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Resolutie 1 – Rechten der Inheemse Volken 
 
Wij, de traditionele gezagsdragers der Inheemse Volken in Suriname, in conferentie bijeen te Powakka, 
district Para, van 21 – 23 september 2001, hebben overwogen: 
 

- Dat de Inheemse Volken de eerste bewoners zijn van dit continent en dit land en de rechten op 
ons land nooit hebben opgegeven 

- Dat de Inheemse Volken ondanks slavernij, uitmoording, introductie van dodelijke ziekten en 
discriminatie, toch stand hebben gehouden en trotse Volken van Suriname zijn en blijven 

- Dat de Inheemse Volken in de huidige Grondwet van Suriname niet worden erkend als Inheemse 
Volken met zelfbeschikkingsrecht 

- Dat de huidige wetten van het land de rechten der Inheemse Volken niet respecteren 
- Dat de Inheemsen niet dezelfde burgerrechten genieten als andere delen van de Surinaamse 

bevolking 
- Dat de bedreigingen tegen de Inheemse Volken van Suriname steeds groter worden, zoals 

schending van onze rechten als Inheemse Volken, onrechtmatige occupatie van onze gronden, 
milieuvervuiling, onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden, energie, communicatie- en 
transportmogelijkheden, scholing en gezondheidszorg, etc. 

 
En besluiten derhalve: 
 

- Dat er krachtig gewerkt zal worden aan de juridische erkenning van onze rechten als Inheemse 
Volken.  De hoogste prioriteit geniet een wijziging van de Grondwet van Suriname, waarbij de 
Inheemse Volken als zodanig, en onze rechten daaruit voortvloeiend volledig erkend worden.  
Onder andere dienen onze collectieve rechten op de gronden die we al eeuwen bewonen, 
gebruiken en beschermen, juridisch erkend en bij wet geregeld te worden. 

- Dat de Inheemse Volken in voorbereiding op de juridische erkenning van onze rechten zelf 
initiatieven zullen ontplooien, onder andere de afbakening van de Inheemse gebieden in Suriname 
volgens natuurlijke grenzen en het traditioneel gebruik van de grond, voorlichting en 
bewustwording, het aangaan van samenwerkingsrelaties met de overheid, andere nationale en 
internationale Inheemse organisaties en bevriende donororganisaties; 

- Dat wij, als Inheemse dorpshoofden, volgens ons eigen traditioneel rechtssysteem ons gezag 
zullen blijven uitoefenen over ons volk en grondgebied; 

- Dat de status van traditionele gezagsdragers juridisch erkend wordt; 



- Dat, daar waar de overheid tekortschiet in haar functioneren, we de ontwikkeling van onze 
gemeenschappen zelf ter hand zullen nemen waar nodig met nationale en internationale 
donorondersteuning 

- Dat we de juridische erkenning zullen nastreven van onze rechten in relatie tot natuurreservaten, 
biodiversiteit, traditionele kennis, genetische hulpbronnen, klimaatveranderingen, bossenbeleid, 
jacht, visserij en mijnbouw, andere milieukwesties. 

 
 
Resolutie 2 – Ontwikkeling Binnenland 
 
De traditionele gezagsdragers der Inheemse Volken in Suriname, in conferentie bijeen te Powakka, 
district Para, van 21 – 23 september 2001, hebben overwogen, dat de ontwikkeling van het binnenland 
ernstig is achtergebleven bij de rest van de Surinaamse samenleving, terwijl het binnenland enorme 
ontwikkelingsmogelijkheden heeft die echter alleen in het voordeel van enkelen worden benut.  We 
besluiten derhalve, dat we de ontwikkeling van de Inheemse dorpen zelf krachtig ter hand zullen nemen 
middels onze organisaties, in nauwe samenspraak met de dorpsbesturen.  Daarbij zullen we de nodige 
samenwerkingsrelaties vormen met de overheid, andere organisaties en donororganisaties voor 
fondsvorming en nationale en internationale technische ondersteuning. 
 
