
Paramaribo, 31 oktober 2018 

Aan:de Nationale Assemblee van Suriname 
t.a.v de voorzitter mw. J. Geerlings - Simons 

Geachte voorzitter, 

Vandaag 31 oktober, wereldwijd Hervonningsdag, willen wij als kerkgemeenschap in 
Suriname, het volgende onder uw aandacht brengen met de dringende vraag het ook door te 
geleiden naar de uitvoerende macht. 

Wij, gelovigen in de Surinaamse gemeenschap hier vertegenwoordigd in o.a het, 
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, LOGOS ministries, Bribi Ministries, 
Tabernacle of Faith & Love Ministries, het Leger des Heils en de Trinitatis Lutherse Kerk 
der Augsburgse Evangelisch Lutherse Gemeente in Suriname, 

constateren reeds geruime tijd een ongekende en zeer zorgwekkende crisis in ons geliefd 
land Suriname. Regelmatig worden wij in onze bediening ook geconfronteerd met mensen die 
ons benaderen om lots verbetering, omdat voor hun gevoel de kwaliteit van hun leven als 
maar aan het afnemen is. Wat Surinaamse burgers nu meemaken, mag absoluut niet erger 
worden. Er moet daarom alles aan gedaan worden om de ingetreden verpaupering en 
verloedering, die toch wel angst aanjagende vormen aannemen een halt toe te roepen. 

Als mensen van hoop, die zicht hebben op overwirming in de Here Jezus Christus, geloven 
wij dat o.l.v God er zeker een ommekeer gebracht kan worden in de neerwaartse richting van 
deze zorgwekkende ontwikkeling. Allereerst geloven wij dat het aangezicht van de Heer van 
hemel en aarde serieuzer gezocht moet worden. Dat te hebben aangegeven dringen wij er bij 
u op aan alles, wat binnen uw vermogen is, te doen om deze crisis een halt toe te roepen. 

Hieronder treft u enkele vraagstukken die wij in de vorm van stellingen hebben geponeerd. 
Wij geloven, dat indien de nodige aandacht hieraan gegeven wordt de sociaal 
maatschappelijke rust langzaam terug zal keren in onze gemeenschap. 

Stelling 1 Gezondheidszorg 
Gezondheidszorg mag nimmer als gunst gezien worden, maar dient onderdeel te zijn van een 
bewust beleid dat streeft naar gezonde burgers, die tegen betaalbare prijzen zich kunnen 
ontdoen van pijnen en kwalen en zo rkodig zonder drempels gezondheidswerkers kunnen 
raadplegen. De burgers worden echièrok opgeroepen een proactieve gezonde levensstiji op 
na te houden. 
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Stelling 2 Onderwijs 
Een maatschappij die mee wil gaan met de ontwikkelingen in de wereld en haar burgers wil 
zien uitgroeien tot zelfstandig denkende en zichzelf verzorgende mensen zal grote prioriteit 
schenken aan onderwijs. 

Stelling 3 Milieu 
Iedereen dient het als haar/zijn plicht te zien om het milieu te helpen beschermen en dat in zo 
een goed mogelijke staat achter te laten voor de volgende generatie. De regering dient de 
burgers daarin voor te gaan d.m.v. van voldoende wetgeving en sancties. Beschermen van ons 
milieu door het bekijken van en debatteren over vraagstukken die het milieu dreigen te storen; 
district aanpak van problemen zal middels meerdere distrikts bijeenkomsten kunnen leiden tot 
verbetering van bv. betere vuilverwerking. 

Stelling 4 Armoede 
Elke regering — of die wel of geen sociaal akkoord met haar volk sloot - heeft als eerste plicht 
erop toe te zien dat haar volk niet in armoede wordt gedompeld. Regeringen beheren het geld 
van het volk en dienen daarmee zo om te gaan dat welvaart en voorspoed voor het volk 
worden gerealiseerd. 

Stelling 5 (Huiselijk) Geweld 
Huiselijk geweld neemt steeds grimmigere en zorgwekkende vormen aan, waarbij in sommige 
gevallen het de dood tot gevolg heeft. De meest kwetsbare mensen hierbij zijn vrouwen en 
kinderen. Zij zijn vaker het slachtoffer van geweld en seksueel misbruik. Het is de taak van 
ons allen in het bijzonder van de overheid om alle vormen van (huiselijk) geweld middels 
wetgeving te minimaliseren of zelfs te voorkomen. 

Stelling 6 Eerlijkheid en integriteit 
Eerlijkheid en integriteit zijn deugden, die vanuit het Woord van God worden aangeprezen. 
Deze deugden gaan corruptie tegen. De laatste fungeert als een maatschappelijk kanker 
gezwel en verschaft enkelen rijkdommen ten koste van velen. De kerk roept daarom op om 
deze deugden hoog te blijven houden. Door corruptie worden noodzakelijke voorzieningen 
het volk onthouden, terwijI enkelen zich ongegenereerd verrijken. 

Stelling 7 Veiligheid 
Het leven, het hoogste goed van de mens wordt regelmatig bedreigd door onverlaten, 
terroristen, criminelen met als gevolg dat de veiligheidsbeleving van Surinamers drastisch aan 
het afnemen is. Investeringen in het treffen van veiligheidsvoorzieningen in stad en districten 
zijn een vereiste. Een land waar het veiligheidsgevoel gewaarborgd is, kan in rust haar 
ontwikkeling ter hand nemen. 

Stelling 8 Politieke Cultuur 
Er is een grote verandering in materile welvaart die leidt tot verandering in politieke 
cultuur. Het lijkt alsof partij politiek, favoritisme en nepotisme de overhand hebben in het 
bedrijven van politiek. Belangrijke regels die onikkeling moeten brengen voor alle 
Surinamers worden heel gemakkelijk in de wind geslagen. 



Stelling 9 Waarden en Normen 
Profiel schets van politici en hoogwaardigheidsbekleders laat vooralsnog veel te wensen over 
als het om waarden en normen gaat. Het lijkt schering en inslag te zijn dat betrokkenen het 
laten liggen als het op hun voorbeeldfunctie aankomt. Regelgeving met betrekking tot 
gedragscode van voorbeeldfiguren is heel dringend vereist. 

Stelling 10 Verzoening 
De geschiedenis leert ons dat ons land erg verscheurd is door allerlei conflicten, waarbij onze 
bevolking in groepen tegenover elkaar staan. Vorengaande is een hinder voor duurzame 
ontwikkeling. Er moet meer gedaan worden om het verzoeningsproces op gang te brengen, 
zodat Surinamers elkaar beter gaan begrijpen en respecteren. 
Als kerk bidden wij indachtig de Bijbelse oproep voor de hooggeplaatsten en leiders opdat wij 
een rustig en stil leven kunnen leiden. We promoten het vreedzaam samenleven van de 
verschillende groepen in onze samenleving. Een vreedzame samenleving biedt garantie voor 
ontwikkeling en vooruitgang. Wij zullen ciaarom als kerk onze bijdrage leveren om een 
dergelijk klimaat te helpen scheppen. 

Totslot wensen wij u Godsrijkste zegen. Wij vragen u hierbij ook zich open te stellen voor 
God, dat hij u als een instrument mag gebruiken om zijn volk te dienen. U mag altijd een 
beroep op ons doen om waar nodig mee te helpen denken en oplossingen helpen aan te dragen 
om de crisis daadwerkelijk een halt toe te roepen. 

Namens de gelovigen 

Ds. Dr. S.M. Stewart 
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