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Paramaribo, Suriname Vrijdag 23 maart 2018 

De Nationale Assemblee 

Republiek Suriname 

Onafhankelijkheidsplein 

Paramaribo, Suriname 

Geachte Voorzitter van De Nationale Assemblee, leden van De Nationale Assemblee, 

Gister hebben wij ons gewend tot de regering. ln eerste instantie omdat gebleken is tijdens de 

afgelopen jaren, zij niet naar ter zake deskundigen luisteren en ook niet naar de kritische 

kanttekeningen in uw college. De hoofdpunten in ons betoog aan hen zijn geweest dat: 

• het tot nu toe gevoerd beleid van de regering niet heeft geleid tot resultaten zoals 

herhaaldelijke malen beloofd aan het volk, 

• ondanks de roep naar beleidsombuigingen, vanuit verschillende vakgroepen, er geen 

duurzame, oplossingsgerichte maatregelen getroffen worden, met name in de 

gezondheidssector, financiéle sector, het bedrijfsleven, de pluimvee sector, de 

agrarische sector, het onderwijs, en vele anderen, 

• vanwege het gevoerd beleid de nu sterk verarmde samenleving gebukt gaat onder 

verhoogde mate van criminaliteit en vervagende normen en waarden in de 

gemeenschap; 

• de staatsinkomsten verhogende maatregelen zoals opgenomen in de begroting 2018 

verregaande consequenties zullen hebben, en zullen leiden tot verdere terugval van de 

al verarmde samenleving, i.c. het invoeren van de Belasting op Toegevoegde Waarde 

(BTW) per 1 juli 2018 en de voorgenomen invoer van de rij- en voertuigen belasting. 

Los van deze zaken is een lijst met concrete misstanden die de regering moet oplossen 

opgenoemd, hier voor u ook bijgesloten. 

Tevens hebben wij aan de regering voorgehouden dat op basis van de resultaten van het 

regeringsbeleid van de afgelopen jaren wij het vertrouwen in hen opzeggen. 

Nu hebben we een unieke situatie. Onze roep naar de president, vicepresident en de minster 

raad is slechts een noodkreet en bedoeld als moreel kompas. Er zijn geen daadwerkelijke 

consequenties als wij als deel van de samenleving het vertrouwen in hen opzeggen gegeven ons 

staatsbestel. U verkeerd echter in een andere positie. 

Bij het aanvaarden van uw ambt heeft u en elke parlementariér afzonderlijk o.a. beloofd: het 

welzijn van Suriname naar zijn/haar beste vermogen te zullen bevorderen. Onze situatie is 

zeker niet een die welzijn bevordert. De deviezenreserve is misschien enkele maanden import, 
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Wij willen ons land terug! 

Surinamers voor riname, 

en als staat betalen we nu nog onze lopende buitenlandse schulden, maar de problemen in de 

samenleving zijn zeer ver uiteenlopend, enorm in aantal en maandelijks toenemend. 

Voorts hebben we nu te maken met verhoogde mate van criminaliteit, een gezondheidszorg 

systeem dat in elkaar aan het vallen is, een onderwijssysteem dat niet deugt, corruptie die hoog 

tij viert, nepotisme, partij politiek favoritisme, vervaging van normen en waarden in de 

samenleving, steeds verdere verarming, uitzichtloze toekomst voor de jeugd en een grote mate 

van onzekerheid onder grote delen van de samenleving. 

Wij doen hierbij een dringend beroep op u en alle parlementariérs uw eed in gedachte te 

houden. De President is verantwoording schuldig aan ons, via u. En zeker niet de vicepresident 

door middel van een bijzonder bestuursorgaan. 

Voorts brengen wij onder uw aandacht artikel 74 van onze Grondwet, die aangeeft dat u, als 

onze vertegenwoordiging, als uitvoerende taak heeft het nemen van het besluit tot tussentijds 

aftreden van de president. 

De huidige regering kan ons geen welvaart en welzijn bieden. Wij zijn dan ook van mening dat 

de regering de eer aan zichzelf dient te houden. 

