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Paramaribo

Dinsdag 29 november 2022

Geachte voorzitter van de DNA Marinus Bee, leden van de DNA,

Wij Surinaams inheemse vrouwen maken ons zeer bezorgd over de
wijze waarop onze zuster, de protesterende inheemse vrouw Gina
Zaalman is mishandeld door de politie. Wij veroordelen dit geweld en
vragen aan u alien in de regering om als persoon, man,vader,
grootvader, als zoon, broer, neef, of oom, van een vrouw om u uit te

spreken tegen de brute mishandeling van de Inheemse vrouw, die
gewoon gebruik maakte van haar recht om te protesteren als mens
als burger van dit land, sterker nog als autochtone bewoner van
Suriname.

En dat zij, door de sterke arm, die haarjuist zou moeten beschermen
wordt mishandeld is niet alleen vernederend, maar ook respectloos.

De politic die juist campagne voert om al het geweld tegen vrouwen
tegen te gaan, slaat een weerloze vrouw voor het oog van de wereld
vol in het gezichteen zeer kwetsbare plek. Eerst stootte hij haar in
het gezicht, en vervolgens grijpt hij naar de keel van het slachtoffer
en knijpt het dicht. Er is een grens overschreden, een norm vervaagd,
een waarde gedegradeerd. Hoort dit bij de opleiding van de politie
die vervolgens in de praktijk wordt gebracht?

Mama foe Sranan is vernederd, mishandeld en in haar EER

aangetast. De hartverscheurende kreten die ze slaakte gingen door
merg en been en raakten je tot in de ziel. Suriname zo diep gevallen,
onze VROUW onteert. Stop het geweld tegen vrouwen!

Het is niet de eerste keer dat er met bruut geweld wordt opgetreden
tegen, ons, de Inheemsen.
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De inheemsen die bekend staan als vreedzaam. Op maandag 12

September 2022, hadden wij een vreedzaam protest. We stonden

met borden langs de weg, om de aandacht van premier Rutte te

vragen voor onze problemen en grieven. Er is hardhandig opgetreden

tegen ons, een breeder raakte toen geblesseerd. Uit angst hebben

we geen aangifte durven doen, bang voor rancune en represailles.

Maar nu er op zeer verwerpelijke wijze in het openbaar, een vrouw

vernederd en geslagen werd en het door klein en groot over de hele

wereld gezien wordt, is de grens voor ons bereikt.

De politieagent heeft zich ook op zeer laatdunkende minachtende

wijze uitgelaten live in de media over de inheemsen. Dat kwam als

een schok aan in de gemeenschap die reeds gebukt gaat onder

vooroordelen en stereotyperingen. We zijn hulpbehoevend, en de

vrouw deed hij alsof ze zwakzinnig was, we hebben geen knowledge.

Ja we lijden heel veel ontberingen en gebrekkig tot geen onderwijs.

Maar kan men ons dat verwijten, en daarom neerkijken op de

inheemsen. Grievend dat een politieagent, een diender dat uitte.

Stop politiegeweld tegen vreedzame protestanten!

Wij eisen een zorgvuldig en waarheidsgetrouw onderzoek, en als

vrouwen verwachten wij dat elke fatsoenlijke Surinamer(mens) zich

tegen deze verwerpelijke handeling uitspreekt. Het is belangrijk ook

voor de politie, diverse gewapende diensten, zij die het volk dienen

te beschermen, dat zjj van u te horen krijgen dat dit absoluut niet

acceptabel is. Dit mag nooit meer gebeuren. Er is een grens

overschreden, een norm vervaagd, een waarde gedegradeerd in ons
LAND.



De redenen waarom wij Inheemsen gebruik maken van ons recht om

te protesteren, en welke wij wilden overhandigen op deze dag als

bijlage.

Namens : Inheemse vrouwen van Suriname en Nederland,

en vele vrouwen van Suriname en Nederland.

Contact: Inge Pierre - Suriname - telefoon 8641343

Dorethy Sabajo - Nederland - Telefoon +31653341385

Bijlage: 1 Een ernstige oproep aan de Dorpshoofden

CC : President van Suriname

Vice President van Suriname

Voorzitter en leden DNA



Een ernstige oproep aan de Dorpshoofden

Op 25 november 2022 was een dag waarop we als inheemsen echt
stil moeten staan en ons afvragen of we verder moeten blijven

accepteren en toestaan hoe overheden onze rechten steeds verder

vertrappen en daarmee ons bestaan in gevaar brengen.

