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Agenda no. 

Verwezert 

Naar 

Van : De Vereniging Surinaamse veteranen en ex- militairen 

Aan : de Assemblee Voorzitter 

Onderwerp : Petitie aan de Nationale Assemblee 
Paramaribo 21 juli 2020 

Gelezen de Grondwet van de Republiek Suriname van 30 oktober 
1987 

- Gelezen de Wet Militaire Strafrechtsplegging van November 1975 
- Gelezen de personeels wet. 

Herlezen de dezer zijdse Arbeids overeenkomsten van 1 oktober 1987 
Gehoord de militairen periode 1986/1992 

Geachte Voorzitter, 

Gelet op ; 
1. De Personeelswet ( G.B.1962 no.195 zoals laatselijk gewijzigd bij SB 

1987 no.93; 
2. De Wet Rechtspositie militairen. 
3. Het besluit Spaarinhouding 1973 ( GB 1973 no.3) 
4. De Ambtenaren pensioen wet 1972 ( GB 1972 no.150) laatselijk 

gewijzigd bij ( SB 1997 no.13) 
5. Het Ambtenaren bezoldigings besluit SB 1980 no.153 laatselijk 

gewijzigd bij resolutie van 11 dec.1992 no.7889 ( SB 1992 no.95) 
6. De beschikking van de Minister van Defensie 

De vereniging surinaamse veteranen en ex — militairen is een initiatief van 
enkele ex — militairen met ingangsdatum van 10 mei 2007. 
De vereniging staat in de samenleving bekend en vraagd vooral aandacht 
voor het maatschappelijk leed van het overgrote deel van de militaire 
slachtoffers van de binnenlandse oorlog dat nog nauwlijks aandacht 
gekregen heeft. De vereniging heeft belangrijk werk verzet sinds haar 
ontstaan waardoor er nu een beter beeld is van het leed dat militairen 
slachtoffers hebben geleden en nu nog lijden. 
Artikel 1 van de universele verklaring van de rechten van de mens 
verklaard het volgende ; alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid 
en rechten geboren. 
Ze zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkaar in 
een geest van broederschap te gedragen. Droevig genoeg zijn de principes 
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van gelijkheid en niet discrimineren nog lang geen universele realiteit. En 
dat is verontrustend. Wij hebben daardoor ernstige nadeel van 
ondervonden. 

Onze posttraumatische stressyndroom komt en gaat frequent. Het spijt ons 
echter niet aan te geven dat wij herkenbare, keiharde slaven zijn die 
helemaal niet de schijn er op na houden vrij te zijn. 
Wij houden ons nog aan de principes, gewoonten en ideefri waaraan wij 
leden tydens de binnenlandse oorlog en nu nog lijden. 
In feite zijn wij gevangen in de laagste kerker van het posttraumatische 
stressyndroom. 
Wij hebben professionele hulp nodíg om ons bewustzijn op te wekken. 
Wij wensen daarom de geest van vrijheid hoog te houden waardoor ons 
toekomstige ontwikkeling bestemmend zal moeten zijn zodat wij de juiste 
betekenis en de praktijk dienen te kennen van vrijheid, gerechtigheid en 
gelijkheid, dan zullen wij onze posttraumatische stressyndroom onder 
controle en staat die niet toe om op dominerende wijze invloed uit te 
oefenen op ons dagelijkse beslissingen om vrij te zijn. 

Artikel 1 Van de Grondwet luidt; 
De Republiek Suriname is een democratische Staat gebaseerd op de 
souvereiniteit van het volk en op een eerbiediging en waarborging van 
fundamentele rechten en vrijheden. 

Artikel 7 lid 1 geeft aan; 
De Republiek Suriname erkent en respecteerd het Recht van de volkeren 
op zelfbeschikking en nationale onafhankelijkheid op basis van gelijk 
waardigheid, souvereiniteit en wederzijds belangen. 

Geachte Voorzitter, 

Op 30 september 1987 toen het voorontwerp van de Grondwet van de 
Republiek Suriname ter goedkeuring bij referendum aan het Surinaams 
volk werd voorgelegd zaten wij als militairen dwars door de binnenlandse 
oorlog in een vase waar wij de periode van onze burger dienstplicht 
afsloten. 1 oktober 1987 

Op 30 oktober 1987 toen de Grondwet inwerking trad waren wij volgens de 
Grondwet volwaardige militairen. 



Na de verkiezingen van 25 november 1987 waren wij als vrijwillig 
nadienende militairen met een stilzwijgend arbeidsovereenkomst van 3 
jaar. 
Wij stellen dit omdat wij vandaag 21 juli 2020 voor de zoveelste keer hier 
staan om een petitie in te dienen nu nog opzoek naar lots verbetering voor 
wat wij noemen het ons aangedane leed. 

