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/^DE NATIONALE ASSEMBLEE

Ondergetekenden, alien leden van De Nationale Assemblee van de Republiek Surinam^Tiebben
hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde de navolgende motie ter
goedkeuring aan te bieden aan De Nationale Assemblee.

Gelet op;

Dat in 2023 wordt herdacht dat het 150 jaar geleden is dat afschaffing van de slavernij
daadwerkelijk vrijheid betekende voor de tot slaafgemaakten;

Overwegende dat;

De afgelopen jaren belangwekkende internationale ontwikkelingen plaatsgevonden
hebben in de aandacht voor het slavernijverleden en de doorwerking van de effecten
daarvan.

In toenemende mate landen aandacht geven aan hun eigen pijnlijke geschiedenis. Diverse
landen erkennen hun omstreden optreden in het verleden en bieden daar excuses voor
aan, of maken wetgeving op het gebied van erkenning, doorwerking, excuses en herstel.
Dit gebeurt onder andere in Duitsland, Belgie, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk,
Nederland en de Verenigde Staten (VS).
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De UNESCO, de organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur, in 1999 een aantal Internationale dagen heeft ingesteld om de herinnering aan
het slavernijverleden levend te houden. De datum 25 maart is aangemerkt als
Internationale herdenkingsdag van de slachtoffers van slavernij en de trans-Atlantische
slavenhandel; 23 augustus als Internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en
de afschaffing daarvan; en 2 december als internationale dag voor de afschaffing van
slavernij waaronder ook hedendaagse slavernij is begrepen.

de trans-Atlantische slavenhandel die tot de negentiende eeuw de grootste gedwongen
verplaatsing van mensen uit de geschiedenis van de mensheid was; Circa 12 miljoen
afrikanen tot slaaf zijn gemaakt, waarvan 200.000 naar Suriname gebracht. In 1863
waren er 38.545 tot slaagemaakten'

de Verenigde Naties, armoede, onderontwikkeling, sociale uitsluiting, dehumanisering,
economische ongelijkheid, racisme, rassendiscriminatie, en medisch- psychische
aandoeningen, terug te voeren zijn naar het gruwelijke plantage productiesysteem;

de tot slaaf gemaakten voortdurend schending van hun lichamelijke integriteit,
systematisch gemtimideerd, gemarteld en onderdrukt werden; na de afschaffing van de
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slavernij volledig aan hun lot werden overgetaten en geen grand hadden ontvangen,
werktuigen of startkapitaal om ,zelfstandig verder te kunnen gaan;

het van groot belang is onderzoek te doen naar de trans-Atlantische slavenhandel en
slavernij, de hedendaagse erfenissen en hun doorwerking op historisch (overschrijven
eigen geschiedenis), politiek (introductie natiestaat), bestuurlijk (verdeel en heers ipv
consensus), religieus (verdringen eigen religie), cultureel (marginalisering eigen cultuur),
sociaal (opdringen individualistisch denken), economisch (productie sec omwille van
winstmaximalisatie), medisch (acceptatie van westerse geneeskunst), geografisch
(ontheemding), grondrechtelijk (annexatie van voorouderlijk land), etnisch
(superiosering van anderen en inferiorisering eigen identiteit), geestelijk (onderlinge haat
en krabbenmentaliteit) en mentaal (adoratie van westers vooruitgangsideaal) en
cognitief (overwaardering westerse kennis) en lingu'fstisch (spreken van een andere
moedertaal)vlak;

wereldwijd overheden, archieven, multilaterale organisaties, wetenschappelijke
instellingen en individuen deze geschiedenis en haar doorwerking willen onderzoeken,
begrijpen en bespreken;

onderzoek naar geschiedenis van de trans-Atlantische stavenhandel en slavernij, de
hedendaagse erfenissen, doorwerking en het nimmer aflatende verzet tegen slavernij tot
nog toe overwegend vanuit Eurocentrisch perspectief heeft plaatsgevonden;

Gehoord,

Het Nationaal Comite Herdenking Afschaffing Slavernij en onderzoek naar de Slavernijverleden.
De de beraadslagingen in de NationaleAssemblee

Besluit

1.

2.

Bij wet geregeld wordt dat de slavernij in Suriname als misdaad tegen de menselijkheid
wordt aangemerkt, en om in diezelfde wet de oprichting en instandhouding van een
Nationaal Monument Slavernijverleden, en een Slavernijmuseum, dan wel Suriname
Museum te waarborgen;

De regering op te dragen vanuit een Surinaams perspectief onderzoek te laten doen naar
de slavernij onder de Inheemsen volken en trans-Atlantische slavenhandel en slavernij;
de hedendaagse erfenissen, doorwerking en herstel daarvan te garanderen door de
samenwerking tussen kennisinstituten, archieven, onderwijsinstituten, instituten voor
hoger wetenschappelijk onderwijs, het maatschappelijk middenveld en identiteits-



organisaties te faciliteren onder verantwoordelijkheid van de Anton de Kom Universiteit
van Suriname en de beschikbaarstelling van financiele middelen;

3. De regering op te dragen de nationals inspanningen en wereldwijde beweging van
erkenning, excuses en herstel van onrecht en misdaden tegen de tot slaaf gemaakten
krachtig ondersteund;

4. De regering op te dragen programma's voor welvaart en welzijnsontwikkeling
in de jaarbegroting op te nemen om de economische, sociaal-maatschappelijke
en flnanciele positie van achtergestelde nazaten van tot slaaf gemaakten
duurzaam te verbeteren. Dit in structureel en georganiseerd overleg met de
Inheemse en Afro- Surinaamse gemeenschap;

\n gaat over tot de orde van de dag.
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