
2016, het Jaar van de Aap heeft voor
heel wat beroering gezorgd.
Politieke en religieuze leiders

riepen wereldwijd dat mensenrechten alleen van
toepassing zijn op een select groepje. Zo verkondig-
den president Rodrigo Duterte van de Filippijnen,
Nederlands Tweede Kamerlid Geert Wilders, de
Franse presidentskandidaat Marine le Pen en de
onlangs in de Verenigde Staten gekozen president
Donald Trump luidkeels dat bepaalde categorieën
mensen uitgesloten moeten worden. Tegelijkertijd
vormen deze burgers geen eenheidsworst. Wat een
verwarring als in Amerika plotseling een witte
vrouw en een witte homoseksueel op één hoop
worden gegooid met een zwarte migrant of anders-
om. Zij zitten dan in hetzelfde schuitje. Beseffen de
politici dit wel? Wellicht zijn het uitingen van die
behendige en zich superieur voelende aap die
anderen te snel en te slim af kan zijn. In Suriname
hadden onze politieke en religieuze leiders ook last
van apenkuren. En werden in het Jaar van de Aap de
rechten van minderbedeelde mannen en vrouwen,
lgbt’ers, kinderen en vrouwen keer op keer
geschonden. Seksueel misbruik, huiselijk geweld
en zelfmoordpogingen onder deze groepen logen
er dan ook niet om.

Volgelingen
Eeuwenlang maken religieuze en politieke leiders
misbruik van de religie en zetten ze hiermee hun
volgelingen behendig naar hun hand. Jong en oud
worden thuis, op school maar vooral in de gemeen-
ten en politieke organisaties geleerd te gehoorza-
men, te zwijgen en vooral geen kritische vragen te
stellen. Deze eigenschappen zijn waardevol in de
ogen van God. Ongehoorzaamheid wordt immers
afgestraft en je dwaalt af van je geloof, zeggen deze
leiders. Maar Jezus bijvoorbeeld, was toch juist vaak
in dialoog met de mens? Of vergeten de leiders dit
bewust? Zo worden bange, gedweeë en afhankelij-
ke volgelingen gekweekt. En hieraan ontlenen deze
leiders hun macht en troon. Ik ben principieel
tegen het kweken van bange burgers omdat je hier-
mee angst en discriminatie stimuleert. En ook je
ogen sluit voor geweld dat hieruit voortvloeit en de
vooruitgang van land en volk stagneert. Onze lei-
ders dienen kritische burgers juist als voedingsbron
te zien voor elke – en ook hun eigen ontwikkeling.

Kritische burgers laten je tenminste niet in je hemd
staan.
      Dit laat mij denken aan het sprookje ‘De nieuwe
kleren van de keizer’. De kleermakers van een zeer
ijdele keizer waren gewend exclusieve kleding voor
hun vorst te maken. Op een dag konden zij geen
unieke stoffen meer vinden. Zij maakten hun keizer
wijs dat zijn nieuwe kleding van een zeer uitzonder-
lijke onzichtbare stof is gemaakt die alleen intelli-
gente mensen konden zien. Natuurlijk is dit onzin.
De slimme kleermakers waren zich ervan bewust
dat niemand zou durven zeggen dat hun vorst niet
gekleed is. Wie wil er nou voor dom worden uitge-
maakt. Ook de keizer niet, dus zei hij ook maar
niets. Op een zekere dag liep de keizer triomfante-
lijk in zijn onzichtbare kleding in een optocht. Het
volk viel om van verbazing en schaamte, maar nie-
mand durfde iets te zeggen. Plotseling riep een
kind: “Hé, kijk de keizer loopt in zijn blootje.”
      Zo ook lopen heel wat van onze politieke en reli-
gieuze leiders in hun blootje. En bijna niemand die
hen daarop durft te wijzen. Uit angst uitgesloten te
worden, geen graantje meer te kunnen meepikken,
bang zijn eeuwig te zullen verbranden in de hel,
zwijgen zij. Gelukkig zijn er burgers die de leiders
wel bekritiseren. De trouwe volgelingen weten hun
leiders er ieder keer weer van te overtuigen dat zij
het altijd bij het rechte eind hebben. En zij laten
hun ijdele leiders schaamteloos paraderen in hun
naakte gewaad.

