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Paramaribo, 31 oktober 2019 

Wij 

Vakorganisaties, bedrijfsleven, politieke organisaties, burgergroeperingen, arbeidende klasse, 

maatschappelijke- en andere organisaties, in eenheid verenigd in ons streven Suriname te 

behoeden voor een nieuwe financiéle ramp; 

constateren 

dat door het onverantwoord leengedrag van de regering in de periode 1996-2000, Suriname in 

een financiéle crisis was beland met als gevolg explosieve stijging van de koers, hoge inflatie, 

werkloosheid, verminderde koopkracht, verslechtering van de leefomstandigheden en 

verarming van het volk; 

dat de Wet op de Staatsschuld van 2002 als doel heeft herhaling van dergelijke crises te 

voorkomen, dit middels het opleggen van een obligoplafond en het strafbaar stellen van de 

overschrijding hiervan; 

dat op dit moment onderzoek loopt naar de overschrijding van het binnenlands obligoplafond; 

dat thans ter behandeling bij De Nationale Assemblée ligt een wetsvoorstel welke bij aanname 

effectief het obligoplafond afschaft en eerdere overschrijding hiervan straffeloos stelt; 

dat deze wetswijziging zal neerkomen op het afschaffen van de Wet op de Staatsschuld; 

dat hierdoor het risico van een ergere financieel-economische crisis, met zorgwekkende sociale 

implicaties, levensgroot wordt; 

dat dit verdere verarming van het volk tot gevolg zal hebben; 

dat hierdoor veel Surinaamse bedrijven bedreigd worden in hun voortbestaan; 

dat in vergelijkbare bewoordingen ook door het platform van belangenorganisaties van het 

bedrijfsleven (zie addendum) een beroep is gedaan op De Nationale Assemblée om tegen het 

wetsvoorstel te stemmen; 

dat deze wetswijziging daarnaast zal leiden tot inmenging en derhalve in strijd is met de 

Grondwet van de Republiek Suriname en zal leiden tot aantasting van de rechtsstaat; 
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en eisen 

alle leden van De Nationale Assemblée, indachtig hun mandaat het belang van de Surinaamse 

bevolking te dienen, tegen elke wijziging van de Wet op de Staatsschuld te stemmen. 

Deze petitie wordt ondersteund door de volgende organisaties: 
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