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Betreft: Verzoek tot het installeren van een presidentiёle commissie inzake 

suїcide 
 
 

Zijne Excellentie,  

De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) nadert U met het verzoek tot het 
installeren van een presidientiёle commissie inzake suїcide.  
De USV is sinds het jaar 2005 bezig om middels persberichten en 
documentaires  aandacht te vragen voor dit ernstig maatschappelijk probleem 
met name in het  districkt Nickerie. Voormalige studies hebben reeds 
uitgewezen dat de toestand alarmerend en precair is in voormeld districkt 
vergeleken met de rest van de wereld. 
 Uit een recent afstudeeronderzoek welke in opdracht van de USV is uitgevoerd 
blijkt het suїcide probleem nog steeds  verontrustend. De cijfers drukken een 
psychosociale noodsituatie uit en is tevens een aanwijzing voor de mate van 
sociale stress in (delen van) de samenleving.      
  
Uit ons onderzoek is gebleken dat het zeer slecht gesteld is met de opvang en 
nazorg van de suїcide slachtoffers , dit terwijl er in Nickerie  organisaties zoals 
Stichting WiNN bestaat en een suїcide preventie programma  in uitvoering is 
onder leiding van professor Tobi graafsma. 
 Uitgaande van het resultaat van ons onderzoek mogen wij concluderen dat 
beide structuren  ernstig gefaald hebben, althans het suїcide probleem niet 
onder controle hebben. 



 

De toename van het aantal suїcide gevallen in andere districkten is een  
abnormale tendens wat de USV veel zorgen baart. 
 
Voor de ontwikkeling van ons land zijn zowel lichamelijk als geestelijk gezonde  
gezinnen noodzakelijk voor de vorming van een stabiele samenleving.   
Het doel van de presidentiёle commissie zou zijn om samen met verschillende 
deskundigen een multi-disciplinair team te vormen  die integrale nationale 
strategieёn  ontwikkelt en deze vertaalt naar concrete acties. 
  
Indien U het wenselijk acht is de USV beschikbaar voor een persoonlijk 
onderhoud hieromtrent. 
                                                                                                                                                                                
Hopende op Uw inwilliging van ons verzoek, 

verblijven wij met de meeste hoogachting                                                

Hoogachtend, 

 

Unie van Surinaamse Vrouwen 

 Drs. Asha S. Mungra  
Voorzitter  


