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Ref.Nr.: DA91/aadc/001-2022

Paramaribo, 10 Januari 2022
Aan:

Voorzitter en leden van De Nationale Assemblee
Onafhankelijkheidsplein 10 Paramaribo

Betreft:

Rappel Intrekking wetswijziging 2019 artikel 7 Kiesregeling

Geachte Voorzitter,
Middels dit schrijven wensen wij, het Democratisch Alternatief91 (DA’91), nogmaals de aandacht van de
Nationale Assemblee te vestigen op de noodzaak voor wijziging van het kiesstelsel. Op 3 november 2021
boden wij reeds een schrijven aan uw College waarin wij aangaven dat:
Vooruitlopend op de integrale wijziging van ons kiesstelsel de eerste urgente en noodzakelijke wijzigingen
aan te brengen aan de kieswet om het rechtvaardigheid beginsel en democratisch gehalte te verhogen
door :
-

Het intrekken van de wetswijziging in 2019 van artikel 7 van de Kiesregeling teneinde het “ preelectoraal combinatie verbod” zoals was aangegeven in de wet op de politieke partijen op te heffen,
Het intrekken van de wetswijziging van artikel 31 en wel de verwijdering van het lid 5,6, en 7 m.a.w. het
opheffen van de betaling van een borgsom

Reeds tijdens de consultatierondes met de “commissie onder leiding van ex-president Wijdenbosch tekende
DA’91 protest aan tegen expliciet deze voorgenomen wetswijzigingen omdat :
- DA’91 de doorgevoerde amendementen kwalificeert als te zijn een ernstige inbreuk op de volkswil en
een democratische degressiviteit van de kieswet dat heeft geleid tot een extreme vervorming van de
volkswil.
- DA’91 bovendien van oordeel is dat de wijzigingen bijdragen aan een geprononceerde disharmonie in
onze harmonische multi-etnische samenleving en een dreigend gevaar vormen voor de verdere vredige
en democratische ontwikkeling van ons land.
- DA’91 deze voorstellen voorlegt ter inwilliging aan De Nationale Assemblee met de bedoeling één van de
fundamentele processen in de democratie te versterken, rechtvaardiger en representatiever te maken.
Voorts is het de gelegenheid voor die partijen in DNA die thans de coalitie vormen om hun gegeven woord
voor terugdraaiing tijdens de behandeling van deze wijzigingen gestand te doen, m.n. de belofte ‘preelectorale combinatieverbod’ en de eis voor betaling van een waarborgsom terug te draaien bij
verkiezingswinst.
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Wij wezen uw College op het gevaar dat de handhaving van de wijzigingen uit 2019 vormt voor
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De achtergronden en beargumentering zijn uitgebreid aangegeven in genoemd schrijven.

de communale rust, vrede en harmonie in onze samenleving en dat wij mede daarom een dringend beroep
doen op het College in lijn met de toezeggingen gedaan aan de samenleving, de bovengenoemde
wetswijziging in te trekken.
De etnisch polariserende oproepen vanuit verschillende politici in onze samenleving;
En de zorgwekkende vormen die de etnische polarisatie aanneemt in onze samenleving;
eisen van ons dat wij Uw College andermaal dringend verzoeken prioriteit te geven aan de noodzaak ons
kiesstelsel rechtvaardiger en effectiever te maken in het belang van de duurzame en evenwichtige
democratische ontwikkeling van onze samenleving .
De uitspraken van president Chan Santokhi recentelijk in ons hoogste college van Staat bieden aan de ene
kant hoop, aangezien de president erkent dat het kiesstelsel gewijzigd moet worden, doch tegelijkertijd
ontkomen wij niet aan de gedachte dat er hier weer een “kat- en muis politiek spelletje” achter schuilt. De
president geeft namelijk aan dat hij hier eerst hearings over wenst te beginnen. Dit is ten enenmale
overbodig, aangezien de wijzigingen die wij hebben voorgesteld aan uw College onderdeel vormden van het
politieke campagne pakket van alle partijen in de huidige coalitie. Met andere woorden het is reeds
afgesproken met het electoraat dat deze veranderingen zullen plaatsvinden en wel op de kortst mogelijke
termijn.
Voorts doen wij hierbij het voorstel om de algehele en integrale wijziging van ons kiesstelsel middels een
referendum voor te leggen aan de totale samenleving. Dit bevrijdt het proces van partijpolitieke beknotting
en geeft de totale samenleving de ruimte een keus te maken voor een kiesstelsel dat haar toekomstige
kwaliteit van bestuur zal bepalen.
De samenleving verdient een volksvertegenwoordiging die zich aan het gegeven woord houdt, en wij kijken
dus uit naar een spoedige uitvoering van de wijziging van de kiesregeling middels ongedaan maken van de
wetswijziging van 2019 aangaande artikel 7.

Met de meeste hoogachting,
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Angelic del Castilho, MA. BSc.
DA’91 Voorzitter