Mensenrechten en eenheid
Burgers moeten kritisch zijn. Als docent vind ik het
belangrijk dat studenten, de dragers van de toe-
komst, kritisch denken over maatschappelijke
vraagstukken. We raken immers steeds meer
geconfronteerd met complexe kwesties die direct
invloed hebben op hoe wij met elkaar moeten
omgaan en in harmonie samenleven. Bijvoorbeeld
hoe wij onze bronnen en middelen rechtvaardig
moeten verdelen. Elk mens heeft behoefte aan voe-
ding, huisvesting, onderwijs, werk, liefde, veiligheid
en vrede. De ongelijkheid in de wereld zorgt er ech-
ter voor dat een meerderheid structureel nadeel

ondervindt en een minderheid structureel voordeel
heeft.
      Om hun macht en rijkdom te behouden, zetten
politieke en religieuze leiders de politiek van ver-
deel en heers in. Hiermee voeden ze al eeuwenlang
de ongelijkheid tussen mensen zodat zij geen vuist
kunnen maken. Immers, onze leiders weten dat
eenheid en eendracht leiden tot macht. Ze stellen
alles in het werk om zelf de macht en de controle
over de samenleving te behouden. 
      In een economische crisis is de mens extra kwets-
baar. Je ervaart pijn, je bent radeloos, je verlangt
naar beter en je zoekt naar schuldigen. Hier maken
de leiders gretig misbruik van. Dankzij hun verdeel-
en heerspolitiek en de volgelingenzwijgcultuur ver-
sterken de vertrouwelingen de ijdelheid van hun
leiders en paraderen zij samen onbeschaamd naakt
door een wildernis van onopgeloste ellende.

Verschillen respecteren
Ik ben blij dat niet alle politieke en religieuze lei-
ders deze cultuur en politiek van verdeel en heers

hanteren. Tijdens een training mensenrechten, reli-
gie en huiselijk geweld die ik verzorgd heb voor
geestelijke leiders, werd mij al gauw duidelijk dat
velen liefde prediken. Bovendien nemen zij de
mens, ongeacht zijn positie, identiteit of status, op
in de armen van de Goddelijke liefde. Een alomvat-
tende liefde die de rechten van elk mens hoog acht.
Deze religieuze leiders staan hiermee in lijn met
een verklaring ondertekend door wereldreligieuze
en wereldpolitieke leiders van naam en faam tij-
dens de slotmanifestatie “Faith in Human Rights” in
2008 in Den Haag. Zij verklaarden en bevestigden
het volgende:

We hebben twaalf bewogen
crisismaanden achter de rug.
Maanden  waarin een flinke

aanslag op onze portemonnee en ons
gezond verstand is gepleegd. Ik consta-
teerde zelfs een stoornis in mijn reken-
vermogen toen voor autoriteiten één
plus één geen twee meer was. Er eigen-
handig een koers werd berekend zodat
we niet kunnen stellen dat het wettelijk
vastgestelde schuldenplafond is over-
schreden. En toen ons eigen Surinaam-
se IMF herstel- en stabilisatieprogram-
ma (Internationaal Monetair Fonds,...,
red.) in de prullenbak belandde en het
water ons aan de lippen stond, werd
het tijd de wereld in te trekken. Met
veel fanfare en nationale trots werden
miljoenen yankee dollars binnenge-
bracht. Wij hoefden niets te vragen,
men stond in de rij om ons leningen
aan te bieden. Eindstand; wij en zij die
nog geboren moeten worden zijn

opgezadeld met een torenhoge schul-
denlast. Zullen die geleende miljoenen
in nieuwe productiesectoren worden
geïnvesteerd? Zullen hiermee nieuwe
arbeidsplaatsen en inkomsten voor de
Staat worden gegenereerd? 

     

Wij hopen het. En hoop is volgens

mij het sleutelwoord in regeringskrin-
gen. Hoop dat de wereldmarktprijzen
van de natuurlijke hulpbronnen zullen
stijgen. Hoop dat wij de komende jaren
voldoende inkomsten zullen genere-
ren om aan onze aflossingsverplichtin-
gen te voldoen. Hoop dat onze dromen
werkelijkheid zullen worden. Hoop dat
die Heer daarboven ons goedgezind zal
zijn. Dat Hij onze smeekbedes en die
van die bisschop, die ook de geestelijk
adviseur van de president is, zal verho-
ren en ons uit de financiële ellende zal
halen. Hoop moet en zal er altijd zijn.
Maar om ijdele hoop te voorkomen
mag realiteitszin niet ontbreken.

Huisvrouweconomen
Over realiteitszin gesproken, dan kan
vadertje Staat het best bij moeder de
huisvrouw te rade gaan. Zij zorgt, crisis
of geen crisis, voor het dagelijks brood
van haar gezin. Voor de kinderen die
gekleed en geschoeid naar school moe-
ten. Zij waakt ervoor dat de water- en
stroomtoevoer worden afgesloten. Een
oude bari en kokolampu heeft zij doel-
bewust bewaard. Kortom, zij zorgt
ervoor dat onder alle omstandigheden
in de minimale basisbehoeften wordt
voorzien. De eerste noodzakelijke
maatregel die zij bij geldontwaarding
daarom treft, is bezuinigen; als het
moet zelfs drastisch. Haar uitgaven
mogen immers haar inkomen niet
overtreffen want ze weet dat zij haar
gezin dan door nog moeilijker vaarwa-
ter zal moeten loodsen. Haar spaargeld
bewaakt zij angstvallig voor calamitei-
ten die zich zouden kunnen voordoen.
Dat heeft zij als kind al van huis meege-
kregen. Alles wat niet echt nodig is
wordt van de boodschappenlijst
geschrapt. Dus geen soft, chips en
koekjes meer. Kaas en vleesbeleg beho-
ren tot het verleden en vlees en kip
alleen op zondag. Een rek eieren doet
vaker goede diensten. Voor degene die
er een gewoonte van maken om tijdens