 
Resolutie 3 – Eenheid Inheemse Volken 
 
De traditionele gezagsdragers der Inheemse Volken in Suriname, in conferentie bijeen te Powakka, 
district Para, van 21 – 23 september 2001, hebben overwogen, dat er herhaaldelijke pogingen zijn gedaan 
om de Inheemse Volken van Suriname te verdelen en te overheersen, onder andere middels partijpolitiek, 
kerkelijke invloeden, nadelig regeringsbeleid, individuele en groepsbelangen.  Echter, de traditionele 
gezagsdragers, verenigd in de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), tezamen met 
de Inheemse organisaties op nationaal en lokaal niveau en alle inheemsen in Suriname, zijn vastbesloten 
de onderlinge eenheid onder de Inheemse Volken in Suriname te behouden en bevorderen in het belang 
van de ontwikkeling der Inheemse Volken en bescherming van onze rechten. 
 
 
Resolutie 4 - Milieuvervuiling 
 
De traditionele gezagsdragers der Inheemse Volken in Suriname, in conferentie bijeen te Powakka, 
district Para, van 21 – 23 september 2001, hebben overwogen, 
 

- Dat de Inheemse Volken alsook de marrons, rechtstreeks afhankelijk zijn van ons natuurlijk 
milieu en daarvan afhankelijk zijn voor ons dagelijkse leven 

- Dat het milieu in Suriname, en in het bijzonder in het binnenland van Suriname ernstig wordt 
aangetast, onder andere door ongecontroleerde en illegale houtkap, goudmijnbouw met 
kwikgebruik, niet afbreekbaar afval dat vaak door bezoekers wordt achtergelaten, giftig afval van 
bedrijven dat in onze rivieren wordt geloosd of dichtbij de rivieren ligt opgeslagen.  Deze 
milieuverontreinigingen vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid en het welzijn van 
de Inheemse Volken en marrons van Suriname en van de overige bevolking van Suriname, en zijn 
eveneens een belemmering voor de sociaal-economische ontwikkeling van deze Volken. 

 
De VIDS conferentie besluit derhalve om een dringend beroep te doen op de regering die 
verantwoordelijk is voor het behoud en de bescherming van een gezond milieu, waarop wij recht hebben, 
om alle nodige stappen te ondernemen om het milieu te herstellen en in evenwicht te houden.  De 
Inheemse Volken zullen van onze kant ook de nodige stappen hiertoe ondernemen. 
 



 
Resolutie 5 – Jachtwet 
 
Overwegend, dat de huidige Jachtwet daterend uit 1954, geen rekening houdt met de rechten en belangen 
van de Inheemse Volken alsook met het feit dat de Inheemse Volken een andere leefwijze hebben, en 
voorts, dat de Jachtwet tekortschiet in haar functie en de Inheemse cultuur volledig negeert, 
 
Besluiten, dat Jachtwet herzien wordt, met bijzondere aandacht voor: 
 

- De erkenning van de rechten der Inheemse Volken; 
- Erkenning en respect voor de traditionele leefwijze der Inheemsen 
- Ontheffing van financiële verplichtingen voortvloeiende uit de Jachtwet voor de Inheemsen en 

marrons 
- Verbod op het jagen, vissen en andere economische of commerciële handelingen door derden in 

en rondom Inheems gebied. 
 
 
Resolutie 6 – Vergoeding dignitarissen 
 
De traditionele gezagsdragers der Inheemse volken in Suriname, in conferentie bijeen te Powakka, district 
Para, van 21-23 september 2001, hebben geconstateerd, dat de huidige vergoeding die vanuit de overheid 
wordt toegekend aan de dorpsbesturen, met name de dorpshoofden en dorpsassistenten, niet toereikend is 
om de onkosten te dekken voor de bestuursactiviteiten die we ten behoeve van de overheid verrichten. 
 