De druk op onze inheemse gebieden in het algemeen en in het

bijzonder op onze gebieden in Para is nu onhoudbaar geworden. Dit

omdat de stad oprukt naar onze gebieden en hierdoor de grondroof

hanger steeds meer en meer toeneemt. Opeenvolgende regeringen

die ons en onze gebieden zouden moeten beschermen geven

concessies en grondhuur beschikkingen weg. Dit terwijl er een vonnis

van het hooggerechtshof van de OAS ligt waarin de staat Suriname

opgedragen wordt om onze rechten te erkennen.

In plaats daarvan warden we zander enig respect steeds verder
onderdrukt.

Onze toekomst en dat van onze kinderen ligt in onze handen en is, als

we het willen geloven of niet, momenteel in groot gevaar. Onze

gronden welke de basis is van ons bestaan wordt brutaal

aangevallen.

Als leider van de Organisatie van Samenwerkende Inheemse dorpen

in Para, Wanica en Commewijne (OSIP) heb ik in juli de Secretaris
Generaal van de Verenigde Naties dhr Antonio Guterres in het dorp

Pierre Kondre Kumbasi medegedeeld dat met zijn komst onze strijd

voor erkenning van onze grondenrechten zal beginnen.



Hieronder enkele op dit moment bij de OSIP geregistreerde
misstanden:

Pikin Polka

Grond dat midden in het dorp is geroofd van de inheemsen verkaveld
en verkocht.

Matta Korhopa

200 ha afgepikt van Matta verkocht en doorverkocht. Aktiviteiten van

de laatste koper ( een Chinees) is door cordaat optreden van het

bestuur, het volk en OSIP stopgezet maar het gevaar is nog niet

geweken.

Powakka

Concessies en beschikkingen in het dorp uitgegeven.

2200 ha om 800 ha is stopgezet door het dorpsbestuur ondersteund
doorOSIP

Concessies voor afgravingen en opslag plekken voor hout gegeven
aan individuen.

Gevaar bestaat er nog.

Cassipora

Nu een aanvraag van 20 ha binnen het leefgebied.



Hollandse Kamp en Witsantie

Deze zitten in het concessie gebied van de Luchthaven. Probleem nog

levensgroot aanwezig.

PhilipusShikwabana

Problemen nu met enkele plantages en op dit moment ook Marrons

die zeggen beschikkingen te hebben.

Pikin Saron

Kortgeleden is er Bovenwaarts een skalian geplaatst die het water

vergiftigd waarvan de inheemsen afhankelijk zijn voor hun

levensonderhoud nl visvangst en verkoop.

Kabendadorp

800 ha in grondhuur verstrekt. De laatste koper is Sardjoe, die 1

maand geleden de kapitein aangegeven heeft dat ze hun terrein

waarop vele inheemsen wonen nodig hebben en dat ze moeten

praten.

Dit is een greep van de vele praktijken die er op dit moment

plaatsvinden mbt Grond.

Tot slot Breeders en zusters kan ik als leider u geen andere

boodschap geven dan dat de strijd nu daadwerkelijk en onbevreesd

zal moeten beginnen en dat het niet langer uitgesteld mag warden.

Ik wens u een bezinningsvolle Srefidensi toe met de zin uit ons

volkslied

Stre de fu stre wie no sa frede Gado de wi fesimang.
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Aldus was de oproep aan alle Dorpshoofden gedaan i.v.m.

Vrijdag 25 november 2022.

Intussen is het vandaag Dinsdag 29 November 2022.

Gisteravond was er een persconferentie van de regering,( zander de

VICE President overigens), onder leiding van de president.

De president heeft binnen luttele seconden gezegd dat de wet

grondconversie spoedig zal warden aangenomen in de DNA.

Dat dit valt binnen het herstelplan en dus een vereiste is van de IMF.

Dat middels grondconversie er financiele middelen binnen komen

voor de staatkas.

Wij, Inheemsen, de oorspronkelijke bewoners van Suriname, zeggen

NIKS - Grondconversie - ONS LAND WORDT NIET VAN DE HAND

GEDAAN.

Wordt er een besluit genomen voor de DNA leden ???

Hoezo is grondconversie een vereiste van IMF ??? Hoe komt het in

het herstelplan, zonder goedgekeurd te zijn door de DNA??

Wij Inheemsen zeggen regering van Suriname, DNA, Volk van
Suriname, de grondenrechten van Inheemsen en de tribale volken
liggen al jaar en dag op tafel bij de overheid. DE GRONDENRECHTEN
VAN INHEEMSEN EN TRIBALE VOLKEN DIENEN UW PRIORITEITTE

ZIJN, er ligt een vonnis die ten uitvoer gebracht dient te warden.

Grondconversie-—— NEE

Grondenrechten -——— Nu

De wereld kijkt toe en wij zijn het wachten moe.


