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Resoluties Zesde VIDS Conferentie
I. Goedkeuring verslag VIDS bestuur en Bureau VIDS
II. Rechten van inheemse volken
III. Nieuw VIDS bestuur
IV. Dank aan gastdorpen
De dorpshoofden van de Inheemse dorpen in geheel Suriname zijn in vergadering bijeen
geweest tijdens de Zesde Conferentie van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in
Suriname (VIDS), die is gehouden van 29 november tot en met 1 december 2012 te
Galibi, Oost-Suriname met volledige participatie van dorpshoofdassistenten (basja’s),
vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties en vertegenwoordigers van
jongerenorganisaties, in aanwezigheid van verscheidene andere participanten.
De conferentie heeft de volgende besluiten aangenomen:

I. Goedkeuring verslag VIDS bestuur en Bureau VIDS
We hebben het verslag aangehoord van het uittredende bestuur van de Vereniging van
Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en van het Bureau VIDS over de afgelopen
periode sinds de vorige VIDS Conferentie in 2005 te West Suriname, in het bijzonder
sinds de laatste mini-conferentie te Powakka in 2011.
1. Wij keuren het verslag over de afgelopen periode goed en spreken onze
tevredenheid uit over de resultaten die in de afgelopen periode zijn bereikt
door het uittredende VIDS bestuur en het Bureau VIDS
2. We zijn vooral tevreden met het feit dat de dorpshoofdenconferentie ook de
actieve participatie had van jongeren en vrouwen, hetgeen we beschouwen
als een positieve groei van VIDS
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3. Ter verdere professionalisering en verbetering van het functioneren van de
communicatie binnen en door VIDS, worden de volgende aanbevelingen
gedaan:
a. De informatie-uitwisseling tussen dorpen en bestuur en bureau VIDS
moet versterkt worden, en de dorpsleiding moet de gemeenschap
goed geïnformeerd houden over de activiteiten van VIDS;
b. VIDS moet meer informatie naar de bredere Surinaamse
gemeenschap toe verstrekken over de rechten van inheemse volken
en over het werk van VIDS;
c. Bij Bureau VIDS moeten een Trio en een Wayana werknemer
worden aangesteld om de communicatie met de zuidelijke dorpen te
versterken;
d. De communicatie tussen VIDS en de inheemse DNA leden moet
versterkt worden, te beginnen met intensievere wederzijdse
informatie-uitwisseling.

II. Rechten van inheemse volken in het bijzonder de wettelijke
erkenning van onze grondenrechten, traditioneel gezag en
FPIC
A. Rechten van inheemse volken (i.h.b. grondenrechten en erkenning
traditioneel gezag)
•

•
•

De eis voor erkenning van onze collectieve grondenrechten staat onverkort en nog
dringender overeind. Wij onderschrijven en herhalen de resoluties van eerdere VIDS
conferenties waarin geëist wordt dat concessie-uitgiften in inheemse gebieden
onmiddellijk dienen te worden stopgezet en/of ingetrokken
Het traditioneel gezag moet wettelijk erkend worden. Ook hierbij onderschrijven en
herhalen wij de resoluties van eerdere VIDS conferenties waarin dit geëist wordt
Speciale aandacht moet gegeven worden aan de rechten van onze inheemse volken in
grensgebieden, onder andere vrij personenverkeer, onderwijs en dienstverlening door
inheemsen in de buurlanden
B. Versterking traditioneel gezag

•
•
•

Alle dorpen moeten een dorpsreglement maken met regels voor besluitvorming
binnen het dorp, profielbeschrijving van de dorpsleiding, de manier van wisseling
van bestuur en dergelijke. Er zijn voorbeelden uit regio Oost
VIDS moet een jongerenbeleid maken, zodat jongeren optimaal kunnen meedenken
en meedoen bij beleidsvorming in de dorpen en groeien naar toekomstig leiderschap
Capaciteitsversterking van het traditioneel gezag moet versterkt worden, en ook moet
er meer technische ondersteuning aan de dorpsbesturen gegeven worden, waar nodig
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•

