Aan: De Voorzitter van de Nationale Assemblee van de Republiek Suriname
Mevr drs J.Simons.
Paramaibo, 15 april 2019.
Geachte Voorzitter,
Wij allen ambtenaren van de dienst Algemene Maatschappelijk Zorg (AMZ) van het Ministerie van
Sociale Zaken en Volkshuisvesting, zijn voor de dienstverlenning aan hulpbehoevenden en sociaal
zwakkeren van heel groot belang.
Deze dienst kampt al geruime tijd met een aantal problemeen die gerust geklassificeerd kunnen worden
als mensonterend en mensonwaardig.
De belangerijkste hiervan zijn o.a.:
1. De slechte huisvesting en rattenplaag waar er in sommige gevallen wijkkantoren bij zware
regens onderlopen en een gevaar vormt voor ziektes zoals ziekte van Weil.
2. De veiligheid in de gebouwen waardoor bij brand gevaar voor mensenlevens aanwezig is.
3. De slechte communicatie tussen de leiding en de werknemers leidt tot irritaties.
4. Het onrecht tegenover leidinggevenden die bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t.
het persooneel en de wijkkantoren moeten dragen terwiji hun benoeming in die job
achterwege blijft
5. Uitzetting van werknemers uit de gebouwen door de eigenaars vanwege
betalingsachterstanden.
6. Ontbreken van adequate kantoormeubilair en kantoorbenodigheden om de job uit te
voeren.
Verzoeken en bedelen om deze te bespreken en oplossingen voor te vinden kan maar niet plaats vinden,
omdat leidingevenden van de dienst en ook de minister geen aandacht hebben voor de problemen en
vaak weigeren om de werknemers of hun organisaties te ontvangen.
Ondertussen verwacht de leiding wel van de werknemers dat de dienst verlening normaal wordt
voort gezet. Wij hebben als Dienst jaren geduld betracht om de dienstverlening aan deze groep, die het
al zo moelijk heeft, niet in gevaar te brengen.
Op dinsdag 2 april was de maat vol na een enorme rookontwikkeling in het gebouw aan de Henk
Arronstraat. Door dat er maar 1 (een) in en uitgang is onstond er paniek in het gebouw. Met dit geval
was de maat vol en toog een zeer verhit deel van AMZ naar het hoofdkantoor om een petitie met de
problemen voor te lezen en te overhandigen aan de Minister. Daar aangekomen wilde de Minister ons
in het begin als kinderen behandelen en een autoritaire houding tegenover de werknemers en hun bond
aannemen. Kordaat optreden van de werknemers hebben correct gedrag van de minister gedwongen.
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