etenstijd binnen te stappen is er geen
plaats meer aan tafel tenzij gezinsleden
bereid zijn hun portie met anderen te
delen. Het licht in de badkamer en
slaapkamers gaat eerder uit. Alle plek-
jes om het huis worden benut zodat er
wekelijks uit eigen aanplant bitawiri,
antroewa, tayerblad, oker en madame
Jeanet wordt geoogst. Verjaardagen
worden niet meer uitbundig gevierd.
Ook de bigi yari niet. Aan klagers heeft
zij geen boodschap. 
     Iedereen die klaagt, mag gaan
nadenken hoe zij kunnen bijdragen
aan de vergroting van de verdiencapa-
citeit van het gezin. ‘Wat we niet heb-
ben kunnen we niet uitgeven’, is haar
motto dat zij met vette letters op de
spiegel in de badkamer heeft geschre-
ven. Iedereen wordt daar een paar keer
per dag aan herinnerd. Het aangaan
van een lening om de nood te lenigen is
pas bespreekbaar als ze zeker weet dat
zij in staat zijn die met rente terug te
betalen. Dus als Raymond een baan
heeft gevonden bij de autospuiterij om
de hoek, is een lening voor de aanschaf
van zijn ketelpak en veiligheidsschoe-
nen verantwoord. Hij kan die schuld
immers met zijn salaris aflossen. Maar
zij blijft zich verzetten tegen een lening
voor de aanschaf van een nieuwe televi-
sie want daar kan geen geld mee ver-
diend worden.
    Zoals deze huisvrouw beseft dat het

leven niet op de oude voet door kan
gaan, moet vadertje Staat beseffen dat
onze economie niet meer alleen kan
drijven op de traditionele exploitatie
en export van onze natuurlijke hulp-
bronnen. In december was Alcoa hon-
derd jaar in Suriname. Honderd jaar
van bauxietwinning, aluinaarde- en
aluminiumproductie. Ik zou het bijna
niet geloven wanneer ik door Marowij-
ne en Para rijd. Als Alcoa-toppers af en
toe een bezoek aan Suriname brachten
dan ging thuis het gesprek niet over
wat ze kwamen bespreken, maar dat ze

op Zanderij uit hun eigen vliegtuig
stapten. Dit ontlokte mijn vader, die
voor Suralco werkte, dan altijd de
opmerking; ‘er is niet één Surinamer
die aan onze bauxiet een eigen vlieg-
tuig heeft overgehouden.’
     Terugblikkend op 2016 benadruk ik
op deze eerste werkdag van het nieuwe
jaar dat wij de lessons learned van de
afgelopen decennia tot ons moeten

nemen. Dan komen we ongetwijfeld
tot het besef dat de winningsindus-
trieën ons geen duurzame welvaart zul-
len brengen. En dat het nu de hoogste
tijd is te bepalen welke nieuwe dien-
sten en vormen van productie wij moe-
ten ontwikkelen op weg naar een beter
Suriname voor iedere burger van dit
land; geen één uitgesloten.-.
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door Carla Bakboord

Hé, kijk de keizer loopt in zijn blootje

Vadertje Staat en moeder de huisvrouw
door Henna Guicherit

Onze religies erkennen en ondersteunen de rech-
ten van de mens en de fundamentele vrijheden
van elk mens, alleen of in gemeenschap met ande-
ren. Het moet worden erkend dat religie helaas
soms wordt misbruikt op een wijze die de men-
senrechten schendt. Maar wij, vertegenwoordi-
gers van verschillende geloofstradities, zijn bij
elkaar gekomen om in eenheid te benadrukken
dat religie een primaire bron is van inspiratie voor
de rechten van de mens zoals onze heilige
geschriften en leerstellingen duidelijk maken.

Deze wereldleiders riepen hierbij gelovigen wereld-
wijd op deze verklaring te verspreiden en ernaar te
handelen. Mensenrechten en de grondbeginselen
van de heilige geschriften bijten elkaar dus niet.
      In 2017, het Jaar van de Haan, dat zich kenmerkt
door waakzaamheid, alertheid, spierballen -
machogedrag, zullen waardige religieuze en poli-
tieke leiders hun stem krachtiger moeten laten
horen. IJdele religieuze en politieke leiders zullen
hun naakte kleed moeten inruilen voor deugd. Zaai
geen haat! Zet mensen niet tegen elkaar op! Ver-
breek geen familiebanden! Leef de rechten van alle
mensen na! Want oproepen tot discriminatie van
de ander, leidt ook tot een verdeel- en heerscultuur
in families, met huiselijk geweld als gevolg. Laat
2017 het jaar zijn waarin wij elkaars verschillen res-
pecteren en ons meer focussen op wat wij gemeen
hebben.-.
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