•
•
•

Het komt te vaak voor dat er misbruik van de onwetendheid of ondeskundigheid van
het dorpsbestuur wordt gemaakt wanneer en overeenkomsten gesloten worden met
derden, bijv. op het gebied van houtkap, ontginning, opzetten van toeristische oorden
en dergelijke. Daarom wordt geadviseerd dat dorpsbesturen Bureau VIDS om
bijstand vragen bij het maken van overeenkomsten met derden
De onkostenvergoeding dient verhoogd te worden
Het traditioneel gezag moet goed op de hoogte zijn van de juiste wegen die gevolgd
moeten worden voor de aanpak van allerhande dorpskwesties en
ontwikkelingsactiviteiten
De dorpshoofden en het bestuur van de VIDS moeten een goed intern systeem
opzetten zodat de uitvoering van het beleidsprogramma van VIDS goed gemonitoord
kan worden
C. Autonome duurzame gemeenschapsontwikkeling, onderwijs en cultuur

•
•
•
•
•

•

•
•

In het geval van regionale projecten dienen alle betrokken dorpen om toestemming
gevraagd te worden
Opzetten van een studentenfonds voor inheemse jongeren
Directe verbetering van gezondheidscentra en permanente aanwezigheid van artsen in
inheemse regio’s
Stimuleren van opleidingen van geschoold personeel uit de dorpen om in het dorp
tewerk gesteld te worden, in het bijzonder in het onderwijs en gezondheidszorg
De toegang tot overheidsadministratiediensten is een zeer groot probleem voor alle
dorpen. Het verkrijgen van eenvoudige documenten zoals uittreksels,
nationaliteitsbewijzen etc. is enorm duur en werkt stagnerend op de ontwikkeling,
bijvoorbeeld kinderen die niet naar school kunnen, verhuizing, etc. Administratieve
diensten van vooral CBB moeten met hoge prioriteit verder gedecentraliseerd worden
Onderwijs is cruciaal en de basis voor ontwikkeling. De problemen in het onderwijs
zijn bekend en directe verbetering van onderwijs in inheemse dorpen moet met de
hoogste prioriteit door de regering worden aangepakt. Het bestuur van VIDS moet
hierop toezien
Stimuleren en uitbreiden van het intercultureel tweetalig rekenonderwijs
Stimuleren van beroepsgerichte opleidingen in de dorpen aan de hand van de
behoefte in de dorpen
D. Organisatie en management

•
•

Het functioneren van het nieuwe bestuur zal in 2014 geëvalueerd worden
Communicatie is cruciaal en moet bewust gestimuleerd worden op alle niveaus en
tussen alle instanties en structuren, onder andere bestuur VIDS, Bureau VIDS,
dorpshoofden, dorpsorganisaties, regering, de inheemse DNA leden en andere
actoren en organisaties
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

