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Wi Na Sranan!Sranan Na Wi! 

Paramaribo , 26 januari 

Het Surinaamse ArtiesteçriCarectief 
terA 

name van de sterren hier 

De afgelopen twee weken hebben zich gekenmerkt door een hoogoplopend conflict tussen 
onderwijsvakbonden en de regering. 

Een staking om de herwaardering van onderwijsgevenden te bespoedigen, gesprongen onderhandelingen en 
tenslotte een rechtszaak om een arbeidsgeschil te beslechten , hebben totnogtoe niet geleid tot een voor partijen 
bevredigende oplossing. 

Zoveel inspanningen en moeite en toch is niemand echt geholpen. 

Niet de regering, niet de onderwijsgevenden en niet het Surinaamse kind, dat al twee weken onderwijs moet 
ontberen. 

Niet het land Suriname waar wij alllemaal zo van houden, vredig naast elkaar leven en elkaars rechten 
respecteren. 

Wij van het Surinaamse Artiesten Collectief geloven in een volwassen en duurzame aanpak door alle 
betrokkehen om te voorkomen dat dit niet een eindeloos arbeids-, politiek en juridisch conflict wordt. 

Wij kiezen geen partij maar geloven dat wij met alle beschikbare kennis en kunde, met wederzijds begrip en 
respect en vooral met liefde voor ons geliefd Suriname de school wer spoedig kan beginnen. 

Elke dag zonder elementair onderwijs is er een teveel. 	
DE NATIONALE ASSEMBLEE 

Elke ontevreden onderwijsgevende is er een teveel. 
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Elke ouder/ verzorger, die het moeilijk heeft met rondkomen is er een teveokgenda no.  i  6 c / s  

Elke regering, die niet begrepen wordt 	 is er een teveel. Verwezen 
Naar 

We bezitten de wijsheid, hebben een stem, en staan achter de universele rechten om welke moeilijke situatie 
dan ook - ten positieve te keren voor Suriname. 

Wij Surinaamse Artiesten roepen onze politieke, geestelijke , vakbonds —, economrsche en andere 
gemeenschapsleiders op alles te doen om de weg van nationale dialoog een kans te geven omwille van de 
verdere bloei van onze jeugd, en van het land, dat ons allemaal nog zoveel goeds te bieden heeft. 
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