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Aan:
comit6 Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld

t.a.v.: de heer H. Jeroe

Mirdangweg 9

Wanica

Paramaribo, 3 decemb "i 
ZOrc

Geachte heer Jeroe,

Bij schrijven d.d. 22november 2016, gericht aan de Stichting 8 December 1982, heeft uw

meegedeeld dat uw Comit6 een 'opad van verzoening" zal aanleggen tussen het monument ter

nagedachtenis van de slachtoffers van de 8 decembermoorden in het Fort Zeelandia en het

monument van de binnenlandse oorlog en dat uw Comite bij beide monumenten

markeerverwijzingen zal aanbrengen. In viormeld schrijven heeft uw comit6 de Stichting 8

December tevens verzocht uun 
""n 

"gedenkwandeling" tussen deze twee monumenten deel te

nemen op 8 december a.s.. ook geeft uw comit6 aan deze wandeling jaarlijks te zullen

organiseren. Een zelfde verzoek heeft uw comit6 mondeling gedaan aan.de organisatie voor

GJrechtigheid en Vrede. Na overleg tussen onze organisaties reageren wij op uw schrijven en

verzoek als volgt.

om te beginnen hechten wij eraan te benadrukken dat herdenken van geliefden ,een

hoogstpersJonlijke en emotioneel gevoelige kwestie is, des te meer wanneer de slachtoffers

die herdacht worden op brute *i3r" uii het leven zijn gerukt en degenen die daarvoor

verantwoordelijk zijn ai langer dan drie decennia elke poging tot gerechtigdheid trachten te

dwarsbomen.

Om onder meer de volgende redenen kunnen wij het initiatief van uw Comit6 echter niet

ondersteunen.

1. Het ontgaat ons ten ene male welke verzoening uw Comit6 met haar actie tot stand

wenst te brengen. Immers tussen de 8 decernber nabestaanden en de nabestaanden van

slachtoffers en/of slachtoffers van oorlogsmisdaden tijdens de binnenlandse oorlog,

bestaat in het geheel geen breuk die moet worden hersteld of een anderszins

ongewenste relaiie. Onze organisaties hebben steeds een norrnale relatie gehad met

all! organisaties die zijn opgikomen voor bestraffing van de daders van de tijdens de

binnenlandse oorlog gepGgd. oorlogsmisdaden. Door onze organisaties worden

daarom ieder jaar op iO-a"""mber alle slachtoffers van de ernstige schendingen van

mensenrechten sinds 25 februari 1980, waaronder die tijdens de binnenlandse oorlog,

ook expliciet herdacht, met een bloemenhulde bij het Monument voor de

Mensenrechten aan de Dr' Sophie Redmondstraat'

2. De g december slachtoffers zijn door het toenmalig militaire gezag, in tijd van vrede,

om puur politieke redenen gemarteld en veffnoord. Voor die moorden bestond geen

ander motief dan behoud van de staatsmacht door middel van moord en intimidatie'

De slachtoffers of nabestaanden van de binnenlandse oorlog, die uw Comit6 kennelijk

als haar doelgroep beschouwd, zljn 6f gesneuveld in 'the line of duty' 6f gevallen als

gevolg van Jorlogsmisdaden, dai wil i"gg"n misdaden, waaronder moord, gepleegd

tijdens of in verband met oorlogshandelingen. Het feit dat zowel bij de 8

decembermoorden als in de binnenlandse oorlog de misdaden gepleegd zijn door of in



opdracht van dezelftle personen, credert geen enkele maatschappelijke of politieke
verplichting df lotsverbondenheid tussen de slachtoffers en nabestaanden naar elkaar
toe. Op puur humane en rechtstatelijke gronden bestaat uiteraard bij beide groepen een
gevoel van morele solidariteit als het gaat het verwerken van het aangedaan leed en als
het gaat om het bestraffen van de daders. Aan die solidariteit hebben onze organisaties
steeds inhoud gegeven en dat zullen wij ook in de toekomst blijven doen.

Uw Comit6 is opgericht door personen die in dienst zljnvan of direct gelieerd zijn aan
personen die als verdachten van de 8 decembermoorden worden vervolgd. Uw Comit6
wordt ook publiekelijk ondersteund door 8 december moordverdachten en personen
die publiekelijk geprobeerd hebben de 8 december nabestaanden te criminaliseren en
meermaals publiekelijk hebben beledigd. Op gronden van moreel fatsoen alleen al kan
daarom niet van de 8 december nabestaanden en de hun ondersteunende organisaties
verwacht worden dat zij deelnemen aan voofinelde activiteit van uw Comit6, te meer
daar uw Comit6 zichverzet tegen berechting van de 8 december moordverdachten.

Op grond van jurisprudentie van het Inter-Amerikaans Hof voor de rechten van de
Mens hebben monumenten ter nagedachtenis van mensenrechtenschendingen een
beschermde status en bestaat er tussen de betrokken nabestaanden en het monument
een onverbrekelijke emotionele en moreel-ethische band. Mede op grond van de
directe betrokkenheid van 8 december moorverdachten en aan hen gelieerde personen
bij uw Comit6, zal de door uw Comit6 te organiseren activiteit een aantasting zijnvan
de integriteit van het monument voor de 8 december slachtoffers en daarmee een vofin
van monumentenschennis inhouden. Bovendien is het een minachting van
nagedachtenis aan de 8 december slachtoffers en een minachting van
gerechtvaardigde eis van de 8 december nabestaanden voor berechting van
moordverdachten.

5. Het feit dat uw Comit6 zonder voorafgaand overleg met de initiatiefnemer voor de
oprichting van het monument, te weten de Stichting 8 December 1982, en met de
beheerder van het monument, gemeend heeft haar activiteit te kunnen organiseren,
getuigt naar ons oordeel van een fundamenteel gebrek aan respect voor de oprichter
van het monument en voor de nabestaanden van de 8 december slachtoffers.

Gelet op het voorgaande wensen onze organisaties zich dan ook publiekelijk van de door uw
Comitd geplande activiteit te distantieren en versturen deze reactie daarom mede naar de
media in Suriname.
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