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President van de Republiek Suriname Z.E. Ch.Santokhi.                                                                             

Kleine Combeweg 2-4                                                                                                                    

Paramaribo 12 mei 2021 

Betreft: Intrekken Amnestiewet in het belang van de rechtsstaat. 

 

Geachte President Santokhi, 

De Stichting 8 december 1982 heeft in 2020 bij de bloemenhulde bij het “Nationaal Monument 

Bastion Veere - 8 december 1982” een beroep gedaan op uw regering om 25 februari bekend 

als “revolutie dag” af te schaffen en de gewijzigde amnestiewet 2012 in te trekken. Met groot 

genoegen hebben wij uw besluit om 25 februari als de dag van de revolutie af te schaffen 

verwelkomd 

De Nationale Assemblée heeft in april 2012 de Amnestiewet 1989 gewijzigd. In deze brief 

vragen wij uw regering om de Assemblée voor te stellen de in 2012 aangebrachte wijzingen van 

de Amnestiewet in te trekken.  

In de afgelopen decennia heeft het internationaal recht geleidelijk aan de mogelijkheden voor 

amnestieverlening aan plegers van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 

menselijkheid steeds verder beperkt. Sinds 2004 hebben de Verenigde Naties (VN) verklaard 

dat amnestie ontoelaatbaar is voor grove schendingen van de mensenrechten, zoals foltering, 

gedwongen verdwijning, buitengerechtelijke executies en seksueel geweld. Het traditioneel 

inzicht dat amnestie vooral een kwestie is van nationaal recht en beleid is reeds geruime tijd 

geleden verlaten. De ontwikkeling van de plicht om te vervolgen in het internationaal strafrecht 

en het internationale mensenrechtenrecht is in de afgelopen decennia in toenemende mate 

erkend. Bij wijze van voorbeeld wijzen wij op de omstandigheid dat het Mensenrechtencomité 

van de Verenigde Naties de beperkte ruimte voor amnestieverlening in haar recente ‘General 

Comment’ van 30 oktober 2018 mede afleidt uit het recht op leven.1 Het recht op leven brengt 

uit hoofde van de in Suriname van kracht zijnde mensenrechtenverdragen verplichtingen mee 

als dat mensenrecht is aangetast. Op de staat rust in dat geval de plicht om te verzekeren dat 

de verantwoordelijken worden berecht en dat straffeloosheid wordt voorkomen. Het 

Mensenrechtencomité merkt op: “Immuniteiten en amnestieën verleend aan daders van 

moord en doodslag (‘perpetrators of intentional killings’) en aan hun superieuren, en 

                                                            
1 Zie het General Comment No. 36, Article 6: right to life, online beschikbaar via: https://bit.ly/3hhhYef. Zie voor 
het citaat par. 27 (slot) van dit General Comment. Het recht op leven is verankerd in art. 14 van de Grondwet, art. 
6 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en art. 4 van het Inter-Amerikaans 
Verdrag voor de rechten van de mens.  
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vergelijkbare maatregelen die leiden tot feitelijke of juridische straffeloosheid, zijn in de regel 

onverenigbaar met de verplichting om het recht op leven te respecteren en te waarborgen, en 

om slachtoffers een effectief rechtsmiddel te bieden.” 

De Stichting is van oordeel dat de wijziging van de amnestiewet in 2012 een flagrante poging 

was van president Bouterse en de NDP-leden in de Assemblée om onderzoek naar schendingen 

van de mensenrechten gepleegd tijdens zijn bewind gedurende de militaire dictatuur, te 

omzeilen en om zijn slachtoffers en hun families gerechtigheid te ontzeggen. 

Excellentie, wij wensen, op basis van onderstaande argumenten, wederom een beroep te doen 

op de regering om aan de Assemblée voor te stellen de WET van 5 april 2012, houdende 

wijziging van de Wet van 19 augustus 1992, houdende het verlenen van amnestie aan personen 

die te rekenen van 1 januari 1985 tot het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet, 

bepaalde hierin omschreven strafbare feiten hebben begaan (“ Amnestiewet 1989") (S.B. 1992 

no. 68) in te trekken: 

1) De Amnestiewet kan onderzoek naar ernstige schendingen van mensenrechten en 

vervolging en bestraffing van verantwoordelijken belemmeren en tot straffeloosheid 

leiden. Diverse staten in de regio hebben daarom hun amnestiewetten herzien of 

ingetrokken om aan hun verplichtingen uit hoofde van de mensenrechtenverdragen te 

kunnen voldoen.  

2) De Surinaamse Amnestiewet is in strijd met met de verplichtingen van de staat om 

ernstige mensenrechtenschendingen te onderzoeken en te vervolgen en om ervoor te 

zorgen dat aan slachtoffers en hun nabestaanden recht wordt gedaan (waarheid, 

toegang tot gerechtigheid, schadevergoeding). 

 

3) Het intrekken van de Amnestiewet draagt bij aan de daadwerkelijke effectuering van 

mensenrechten in Suriname en daarmee aan de rechtsvrede en sociale cohesie in de 

Surinaamse samenleving.  