Voorzitter, 
Op 19 augustus 1992 werden er drastische wijzigingen in de Grondwet 
doorgevoerd. 
Uit onderzoek, en uit documenten van defensie blijkt dat er geen correcte 
administratieve afhandeling conform artikel 35 lid 2 van de wet 
rechtspositie militairen heeft plaats gehad zoals dat daadwerkelijk zou 
nnoeten plaats vinden alvorens zwaarwichtige besluiten te nemen en 
drastische wijzigingen in de Grondwet door te voeren. 
De periode 21 juli 1986 / 19 augustus 1992 zal in de geschiedenis van het 
volk van Suriname maar in het bijzonder van de militairen gekenmerk 
blijven als het tijdvak van ingrijpende Staatkundige, Bestuurlijke, Sociaal — 
economische gebeurtenissen. 
in het boven genoemd tijdvak hebben zowel nationale als international 
krachten de boventoon gevoerd. 
De invloed van deze krachtenvelden hebben geleid tot uiteenlopende 
gebeurtenissen in ons land. 

Voorzitter, 
Naar ons bescheide mening is het zeer noodzakelijk al de internationale 
krachten die in de Republiek Suriname de boventoon gevoerd hebben in 
het boven genoemd tijdvak één ingebreke stelling te doen toekomen, 
waardoor zij kunnen bijdragen aan het beoogde compensatie aan alle 
militairslachtoffers en nabestaanden voor het materiel en immaterieel 
geleden leed. 
Conform artikel 7 lid 3 van de vegerende Grondwet. 

De vereniging heeft besloten de nationale assemblee aan te wijzen als de 
instantie die de regering controleerd. 
Volgens artikel 116 van de Grondwet wordt de regering gevormd door de 
President sannen met de Vice President en de Raad van Ministers. 
De President persoonlijk en de regering als geheel zijn verantwoording 
verschuldigd aan het parlement. 



Op grond van haar taak als volks vertegenwoordiging zijn wij van oordeel 
dat de nationale assemblee belast zal moeten zijn met de voorbereiding en 
voorzieningen die getroffen dienen te worden om te komen tot een goede 
administratieve afhandeling van het e.e.a. ingevolge artikel 35 lid 2 van de 
wet rechtspositie militairen . 22 juni 1988 

Voorzitter, 
De vereniging streeft naar oplossingen voor de gevolgen van de 
binnenlandse oorlog, met name voor die delen van de militairen die op de 
meest directe wijze zijn getroffen. 
De vereniging is zich ervan bewust dat niet alle gevolgen zich lenen voor 
oplossíngen die door een wettelijke regeling worden voorgeschreven. 
Wij doen derhalve een dringend beroep via de nationale assemblee aan de 
regering., dat de regering al het mogelijke doet voorzieningen te treffen 
voor de gevolgen die zich wel voor lenen in de onderhavige wets producten 
die voor de slachtoffers en nabestaanden zowel het materiel als het 
immaterieel geleden leed beogen te compenseren, waardoor iedereen een 
tevreden gevoel mag hebben en de gebeurtenissen van de oorlog een 
daadwerkelijk plek kunnen geven in hun verdere leven. 

Tot slot 
Het verhaal van de binnenlandse oorlog heeft een totale verandering 
teweeg gebracht in de relatie werkgever en werknemer het bevoegd gezag 
van de werkgever werdt erkent en uitgedragen met in achtneming van het 
bepaalde en instructive van artikel 180 van de Grondwet, want de 
verdediging van de staat berust bij de regering waarbij de verdediging van 
de Souvereine Staat Suriname een fundamentele plicht is van elke burger, 
dus in opdracht van artikel 180 hebben wij als militair de taken van het 
national leger volvoerd. 
Verdediging van de souvereiniteit en de territorial integriteit van Suriname 
tegen buitenlandse gewapende militaire agressie vervat in artikel 177. 

Te bepalen, dat tot bijdrage grondslag zal strekken voor de militair 
voornoemd , te rekenen van 22 juni 1988. 	9 
1 oktober 2009 	1")  niet conform artikel 180 lid 7 

Aan te tekenen , dat: 
De militair voornoemd, bij mondelinge actie is benoemd in de functie van 
plaatsvervanger groeps commandant maar nooit in een personeels order is 



opgenomen.Betrokkene moest na 5 maanden bevorderd worden tot 
korporaal. 
De periode februari 1988 — juni 1988 
Overtreding wet militair straf rechtspleging artikel 67 lid 3 
De vereniging heeft dringend behoefte aan acceleratie van haar 
ontwikkeling en de gezamenlijke aanpak van een aantal nieuwe maar zeer 
ernstige vraagstukken over onze toekomst. 
De uitdagingen en bedreigingen waar wij voor staan, met de medewerking 
van de nationale assemblee en de regering zullen we het hoofd kunnen 
bieden indien we in staat zijn in eenheid slagvaardig te handelen ter 
bescherming van onze toekomst perspectiefen. 

De vereniging zal zich verheugen en het op prijs stellen wanneer de 
regering door tussenkomst van de Nationale Assennblee zich inzet om de 
noden van de militairen in algemene zin te ledigen zal elke individuele 
mifitair meer mogelijkheden aangrijpen voor verwerking en daardoor 
maatschappelijke rust ontwikkelen. In dit kader is het ook van belang om 
eer te betonen aan allen die gevallen zijn en ons land te leiden op het pad 
van herstel 

Bijvoorbaad dank 
Wij kijken uit naar een uitnodiging van de Nationale Assennblee om zaken 
in de diepte te bespreken. 

De Secretaris Generaal 

— 

Waldo J meson 	 --Fnknd 5.-6cLiteid 5223 7 “1 
Tel. 8658076/8648195 / 
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