De inheemse DNA leden moeten deskundige ondersteuning krijgen, onder andere
van Bureau VIDS en andere inheemse deskundigen om de stem van de inheemse
volken nog sterker tot uitdrukking te laten komen
Continue bewustwording over de rechten en kwesties betreffende inheemse volken is
essentieel, zowel binnen de inheemse gemeenschappen als binnen de grotere
Surinaamse gemeenschap. De media inclusief internet en sociale media, moeten
intensiever gebruikt worden, en hierbij zullen inheemse jongeren intensief worden
ingezet
De grote beleidslijnen, inclusief de specifieke strategieën voor het komende
meerjarenprogramma worden besproken en aangenomen:
o Wettelijke erkenning van de rechten van inheemse volken, in het bijzonder
grondenrechten en erkenning traditioneel gezag
o Versterking van het traditioneel gezag
o Autonome duurzame ontwikkeling, met het accent op onderwijs
o Beleidsbeïnvloeding en sociaalmaatschappelijke participatie
o Interne organisatie en management
VIDS moet een beleid maken voor inheems kadervorming en inzetten van inheems
intellect
Identificeren van inheems kader om ingezet te worden via Bureau VIDS
Statistieken om groei van de organisatie te laten zien
Korte overzichten maken van financiële stand van zaken, en ter inzage legging van
financiële jaarverslagen
De regelgeving binnen VIDS moet verbeterd worden, bijv. met betrekking tot
personeel
Binnen Bureau VIDS moeten er personen aangesteld worden die Trio resp. Wayana
en goed Nederlands of Sranantongo kunnen spreken voor het verbeteren van de
communicatie met de dorpen in het Zuiden
Gelet op de grote toename van het vele werk dat gedaan moet worden en de eisen die
aan VIDS gesteld worden moet de beschikbare menskracht binnen Bureau VIDS
moet bekeken en zo nodig aangevuld worden
De politieke participatie van inheemsen moet geëvalueerd worden

Als ‘cross-cutting’ issue is, behalve de zaken die al in het vorige programma genoemd
zijn, vooral de rol van inheemse jongeren benadrukt. Onder andere:
•
•
•
•
•
•

Jongeren moeten bij alle activiteiten van het traditioneel gezag betrokken worden
Jongeren kunnen allerlei creatieve manieren bedenken om de rechten en issues van
de inheemse volken te promoten
Opzetten van studentenorganisaties en het opzetten van een nationaal
jongerenplatform dat door VIDS ondersteund wordt
Stimuleren van kaderopleidingen voor jongeren
Inzetten van jongeren bij de interne en maatschappelijke bewustwording over de
rechten en issues van inheemse volken
Versterken van de genderbewustwording
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III.

Nieuw VIDS bestuur

Bij consensus zijn de volgende personen aangewezen als leden van het VIDS bestuur,
terwijl binnen het nieuwe bestuur de bestuursfuncties onderling als volgt verdeeld zijn.
Functie

Naam

Dorp

Regio

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris
Commissaris
Commissaris
Commissaris
Commissaris

Lesley Artist
Ricardo Pane
Ronald Makosi
Carlo Lewis
Jona Gunther
Robertho Joghie
Wakoesha Reshoede
Shanaupe Moshesi
Ipomadi Pelenapin

Redi Doti
Christiaankondre
Powakka
Apoera
Erowarte
Konomerume
Kwamalasemutu
Tepu
Kawemhaken

Para
Marowijne
Para
West
Marowijne
Sipaliwini
Sipaliwini
Sipaliwini
Sipaliwini

IV.

Dank aan gastdorpen

De Inheemse dorpshoofden van Suriname zijn in vergadering bijeen geweest tijdens de
Zesde Conferentie van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS)
van 29 november tot en met 1 december 2012 te Galibi, Oost-Suriname; met volledige
participatie van dorpshoofdassistenten (basja’s), vertegenwoordigers van
vrouwenorganisaties en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties, en verder in
aanwezigheid van verscheidene inheemse organisaties en andere participanten.
De participanten van de Zesde VIDS Conferentie spreken hierbij hun grote waardering en
erkentelijkheid uit voor de gastvrijheid van de dorpshoofden, overige dorpsbestuursleden
en het volk van de gastdorpen Christiaankondre en Langamankondre, en voor hun inzet
om de conferentie tot een succes te maken. Speciale dank gaat naar de dorpshoofden
Ricardo Pane en Ramses Kajoeramari, de vrouwen en mannen van de keuken, de vele
werkers, de geluidsman, bootslieden en alle anderen die deze conferentie mogelijk
hebben gemaakt en ons verblijf in Galibi onvergetelijk hebben gemaakt.
Deze resoluties zijn besproken en unaniem aangenomen tijdens de plenaire vergadering
van de Zesde VIDS Conferentie op zaterdag 1 december 2012.
***