 

4) Artikel 105 van de Grondwet (GW) bewerkstelligt dat bepalingen van internationale 

verdragen die naar hun inhoud eenieder kunnen binden, verbindende kracht hebben 

nadat zij zijn bekendgemaakt. 

 

5) Op grond van artikel 105 GW maken de in het Inter-Amerikaans Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (IAVRM) en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten (IVBPR) opgenomen mensenrechten onlosmakelijk deel uit van het 

Surinaamse rechtssysteem. 
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6) Staten mogen zich niet beroepen op bepalingen van nationaal recht, zoals die in de 

Amnestiewet, ter rechtvaardiging van het niet nakomen van hun verplichtingen uit 

hoofde van het internationaal recht. 

 

7) De gewijzigde amnestiewet leidt tot rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. Immers, 

degenen die strafbare feiten hebben gepleegd en mensenrechten hebben geschonden 

in de in de Amnestiewet genoemde periodes worden door deze wet gevrijwaard van 

strafvervolging en berechting, terwijl andere Surinamers voor dezelfde feiten in andere 

periodes wel zouden worden vervolgd en berecht. Het is thans louter de Surinaamse 

rechter die de realisering van deze rechtsongelijkheid verhindert door artikel 137 GW 

en/of 106 GW toe te passen. De verantwoordelijkheid om de realisering van bedoelde 

rechtsongelijkheid te voorkomen berust echter bij alle organen van de staat, en dus ook 

bij de wetgever. 

 

8) Intrekking van de Amnestiewet voorkomt dat in de tenuitvoerleggingsfase, dus nadat de 

rechter vonnis heeft gewezen, onnodige vragen rijzen over de bevoegdheid of plicht van 

het Openbaar Ministerie om gewezen strafvonnissen ten uitvoer te leggen.  

 

9) Op april 13, 2012 heeft De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens 

(IACHR) zijn diepe bezorgdheid uitgesproken met betrekking tot de amnestiewetgeving 

die op 5 april 2012 door het Parlement van Suriname werd goedgekeurd. Volgens de 

IACHR beoogt de wetgeving de immuniteit voor mensenrechtenschendingen begaan 

tijdens het militaire tijdperk (1982-1992) in Suriname te consolideren en de uitzondering 

in de Amnestiewet van 1992 die van toepassing is op misdaden tegen de menselijkheid 

en oorlogsmisdaden te schrappen. 

 
10) De invloedrijke non-gouvernementele organisatie Human Rights Watch in Washington 

drong er op 17 april 2012 bij Suriname op aan om de amnestiewet die op 5 april 2012 

door de Nationale Assemblée werd goedgekeurd onmiddellijk in te trekken en "mensen 

te vervolgen die worden beschuldigd van het plegen van ernstige 

mensenrechtenschendingen. 

 

11) Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN heeft diepe 

bezorgdheid geuit over de Surinaamse amnestiewetgeving, door te zeggen dat het in 

strijd is met de verplichtingen van de staat om mensenrechtenschendingen te 

onderzoeken en te vervolgen. 
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12) Op 22 Apr 2013, heeft de Europese Unie missie onder leiding van EU-vertegenwoordiger 

Robert Kopecky, in het kader van 'artikel 8 dialoog' van de Cotonou overeenkomst 

tussen Suriname en de Europese Unie (EU) de regering opgeroepen de amnestiewet te 

“herzien.” Ook is Paramaribo “sterk aanbevolen” het strafproces rond de 

Decembermoorden niet te verstoren is de Surinaamse regering gewezen op haar 

internationale verplichtingen betreffende het vervolgen en berechten van de daders van 

mensenrechten. 

De stichting wenst tot slot u het volgende voor te houden: 

“Het misbruik maken van de staatsmacht door de hoofdverdachte om op die wijze zijn 

straffeloosheid te bewerkstelligen maakte de amnestiewet van 2012 tot een zelfamnestiewet, 

een wet van belangenverstrengeling.  De zelfamnestiewet staat haaks op de Rule of Law, die als 

kern het non-discriminatie beginsel heeft. Niemand staat boven de wet. Hoewel de 

zelfamnestiewet minachting voor de slachtoffers en hun nabestaanden codificeert en moreel 

leed toevoegt aan het lange lijden van de nabestaanden, reikt de strijd van de nabestaanden 

voor het ongedaan maken van de zelfamnestiewet, verder dan hun eigen gerechtvaardigde 

belangen. Met het beëindigen van de cultuur van straffeloosheid voor 

mensenrechtenschendingen, worden de mensenrechten van alle Surinamers bevordert en kan 

de Republiek Suriname zich weer voegen in de rijen van geciviliseerde democratische 

samenlevingen waarvan menselijke waardigheid en rechtsorde de  grondslagen vormen”. 

De Stichting wenst u en uw gezin een Ied Mubarak toe. 

Hoogachtend, 

 

Sunil Oemrawsingh                                                                                    Eddy Wijngaarde 

Voorzitter                                                                                                    Penningmeester 