Wij, een deel van het volk, hebben nu onze stem laten horen. Het zal veel energie, tijd, en geld 

kosten en enorme schade aan ons land aanrichten als wij als samenleving ertoe over zullen 

moeten gaan u te dwingen het vertrouwen in de regering en u op te zeggen. Maar, het is niet 

uitgesloten. Wij willen in vrede bestaan en een volksopstand voorkomen en verzoeken u 

nogmaals, in nationaal belang, erop toe te zien dat wie niet wil of kan werken aan integer 

bestuur dat welzijn en welvaart bevordert, op stapt. 

Bijgesloten: Schrijven aan de regering, d.d 22 maart 2017 



Paramaribo, 22 maart 2018 

Aan: 

De regering van de Republiek Suriname 

Dtkv De Vicepresident van de Republiek Suriname 

Regeringsgebouw 

Dr. S. Redmondstraat 

Paramaribo, Suriname 

Geachte Vice-President dhr. A. Adhin, Ministers, Ministers ad — interim, en Ministers in spe, 

Wij richten dit schrijven aan u, hoofd van de Raad van Ministers, het hoogste uitvoerende en 

administratieve orgaan van de regering, in acht nemende dat een van uw expliciet vermelde 

taken is, het voorbereiden en uitvoeren van een slagvaardig beleid. 

Wij, Surinaamse burgers, hier bijeengekomen, constateren dat: 

• het tot nu toe gevoerd beleid van de regering niet heeft geleid tot resultaten zoals 

herhaaldelijke malen beloofd aan het volk, 

• ondanks de roep naar beleidsombuigingen, vanuit verschillende vakgroepen, er geen 

duurzame, oplossingsgerichte maatregelen getroffen worden, met name in de 

gezondheidssector, financiéle sector, het bedrijfsleven, de pluimvee sector, de agrarische 

sector, het onderwijs, en vele anderen, 

• vanwege het gevoerd beleid de nu sterk verarmde samenleving gebukt gaat onder 

verhoogde mate van criminaliteit en vervagende normen en waarden in de gemeenschap; 

• de staatsinkomsten verhogende maatregelen zoals opgenomen in de begroting 2018 

verregaande consequenties zullen hebben, en zullen leiden tot verdere terugval van de al 

verarmde samenleving, i.c. het invoeren van de Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) 

per 1 juli 2018 en de voorgenomen invoer van de rij- en voertuigen belasting. 

Enkele concrete zaken die doorslag gevend zijn voor onze conclusie hierin vervat zijn: 

• het feit dat kwalitatieve gezondheidszorg niet gegarandeerd is conform de wet Nationale 

Basiszorgverzekering en er geen zicht komt op een structurele oplossing hiervoor; 

• er consequent een kortzichtig beleid gevoerd wordt ten aanzien van het onderwijs, o.a. 

tot op heden, het basis onderwijs deels volgens een nieuwe leermethode en deels volgens 

een oude leermethode geschiedt, het aantal 'drop-outs jaarlijks toeneemt en de opvang 

van dergelijke studenten niet adequaat is, naast andere lopende problemen; 

• de staatsschuld zoals laatstelijk gepubliceerd op 13 november 2017 behelst, 

2.26 miljard usd en er geen plan is hoe deze af te lossen; 

• de staat niet meer kan lenen bij lokale als ook internationale erkende financiéle 

instellingen en aangewezen is op privé scheldschieters, waaronder tot overmaat van 

ramp, zoals onlangs aan het licht gekomen, een politieke partij, totaal in strijd met de 

comptabele regels; 

• de brandstof prijzen maandelijks blijven stijgen met alle gevolgen van dien; 

• de werking van de Anti-corruptiewet maar niet zichtbaar wordt; 
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• grondenrechten conform het geratificeerd verdrag niet uitgevoerd worden i.c. Maho, en 

partij politieke loyalisten ook nog toestemming krijgen dergelijke gebieden te exploiteren; 

• onze internationale relaties zich nu beperken tot dictatoriale staten als Rusland, 

Venezuela, China, Equatoriaal Guinee; 

• de regering bedenkt dat de erkenning van de Republiek van Kosovo terug gedraaid kan 

worden; 

• het nog steeds niet duidelijk is of de skallians op het van Prof. Dr. lr. Van 

Blommensteinmeer nu kwik of goud winnen of in kaart brengen; 

