
Paramaribo, 14 oktober 2018 

Aan: de voorzitter van de Nationale Assemblee 

nnw. drs. Jennifer Geerling-Simons 

Onderwerp: eisen een betere aanpak en preventie van 
geweldpleging 

Mw. de voorzitter, daadwerkelijk toepassen en naleven van de WET van 20 
juni 2009, houdende regels nnbt. de bescherming tegen huiselijk geweld. 
(Wet Bestrijding Huiselijk Geweld) is de eis die gesteld wordt door de 
Surinaamse samenleving na het bericht over de lugubere moord op mw. 
Monaliza Maynaard nauwlijks 37 jaartjes jong. 

Mw. de voorzitter, geweldpleging is een probleem dat voortdurende 
aandacht verdient. Het draagt in belangrijke mate bij aan gevoelens van 
onveiligheid van burgers en het vergroot cohesieproblemen in de 
samenleving. Zo speelt het merendeel van de geweldsincidenten zich af 
binnen (huwelijkse) relaties en verbroken relaties. 

De ruime meerderheid van de verdachten is man, is het geen tijd dat er ook 
extra aandacht besteed wordt aan de groep die ook recht op een stem 
heeft? Regering uw hulp in deze. 

Voorts wordt geéist van de regering er haast bij te zetten dat organisaties 
die vanuit de overheid bevoegd zijn, conform eerder genoemde wet 
handelingen te plegen deze zodanig te bemensen dat het haast onmogefijk 
is dat slachtoffers en of daders weerloos zijn of in de steek worden gelaten. 

Mw. de voorzitter, dtkv. van u wordt er geéist naar meer en betere 
voorlichting naar de totale Surinaannse samenleving. Wegwerken van 
belemmeringen zoals taboe, schaamte, privicy en onwetenheid. Laat uvv volk 
niet in onwetenheid. 

Mw. de voorzitter, wij eisen via u aan de regering dat de statistieken in kaart 
gebracht en openbaar worden gemaakt tav. geweldpleging. 

Mw. de voorzitter, Geweldpleging met name Huiselijk geweld is vreselijk en 
wij hopen dan ook dat het van de aardbodenn zal verdwijnen. Toch komt het 
vaker voor dan u zou denken. 
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Mw. de voorzitter, velen in de samenleving weten niet dat: 

1) Agressie 

2) Boze handeling 

3) Brute kracht 

4) Drift 

5) Droevige gebeurtenis 

6) Drukte 

7) Dwang 

8) Force 

9) Fysieke kracht 

10) Gebruik van het recht van de sterkste 

11) Geraas 

12) Gewelddadigheid 

13) Grote kracht 

14) Heerschappij 

15) Hevigheid 

16) Kracht 

17) Lawaai 

18) Leven 

19) Macht 

20) Machtsmisbruik 

21) Misbruik van kracht vormen van geweldpleging zijn, dus aan de 
regering de eis deze methodes te verbannen cq. elimineren middels het 
daadwerkelijk inzetten van regelgeving en daar tegenover de gevolgen. 
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Namens:het burgerinitiatief naar aanleiding van de dood van Mw. Monaliza 
Maynaard 
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