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Paramaribo, 17 september 2020 

Aan: De President van de Republiek Suriname 
Z.E. Dhr. Ch. Santokhi 


en 


De Vice-President van de Republiek Suriname 
Z.E. Dhr. R. Brunswijk 

Alhier 


Excellenties, 

Het wettig bestuur van de CL.O. heeft onder ogen een schrijven dd. 17 augustus 2020 waarin 
onder valse verwijzingen wordt aangegeven de heer Swamipersad G. te benoemen in de Raad van 
Bestuur S.Z.F. 
Het wettig bestuur van de CL.O. wenst hierbij duidelijk te maken dat deze opstelling niet correct 
is en dat de regering om te tuin wordt geleidt. 

Excellenties, de heren zijn zich goed bewust van hun gedrag en proberen zo de regering in 
diskrediet te brengen. Wij informeren u dat het bestuur van de CL.O. kan bestaan uit maximaal 
15 leden en minimaal5 leden en het wettig bestuur zit binnen het minimale. 

In het schrijven van het "collectief' wordt aangegeven dat zij over meer bonden beschikken. Aan 
u geven we aan dat deze benadering hun niet het recht geven dit soort handelingen te plegen. U 
merkt ook dat hun brief niet staat onder het brievenhoofd van de CL.O. overigens merken wij ook 
op dat de heer M. Miskin brieven ondertekent als te zijn Secretaris-Generaal van CL.O. dat is hij 
formeel in geen geval. Trouwens, President, in het gesprek met U heeft hij van een 
spitsvondigheid gebruik willen maken om aan te geven dat hij de Secretaris-Generaal is; een 
antwoord op basis van "ja" " kwam er niet uit". 

Het is ook goed U aan te geven dat tijdens een Cetrale Raadsvergadering kwesities als deze zijn 
gehekeld. De voordracht ten aanzien van dhr. Swamipersad G. richting SZF is aan uw regering 
gedaan in strikt contrast tegen de goede orde. Door aan dit te voldoen voorstel zonder de CL.O. 
te horen is er een poging ondernomen om de orde tussen regering en vakbeweging te verstoren; 
hetgeen nooit de bedoeling kan zijn van een democratisch gekozen regiem. 

Intussen ontvingen wij ook een schrijven waarbij U de CL.O. aangeeft een voordracht te doen met 
betrekking tot aanwijzing tot het O.K.B.. 
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C.LO. wenst de regering niet in discrediet te brengen; reden waarom zij 
dat zulks een schrijven gericht dient te worden aan Ravaksur, de Mantel organisatie van de 
vakcentrales in de Republiek SUriname 

(Voorzitter) 


