
Etnische politiekvoering, Etnisch bewustzijn of Racisme?  

Rassentegenstellingen zijn er heel lang in Suriname. Die worden voor een groot deel gevoed en 
zijn ook overblijfselen van het verdeel- en heers beleid van onze voormalige kolonisator. Vele 
machthebbers na de kolonisator, hebben dit beleid verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd ten 
eigen bate en zijn zeer geraffineerd in de uitvoering hiervan. Vooral de “creool/blakaman” vs de 
“hindoestaan” en later de “marrons” vs de “hindoestaan” of “marrons” vs de “creool” of de 
marronstammen onderling voeren de boventoon. Andere rassentegenstellingen zijn er ook, maar 
deze zijn minder overheersend c.q. zichtbaar.  

De aangehaalde tegenstellingen nemen meestal in alle hevigheid toe, grenzen zelf aan de 
rassenhaat,  en uiten zich vaak vlak voor de verkiezingen, tijdens de campagnes. De etnische 
tegenstellingen worden bewust  aangewakkerd door politieke opportunisten (leiders), die politieke 
munt hieruit willen halen. Vaak is het, een aanwakkeren van vrees van de eigen etnische groep 
ten opzichte van de andere. “Wanneer de “djoeka of de “koelie”, of de “kafri” aan de macht komen, 
gaan ze je moeders en dochters verkrachten, je vermoorden, je verhongeren, je tot slaaf maken, 
alle gronden inpikken, je terugsturen naar een primitieve levensstijl, etc.” Maar deze doven na de 
verkiezingen dan  geleidelijk weer uit tot nagenoeg een waakvlammetje. Vooral, omdat de 
politieke leiders die hieraan debet waren/zijn, een vredevolle toon van broederschap aanslaan, 
eenmaal de buit binnen is. Dit, omdat er samenwerking nodig is om hun persoonlijke en 
partijbelangen veilig te stellen en macht te consolideren. Vermoedelijk een eigen agenda, een 
geheime agenda. Een politieke rassen agenda, in uitvoering en gestuurd door zichtbare, 
onzichtbare personen en personen met meerdere gezichten. De huilende derde is vaak het volk 
dat al decennialang wordt bespeeld, met etnische broodjes en spelen.  Het maakt uiteindelijk voor 
de regisseurs niet uit tot welke etnische groep het volk, hun achterban bestaat, hun belang, en 
dat is geld en macht, is topprioriteit.  

De afgelopen verkiezingen van 2020, die als bewuste stemgerechtigde zijn meegemaakt, heeft 
enkele opmerkelijkheden met zich meegebracht. Eén van deze, is dat de rassentegenstelling, 
tussen vooral de marrons/blakamans vs de hindoestanen, juist nu in alle hevigheid is 
toegenomen. De vraag is, waarom nu? Is het omdat er na lange tijd een hindoestaan als President 
is gekozen? Wat duidelijk is, is dat de rassentegenstelling, politiek wordt gevoed en voormalige 
machthebbers, het idee hebben een voedingsbodem te hebben gevonden en een kans zagen, 
om weer heel snel aan de macht te komen. Dit, omdat hun financiële- en vermogensbelangen, 
alsook persoonlijke vrijheid in gedrang kwam. Ook proberen de huidige machthebbers hun 
verworven positie te consolideren door een etnische agenda uit te voeren en in stand te houden. 
Het advies aan het Surinaamse volk is het volgende: “laten we bij de huidige en toekomstige 
Regeringen niet focussen op etniciteit, maar objectief zijn en verifieerbare indicatoren gebruiken, 
om het handelen van regeringslieden en het voeren van kwalitatief goed en duurzaam beleid te 
beoordelen. Zo geven we tenslotte niemand stof, om de aandacht te verleggen.”    

Wat zijn dan de ontwikkelingen die de huidige grote politieke partijen doormaken in termen van 
multi – etniciteit of is dat slechts “windowdressing”? Moeten wij deze niet omarmen? Het 
persoonlijk antwoord hierop, zal ik u schuldig moeten blijven. Wat ik wel kan stellen, is dat u naar 
de daden van exponenten van deze partijen kunt kijken en uw conclusie kunt trekken. We hebben 
soortgelijke ontwikkelingen binnen een zogenaamde volks – c.q. “revo-partij” gehad, waar we 
steeds het gelag moesten betalen als volk, tijdens hun periode en wanneer ze vertrokken.  