Besluiten: 
 
Toekenning te vragen van een vergoeding die gebaseerd  is op het huidig niveau van uitgaven ten 
behoeve van de taken van het dorpsbestuur. 
 
 
Resolutie 7 – Dankbetuiging aan de dorpsleiding en het volk van 
Powakka 
 
De traditionele gezagsdragers der Inheemse Volken in Suriname, in conferentie bijeen te Powakka, 
district Para, van 21 – 23 september 2001, spreken hierbij hun grote erkentelijkheid uit voor de hartelijke 
ontvangst, de gastvrijheid, de culturele optredens van Joeriba en Wathokoro, het eten en drinken en de 
harde arbeid van het volk, de leiding en de organisaties van het dorp Powakka, alsook aan de culturele 
groep Wajono van Bernharddorp. 
 



 
Resolutie van het Netwerk van Inheemse Vrouwenorganisaties en de 
Stichting Sanomaro Esa 
 
Wij, deelnemers aan de Vierde Dorpshoofdenconferentie als vertegenwoordiger van het Inheemse 
Vrouwennetwerk, 
 
Wij herbevestigen onze ondersteuning aan het streven van het traditioneel gezag van het Inheems volk 
van Suriname voor de wettelijke/juridische erkenning op onze grondgebieden die wij van oudsher 
bewonen, gebruiken en beschermen. 
 
Wij zijn zeer bezorgd voor de toekomst van ons en onze kinderen vanwege het ontbreken van wetgeving 
die bescherming moet bieden aan ons volk en onze rechten moet garanderen. 
 
Wij doen daarom een beroep op het pasgekozen bestuur van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden 
in Suriname (VIDS) en haar leden, om in samenwerking met de Inheemse vrouwenorganisaties, stappen 
te ondernemen die moeten leiden tot oplossing en het minimaliseren van de problemen waarmee de 
Inheemse vrouwen dagelijks te kampen hebben, waaronder: 
 

- Het ontbreken van adequate en permanente gezondheidszorg en voorlichting voor en door 
vrouwen; 

- Het ontbreken van opvangmogelijkheden voor onze studenten die vervolgonderwijs moeten 
genieten; 

- Het ontbreken van een aangepast onderwijsbeleid dat aansluit op de cultuur van de Inheemsen 
- Het ontbreken van een algemeen overheidsbeleid gericht op de algemene ontwikkeling van het 

Inheems volk naar behoefte. 
 
 
Powakka, 23 september 2001 
 
 
Stg. Sanomaro Esa 
Stg. Worian Uwaponaka 
Ver. Hiamawa 
Stg. Iarono 
Stg. Washie Boangrong 
 



 
Motie van Vertrouwen 
 
Het Inheems vrouwennetwerk, tijdens de VIDS vergadering van 21 – 23 september 2001 te Powakka, 
district Para: 
 

1. Feliciteren het nieuwe VIDS bestuur onder leiding van het dorpshoofd Ricardo Pane; 
2. Wij spreken het vertrouwen uit in het nieuwe bestuur; 
3. Wij herbevestigen onze steun aan het nieuwe bestuur; 
4. Wij vertrouwen erop, dat de goede samenwerking welke wij hebben gehad met het vorig bestuur, 

gecontinueerd zal worden; 
5. Wij vertrouwen erop, dat participatie en betrokkenheid en betrokkenheid van de Inheemse 

vrouwen verhoogd en verder gecontinueerd zal worden, en opgenomen zal worden in de totale 
ontwikkeling van onze gemeenschap op alle niveau’s. 

 
Namens het Inheems Vrouwennetwerk:  
 
Stg. Sanomaro Esa 
Stg. Worian Uwaponaka 
Ver. Hiamawa 
Stg. Iarono 
Stg. Washie Boangrong 
Ver. Wathokoro Bomapolder 
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