
Comite Slachtoffers en 
Nabestaanden van Politiek  Geweld

Contact: Humphry Jeroe, Mirdangweg 9, Hanna’s Lust – 
Wanica, Tel: 8744486, email: info@comiteslachtoffers.org

Wat is Politiek 
 Geweld?
Politiek geweld is als politieke 
conflicten met geweld worden 
uitgevochten. Tussen 1980 en 
1992 is Suriname onderhevig 
geweest aan politiek geweld 
dat aan minstens 450 Surina
mers het leven heeft gekost, 
waarvan 15 op 8 december 
1982 en 40 in Moiwana in 
1986. De meeste slachtoffers 
zijn gevallen tijdens de Binnen
landse Oorlog: militairen, leden 
van verzetsgroepen als het 
Jungle Commando en Tucaja
nas, burgers in de dorpen van 
het binnenland.

Wat is het Comité 
Slachtoffers?
Het Comité Slachtoffers en 
Nabestaanden van Politiek 
Geweld is een organisatie van 
slachtoffers en nabestaanden 
van mensen die omgekomen 
zijn door politiek geweld tussen 

Steun de handtekeningen actie Wet  
Erkenning Slachtoffers Politiek Geweld

1980 en 1992. Het Comité wil 
een stem en een gezicht ge
ven aan mensen die tot nu toe 
nooit gehoord en gezien zijn.

Wat is de Wet Erken-
ning Slachtoffers  
Politiek Geweld?
Deze is wet is opgesteld door 
het Comité in samenwerking 
met een wetgevingsjurist. Door 
de wet door het parlement te 
laten aannemen zal de staat 
Suriname maatregelen nemen 
om het leed van nabestaanden 
en slachtoffers te erkennen. De 
maatregelen zijn o.a. 

De formele erkenning door • 
de overheid van het begrip 
politiek geweld en van de 
slachtoffers en nabestaanden 
van politiek geweld.
Het instellen van een Dag • 
van Nationale Rouw.
Het laten verrichten van on• 
derzoek naar politiek geweld 
waarbij ook de materiële en 
immateriële schade in beeld 



voortdurende confrontatie. De 
handtekeningen zullen we aan
bieden aan de voorzitter van 
het parlement en de minister 
van Justitie en Politie.

Hoe kun je de actie 
steunen?

Bel Humphry Jeroe, voorzit• 
ter van het Comité op (tel. 
8744486), om te vragen hoe 
je aan een formulier kunt 
komen.
Ga naar de website www.• 
comiteslachtoffers.com. bij 
het onderdeel handteke
ningenactie om een formulier 
te downloaden.
Organiseer een bijeenkomst • 
met familie en vrienden of 
bij de organisatie waar je ac
tief bent en nodig Humphry 
Jeroe uit om te komen ver
tellen over de actie.

wordt gebracht.
Het treffen van voorzienin• 
gen voor traumabegeleiding.
Het treffen van een regeling • 
voor schadevergoeding aan 
slachtoffers en nabestaanden 
van politiek geweld middels 
een Fonds voor Slachtoffers 
van Politiek Geweld.
Het opnemen van de erva• 
ringen met politiek geweld 
in het onderwijs waarbij er 
ruimte moet zijn om alle 
visies op de gebeurtenissen 
een plek te geven.

De volledige wettekst is te 
downloaden via de website: 
www.comiteslachtoffers.com.

Waarom is een hand-
tekeningenactie nodig?
Wij zijn ervan overtuigd dat het 
Surinaams volk de historische 
fase van politiek geweld wil be
eindigen met vrede, dialoog en 
verzoening en niet met voort
durende confrontaties. Daarom 
is het Comité een handteke
ningenactie gestart om steun 
te verwerven voor deze ge
dachte. We willen op uiterlijk 
29 juni 2017 10.000 handteke
ningen verzamelen van men
sen die met hun handtekening 
tegen het parlement zeg
gen dat ze de Wet Erkenning 
Slachtoffers Politiek Geweld 
ondersteunen en de weg van 
vrede, dialoog en verzoening 
verkiezingen boven de weg van 

Humphry Jeroe, voorziiter van het 
Comité Slachtoffers en Nabestaanden 
van Politiek geweld, tel. 8744486