De vraag die dan overeind blijft is: hoe moeten wij, het volk, samen verder? Kunnen we dan geen 
natie worden? Het antwoord is: Ja, we kunnen een natie worden, en hier kunnen wij vandaag 



gezamenlijk mee starten. Het is een proces dat langzaam op gang komt en elke Surinamer heeft 
hierin een bijdrage. De beste tijd om onze natie te vormen en verder tot ontwikkeling te brengen, 
is: Nu. We moeten verder gaan dan de verbroederingspolitiek van dhr Lachmon en dhr Pengel. 
Waar we overeenkomen, onszelf niet in hokjes op te delen of elkaar te gedogen en elkaar  niet 
te wantrouwen, maar te werken aan vertrouwen. Ons Surinaams vertrouwen. We moeten gaan 
naar “Surinamisme”!. Waar we erkennen dat er sprake is van een multi-etnische samenleving, 
met verschillende etnische achtergronden, kenmerken, culturen, eigen geschiedkundige 
achtergronden, traumatische gebeurtenissen, heldhaftigheden, voorsprongen, achterstanden, en 
een gezamenlijk verleden. Waar we overeenkomen dat we elke vooruitstrevende Surinamer, 
ongeacht de etnische achtergrond, de religie of het geslacht, de hand zullen reiken, om zich te 
ontwikkelen en uit de cirkel van armoede te helpen. Waar politici geen eigenaren zijn van het land 
en corruptie, een vies woord is. Waar we elkaar respecteren als mens en ook leven als mens. 
Dat is hetgeen dat we allen zeker zijn. Mens! En daarin kunnen wij elkaar ondersteunen. We 
zullen elkaars dans, samen dansen en elkaars lied samen zingen, de ultieme “alakondre-dans op 
de allakondre-dron”. Educatie speelt hierin een belangrijke rol. Systematisch doelgericht 
onderwijs is noodzakelijk voor al onze kinderen om te komen waar we willen zijn als rechtgeaarde 
trotse Surinamers.  

Evenwel zou het een utopie zijn als er zou worden gezegd, dat men zich naast het Surinamer 
zijn, geen marron, hindoestaan, javaan, chinees, boeroe, inheems, libanees, dogla of anders 
voelt. Elk van ons is een trotse Surinamer. Wij ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan met 
onze cultuur, onze waarden en onze leefgewoonten. Dit maakt elk van ons een rechtgeaarde 
trotse Surinamer. Dit geeft ons als individu energie  en verrijkt onze natie die volop in ontwikkeling 
is. Etnisch bewustzijn is zelfkennis, waardigheid en de eigen identiteit erkennen en onder geen 
beding racisme. De “dogla” heeft geen vlag, zoals vaker populair wordt gezegd, maar die is de 
de echte “Bromtji Dyari” van Suriname. Deze is een weerspiegeling van de samenkomst van 
meerdere culturen, zelfkennis en de tastbare omarming van etniciteit. Etnische groepen die elkaar 
ondersteunen, dragen bij aan de ontwikkeling van onze natie, die gevormd en ontwikkelt wordt 
door veelkleurigheid, saamhorigheid en zelfbewustzijn. Suriname, een multiculturele samenleving 
waar wij elk individueel, onderling, samen en met elkaar werken aan het vormen van de 
Surinaamse identiteit, één waar elke etniciteit geldt en bijdraagt aan de identiteit van elke 
rechtgeaarde trotse Surinamer. 

Erkenning van de eigen identiteit en erkenning van elkaars identiteit draagt bij aan een Suriname, 
waar wij elkaar helpen om op een duurzame wijze, een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van het land. De ene etniciteit is niet superieur aan de ander. Wordt dit wel zo gesteld, dan kunnen 
wij spreken van verwerpelijk racisme.  In Suriname, is hier geen ruimte voor. Wij hebben één 
gemeenschappelijk doel en dat is het vormen, begeleiden en ontwikkelen van onze natie, ons 
Suriname. Elke etniciteit is een verbindende schakel voor het ontplooien van duurzame relaties 
op nationaal en internationaal niveau.   

De hulpkreet die er wordt neergelegd, luidt daarom ook als volgt: “Blijf onze kinderen niet 
vergiftigen met het benoemen van zogeheten etnische tegenstrijdigheden. Werk verbindend en 
duurzaam naar een Suriname van ons allemaal.” Onze jongeren geven reeds het goede 
voorbeeld, door elkaar te helpen en te ondersteunen, ongeacht de etnische achtergrond. Laten 
wij deze trend blijven ondersteunen en traditionele gedachtengangen die dit niet ondersteunen, 
met z’n allen van de tafel vegen.  Er is geen ruimte meer voor partijpolitiek, in de duurzame natie 
waar wij met z’n allen aan werken. Op geen enkele manier dient een politiek georiënteerde 
agenda druk uit te oefenen op sociale, religieuze, leefgemeenschappen en families. 



Partijpolitiek, slecht beleid en corruptie behoren tot het verleden. Er is nu ruimte voor een 
volwaardig Suriname, waar wij elk als individu, als leefgemeenschap en als familie gezamenlijk 
werken aan de ontwikkeling van ons land. Wordt Wakker! Academisch geschoold of niet, trap er 
niet in! Het verleden heeft ons geleerd dat een aanpak van verdeel- en heersbeleid, meer 
verdeelheid, slecht onderwijs, minder werkgelegenheid en meer economische malaise brengt. 
Het beoordelen van de Regering is het recht van ons allen, ongeacht de etnische achtergrond, 
ongeacht de aangesloten politieke partij, ongeacht de eigen leefgewoonten, ongeacht de 
opleidingniveau’s, ongeacht de taal en ongeacht de achtergronden. Burgers van Suriname, het 
beoordelen van vorige Regeringen, deze Regering en toekomstige Regeringen is een 
democratisch recht, dat is verkregen bij de geboorte van elke reachtgeaarde trotse Surinamer.  
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