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Decembermoorden zaak van Openbaar Ministerie en niet VAN het Nieuw 
Front(foto) 

Zo reageert  VP Ram Sardjoe op beschuldigingen van NDP-voorzitter Desi 
Bouterse dat het NF politiek bedrijft met de 8-december moorden. 
Sheila Mijnals 

 
 

 Regering mengt zich niet in 8 decemberproces 

TOS 
6-Mar-08 

Dit maakte zowel Min.JP als VP gisteren bekend/ we hebben de trias politica/ 
volgen dit alles o.d.voet, maar zullen niet inlaten i.h.proces/ regering wil in deze 
op afstand blijven 

 

Tucajana Amazones Kiezen voor andere aanpak dan ex-Jungle Commando's 

Times 
26 april 2007 

Tucajana Amazones Kiezen voor andere aanpak dan ex-Jungle 
Commando's: De Tucajana Amazones kiezen voor een andere aanpak om hun 
deel van het Vredesakkoord uit 1992 uitgevoerd te krijgen. De inheemsen hebben 
de weg van politieke onderhandeling gekozen. Geweld wordt met klem 
afgewezen.  Nardo Aloema wijst erop dat deze weg een functionerende 
Staatscommissie grondenrechten heeft opgeleverd en dat een deel van de ex-
Tucajana Amazones ook in aanmerking zal komen voor de onlangs uitgegeven 
100 bouwkavels en landbouwpercelen aan de Sawarieweg. Volgens Caprino 
Allendy is er een bestuurscoördinatie nodig van de president en vice president om 
de protesterenden tegemoet te komen. 

 

 

 

 Suriname nu lid ICC: `Gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid blijven 

nooit meer ongestraft` 

Times 
05. 08. 08 

De toetreding van Suriname tot het internationaal Strafhof op 17 juli 2008 (ICC), 
geeft duidelijk het signaal dat wij op ons grondgebied geen schendingen van 
mensenrechten toestaan en dat wij ook niet bereid zijn daders een veilige haven 
te bieden. 

 

 Ram Sardjoe:’ Decembermoorden zaak van openbaar ministerie, de vervolging. 

DBS 

7 jan 2006 

 

 Ram Sardjoe:’ Decembermoorden zaak van openbaar ministerie 
Beschuldigingen van NDP- voorzitter Desi Bouterse dat het NF politiek bedrijft 
met de 8- december moorden ,worden door vp Ram Sardjoe ontkracht.  

 
  

 Minister Maxime Verhagen: Invasieplannen bedoeld voor evacuatie 

Nederlanders 

DBS 
11 juli 2007 

Minister Maxime Verhagen: Invasieplannen bedoeld voor evacuatie 
Nederlanders: Nederland heeft in 1986 inderdaad steun gevraagd aan de VS om 
militairen te vervoeren naar Suriname. De vijandige houding in die periode in 
Suriname jegens Nederland en Nederlanders is volgens de minister aanleiding 



geweest om een evacuatieoperatie te overwegen. Uiteindelijk is het verzoek 
ingetrokken. Aanleiding voor deze bekentenissen was de publicatie van 
dagboeken van oud-president Reagan in mei dit jaar. Daarin staat dat Nederland  
een verzoek bij VS neerlegde om 700 mariniers naar Suriname te sturen om de 
regering van de "wrede dictator" Bouterse omver te werpen. 

 
  

 Leonsberg-akkoord niet voor amnestie 

 Tucajana Amazones Kiezen voor andere aanpak dan ex-Jungle Commando's 

 


