihard gewerkt om die dromen 
waar te maken. Alles is mogelijk 
in New York. Ja, het zou wel gaaf 
zijn om daar volgend jaar te  
werken.”

Haal jij je deadline?
Heb of had je ook zo’n lijstje met dingen die je wilde 

bereiken voor je dertigste? En hoe is dat gelopen? We zijn 
nieuwsgierig naar je verhaal. Als je erover wilt vertellen 
in Viva, stuur dan een mailtje naar redactie@viva.nl met 

als onderwerp ‘Dertigersdeadline’. 

interview Amanda van Schaik foto Erik Buis 30’ers deadline
Wat Wil(de) je bereiken voor je dertigste?

‘Rond mijn veertigste wil ik  
minister van Financiën zijn’

●

In Viva 27 is bij het interview met Jamila per ongeluk de verkeerde foto geplaatst. Deze keer met de juiste foto.
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