Grondenrechtenvraagstuk op Prioriteitsagenda Regering
Nationale bewustwording benadrukt noodzaak Wetgeving
Collectieve Rechten Inheemse Volken en Tribale Volken

Paramaribo:

Met de start van de nationale bewustwordingscampagne “Met Elkaar in Suriname” over de
noodzaak van de Wet Collectieve Rechten Inheemse Volken en Tribale Volken vanuit de
Regering zélf, wordt de ernst en de absolute noodzaak voor spoedige behandeling van deze wet
in DNA wederom benadrukt. De start vond gisterochtend donderdag 18 november plaats in de
Royal Ballroom van Torarica. Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport gaf
bij de start aan dat dit prioriteit is, en dat met de aanname van deze wet de eerste stap wordt
gezet het eeuwenlang onrecht aangedaan aan Inheemse Volken en Tribale Volken, recht te
trekken. Onder haar auspiciën is met de Amazone Conservation Team (ACT) in augustus jl een
overeenkomst gesloten voor het starten van een nationale bewustwording met STAS
International als communicatiebureau. Met ondersteuning van de Presidentiële Commissie
onder voorzitterschap van Patricia Meulenhof is vervolgens een traject uitgezet dat bestaat uit
onder andere training aan personen uit de verschillende gebieden van Inheemse Volken en
Tribale Volken, die op hun beurt in de dorpen voorlichting zullen verzorgen. “Nu de wet door de
Staatsraad is en bij de Nationale Assemblee ligt voor behandeling, gaan we nog, simultaan naar
de granmans voor de persoonlijke informatie-overdracht en uitwisseling”, aldus Patricia
Meulenhof, die de afgelopen maanden Staatsraad, DNA, politici, bedrijfsleven en verschillende
organisaties heeft bezocht voor informatie-sessies over de wet.
Onderdeel van de launch was de overeenkomst tussen het Amazone Conservation Team (ACT)
en de Anton de Kom Universiteit (ADEK), die respectievelijk werden vertegenwoordigd door ACT
bestuurslid de heer Libretto en de universiteitsvoorzitter Shantie Venetiaan. Voor de campagne
zijn de radiospots en infomercials uitgebracht in 8 verschillende talen: Nederlands, Sranan,
Aucaans, Saramaccaans, Trio, Wayana, Javaans en Sarnami. De voorlichting verloopt naast
voorlichtingssessies in stad, district en binnenland via de nationale en regionale stations, online
en hard copie kranten, via lokale stations en whatsapp berichten in gebieden waar geen stations
zijn.
------------------------------------------------------Voor informatie: STAS International, 521262

Foto:
Patricia Meulenhof, Voorzitter Presidentiële Commissie Collectieve Rechten in gesprek met de media na het startsein
van de nationale bewustwordingscampagne.

