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Betreft: Diseriminatie in diverse ressorten in Paramaribo & Kivesties in Suriname 

Geachte Meneer de voorzitter, 

Er spelen zich in Suriname als multiculturele en multi raciale samenleving, bepaalde zaken af 
waarvan het verzoek van de burgers van o.a. diverse ressorten in Paramaribo, om die zaken middels 
deze weg dringend onder uw aandacht te brengen. Er ontstaan diverse soorten van spanningen, een 
onveilig gevoel, verdere toename van polarisatie enz., door onverdraagzaamheid, onethisch gedrag 
en doordat wij elkaar niet respecteren. Dit alles vindt zijn oorsprong in exteme zaken nl. 

• Social media, waaronder Facebook, zorgt voor heel veel negativiteit met als gevolg een 
negatief gedrag van de burgers. 

• COV1D-19 maatregelen, zoals opgenomen in diverse protocollen zorgen ervoor dat de 
mate van onverdraagzaamheid onder de burgers toeneemt. 

• De onzekerheid en wrevel die ontstaat door de Covid-19 maatregelen en de minimale 
informatie over het vaccin die wordt verstrekt aan de bevolking, waarvan er zoveel 
onduidelijkheid en negatief nieuws, m.n. de betrouwbaarheid, in de media verschijnt. 

• Discussies worden in de DNA (volksvertegenwoordigers) gevoerd zonder daadwerkelijk 
het volk erbij te betreldoen. De beslissingen worden onderling genomen. 

Bovengenoemde zaken lijden naar verschillende vormen van discriminatie en onenigheid tussen 
personen en groepen, die onder de aandacht moet worden gebracht van de gekozen 
volksvertegenwoordigers. Zij kunnen hun bijdrage leveren door te werken aan cq. aanpassen en 
daadwerkelijk in werking stellen van de wetgeving met de nodige sancties. Bij de voorbereiding 
en implementatie van wetgeving kunnen diverse overheidsinstanties en andere stakeholders 
betrokken worden. 

De burgers vragen langs deze weg om genoemde zaken aan te pakken, zodat er geen onnodige 
handelingen worden ondemomen door de burgers zelf Dit, om te voorkomen dat zaken onnodig 
uit de hand lopen onder de burgers, terwij1 er sprake moet zijn van orde en rust b nnen de 
gemeenschap, vooral in de tijd waarin we nu leven. 

Wij kijken uit naar een uttnodiging om zaken te bespreken en de aanpak daarvan. 

Hoogachtend, 

Dplano van Broekhoven & Regilio Bakboor 
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