• er geen duidelijkheid komt ten aanzien van diverse overeenkomsten en/of constructies 

met multinationals; 

• de Centrale Bank van Suriname sinds 2014 geen jaarrapporten meer publiceert; 

• de President en u allen, de voltallige ministerraad, hebben gepoogd de Procureur 

Generaal te ontslaan; 

• ministers die vanwege fraude ontheven worden uit hun functie prompt op het kabinet 

van de President aangesteld en niet vervolgd worden; 

• er maandelijks burgers zijn die niet gegarandeerd zijn van hun rechtmatige vergoeding 

voor verrichte werkzaamheden; 

• er wetten gemaakt worden slechts ter bevordering van de partij politieke agenda, i.c. 

Terugroepwet en de Amnestiewet; 

• problemen in de transport sector niet structureel aangepakt worden, met als gevolg 

steeds wederkerende interrupties in de dienstverlening; 

• er houtconcessies worden uitgeven waarbij niet gecontroleerd wordt of de exploitatie op 

duurzame manier geschiedt; 

• drugscriminaliteit toeneemt en internationaal Suriname op de kaart wordt gezet als 

narcotica doorvoerhaven; 

• de kwaliteit van het leven, de toekomst perspectieven van onze volgende generaties, het 

leefklimaat van de gepensioneerden, vanwege de gevolgen van het desastreus beleid 

uitzichtloos zijn; 

• het aantal corruptie schandalen toeneemt en er geen duidelijke resultaat komt, i.c. 

aankoop ambassade gebouw Parijs, Project Naschoolse Opvang, pakketten zwendel, 

aankoop schoolboeken, kinderbijslag gelden, aankoop vlaggen, enzovoorts; 

• partij politiek belang boven het algemeen nationaal belang wordt gesteld, m.n. het 

uitgeven van concessies, het faciliteren van partij loyalisten hun familie en vrienden op 

diverse posten, 

• dat er veroordeelde drugscriminelen aangesteld worden binnen parastatalen, 

• de President, uw leider, grote deien van zijn per Grondwet gedefinieerde taken wenst 

over te dragen via een in te stellen Bijzonder Bestuursorgaan, en dus de Grondwet 

vertrapt, 

• de President, de regeringsleider, een strafeis heeft van 20 jaar voor meervoudige moord, 

• de President veroordeeld is in Nederland voor zijn betrokkenheid bij een drugstransport, 

• de President niet in staat blijkt te zijn een regeringsteam samen te stellen en te behouden 

welke voor ons welvaart en welzijn kan realiseren. 
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Op basis van de resultaten van het regeringsbeleid van de afgelopen jaren, waarvan de 

hierboven genoemde slechts enkel in de samenleving zichtbare zaken zijn, wensen wij u hierbij te 

kennen te geven dat wij het vertrouwen in u, de regering opzeggen. 

Wij beseffen dat u als regering bent aangenomen door de, in De Nationale Assemblee, gekozen 

President. Ook aan hem, via u, het beroep, op basis van voornoemde zaken zijn portefeuille ter 

beschikking te stellen. 

In ons bestuurlijk systeem werkt onze invloed via De Nationale Assemblee, en wij zullen ons ook 

tot hen wenden. Wij zijn de mening toebedeeld, dat uit goede beschaving, wij u dit ook 

persoonlijk dienen mede te delen, en daarom staan wij hier. Immers voldoet u ook niet naar 

behoren aan uw verantwoordingsplicht in De Nationale Assemblee, het huis van onze 

vertegenwoordiging. 

Tot slot, brengen wij u in herinnering dat u, net zoals wij allen hier voor u, Surinamer bent. U 

woont en leeft en heeft familie of kinderen in ons land. ln het belang van ons en uw nageslacht 

doen wij een dringend beroep op u, vicepresident, en via u de President en de ministers, leden 

van de regering, maar als eerst Surinamers, u van uw taken naar eer en geweten te kwijten. 

Indien u dit niet kan, voor wat voor reden dan ook, verzoeken wij u, houdt u de eer aan u zelf. 

Gado de yu fesi man. 
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