
 

16 Veiligheid 

 VP Sardjoe: Politie en leger voorbereid op calamiteiten 

 Slachtoffers juridisch beter beschermd met wijziging  'zelfverdedigings-wet' 

Times 
19. 08. 08 

De DNA heeft het wetsontwerp wijziging Wetboek van Strafrecht op 24 juli 
goedgekeurd. Na een hele heibel tussen oppositie en coalitie werd het 
wetsontwerp met 39 (algemene) stemmen aangenomen. Er wordt ernaar 
gestreefd om het veiligheidsgevoel van burgers een stukje geborgen te maken, 
omdat iedereen het recht heeft op vrij genot. 

  

 

 Suriname heeft rol bij stabiliteit en veiligheid in regio 

De West 
9 oktober 
2007 

Suriname heeft rol bij stabiliteit en veiligheid in regio: Dat zei de Amerikaanse 
minister van Defensie afgelopen zaterdag tijdens zijn eendaagse bezoek aan 
Suriname. Hij plaats het streven van de VSA om een nauwere samenwerking met 
Suriname tot stand te brengen tegen de achtergrond van de voortdurende 
bestrijding van de drugshandel, grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme. 
Er is wel een punt waarover Suriname en de VS elkaar scheel aankijken. 
Suriname is toegetreden tot het Internationaal Strafhof, en de VS hebben graag 
dat Paramaribo overgaat tot ondertekening van het zogenaamde Artikel 98.  
Ondertekening daarvan legt de basis voor een uitzondering voor Amerikaanse 
militairen, die worden verdacht van oorlogsmisdaad. De regering heeft het al dan 
niet sluiten van een akkoord over gelaten aan DNA. 

 

  

 

 

 Clean sweep’ moet binnenland zuiveren 
DWT 
14. 08. 08 

Aan alle illegale praktijken moet een eind worden gebracht en Santokhi noemt 
als voorbeelden illegale goudwinning, wapens en drugs. In dit kader is de 
regering overeengekomen de operatie ‘Clean Sweep’ uit te voeren. Het plan en 
de financiën daarvoor liggen klaar. 

 

 Commissie ziet nu al terug op geslaagde Clean Sweep 2 

Times 
28 aug. 08 

De interdepartementale commissie Illegale Goudwinning ziet nu al terug op een 
geslaagde Clean Sweep 2- operatie. Deze operatie   werd in het Benzdorpgebied 
uitgevoerd door de politie en het NL en had o.m. als doel om illegale activiteiten, 
vooral in de goudwinning, aan te pakken en de veiligheid te waarborgen in het 
gebied. 

  

 Veiligheid burgers in Nickerie gegarandeerd 



14 nov 2005 

 

Het beleid van de regering is erop gericht om de veiligheid van de burgers te 
garanderen en in deze orde zijn er thans 53 buitengewoon agenten van politie 
ingezet in Nickerie`, deelde Vice- president Ram Sardjoe zaterdag mee.Hij 
kondigde aan dat er ook voorzieningen worden getroffen om de smokkel beter 
onder controle te krjigen. 
AL  

 
 

 Justitie brengt 15.000 illegalen in beeld 

DWT 
20-Mar-08 

De in dec.en jan.gehouden voorregistratie v. illegale vreemdelingen heeft ruim 
15.000 personen in beeld gebracht/ de meeste zijn als toeristen 't land binnen 
gekomen/ na de verstreken periode v.6 mnd. hebben ze geen "verblijf" 
aangevraagd en was hun status 

 

 Economist Intelligent Unit: Criminaliteitscijfer Suriname laagste is Cariben 

DWT 
22 mei 2007 

Economist Intelligent Unit: Criminaliteitscijfer Suriname laagste is Cariben: 
Hoewel geweldscriminaliteit toeneemt in Suriname, is het vergeleken met de 
Engelstalige Caribische landen extreem laag. Drugshandel, witwaspraktijken en 
illegale goudwinning in de binnenlanden blijven de belangrijkste kopzorgen met 
betrekking tot de nationale veiligheid. Georganiseerde criminele (drugs) 
groeperingen hebben nog aanzienlijk veel economische, sociale en politieke 
macht ondanks hen enkele grote tegenslagen zijn toegebracht door de 
Surinaamse justitie. 

 
  

 Suriname heeft laagste criminaliteitscijfer in Caribische regio 

Times 
12 juli 2007 

Suriname heeft laagste criminaliteitscijfer in Caribische regio: Suriname 
heeft, met een score van 4,6 voor wat betreft moordgevallen  en andere criminele 
activiteiten, het laagste van alle landen in de Caribische regio. Dit meldt het 
Intelligence Report van The Economist. Minister Santokhi zegt dat dit aangeeft 
dat zijn beleid vruchten heeft afgeworpen. Het geeft aan dat er inderdaad iets 
gebeurd met bij de bestrijding van drugs en criminaliteit, maar we zijn er nog niet. 
het moet beheersbaar blijven. Santokhi zegt dat assembleeleden niet moeten 
denken dat zij, omdat zij parlementariërs zijn, zomaar met informatie kunnen 
strooien. Het is nog altijd de taak van de minister van Justitie om erop te letten dat 
justitiële zaken goed verlopen en niet van de DNA-leden. 

 

 

 Regionale aanpak criminaliteit krijgt vastere vorm 

DWT 
8-Apr-08 

De gezamenlijke bestrijding van de criminaliteit in de regio krijgt vastere vorm. 
Op de eerstkomende Caricomtop worden ondermeer twee verdragen getekend 
door lidlanden 

 

 Ontwerpwet geen vrijbrief voor schietgragen 

DWT 
9-Apr-08 

De  ontwerwet geeft geen vrijbrief voor elke rechthebbende om iedereen maar uit 
te schakelen die zijn erf binnendringt en of op het erf vertoeft. Het ontwerp heeft 
beperkingen in zich die zich verzetten daartegen. 
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