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2 Politieke verhoudingen / issues 

 Vice-president Ram Sardjoe kent geen baas in de Assemblee 

Times 

1 nov 2005 

 

Vice-president Ram Sardjoe heeft gisteren tijdens de beantwoording van de 
regering in De Nationale Assemblee gezegd geen baas te kennen in het 
parlement. Hij zei dit naar aanleiding van kritiek van oppositieleden die vonden 
dat hij het parlement tot de orde wil roepen in plaats van verantwoording af te 
leggen. 

 

 

 We moeten prioriteit geven aan de doelen die ons binden( foto 

26 nov 2005 

 

Woorden van Vice- president Ram Sardjoe, tevens voorzitter van de VHP als 
hem gevraagd wordt naar zijn kijk op 30 jaar Onafhankelijkheid. De Vice- 
president benadrukt dat de VHP nimmer tegen de onafhankelijkheid is 
geweest. De partij had slechts moeite met de wijze waarop de 
onafhankelijkheid geproclameerd is en het tijdstip waarvoor gekozen is. De 
onafhankelijkheid was niet goed voorbereid en zo`n belangrijke beslissing moet 
gedragen worden door het volk. 
DS   

  

 Vp Sardjoe:  ‘Niets in ’t geding in Nieuw Front’  

12/06/2008 

 

Paramaribo - “Binnen het Nieuw Front is er politiek niets in ’t geding”, verzekerde 
vicepresident (vp) Ram Sardjoe gisteren vóór aanvang van de raadsvergadering. 
 
Alle respectieve politieke partijen binnen de combinatie hebben hun eigen democratische 
verantwoordelijkheid die ze naar de achterban toe moeten vertalen.  Sardjoe vindt het juist goed 
dat politieke leiders regelmatig met hun achterban communiceren. Hij reageert hiermee op de 
politieke taal die partijleiders op partijactiviteiten bezigen.  
Volgens de vp wordt de president op de hoogte gesteld als de top ontevreden is. Als er wordt 
gevraagd dit punt op de agenda te plaatsen, dan gebeurt dat, verzekert Sardjoe. “Maar zolang 
dat niet het geval is, is er niets aan de hand. Het is de interne beleving van de democratie 
binnen de partijen.” Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, klaagde niet zo lang geleden ook 
juist dat er lange tijd geen NF-top is gehouden. Sardjoe hiermee geconfronteerd, vindt dat er 
behalve het topoverleg in combinatieverband, ook andere manieren zijn om aan informatie te 
komen als de behoefte daartoe bestaat. “Hij heeft ministers die hij kan vragen, maar we zijn ook 
vrienden en hij kan bellen en vragen.”.-.    

   

 Sociale partners buigen zich over ontslagwetgeving 

Het Surinaams bedrijfsleven heeft in samenwerking met de vakbeweging een 

workshop georganiseerd om zich te buigen over de ontslagwetgeving. Hiermee wordt 

verdere diepgang gegeven aan de discussies over de functionaliteit van de huidige 

ontslagprocedure. Vooral het bedrijfsleven heeft moeite met de ontslagwetgeving 

zoals die er nu uitziet. 

 Uitspraken Somohardjo interne aangelegenheid Pertjajah Luhur 
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De West    

11 juni 2008 

 

Volgens Vice-President Ramdien Sardjoe zijn de uitspraken die 

parlements-voorzitter Paul Somohardjo recentelijk tijdens een 

partijvergadering heeft gedaan een interne aangelegenheid van Pertjajah 

Luhur. ‘Alle respectieve politieke organisaties hebben een stukje democratie 

binnen hun organisatie. e politieke leiders zijn verantwoording verschuldigd 

aan hun achterban en de uitspraken die gedaan worden tijdens 

partijvergaderingen in het kader hiervan zijn interne aangelegenheden’, 

legde de VP vanmorgen uit. Hij zei verder dat indien er een coalitiepartner 

problemen heeft met die uitspraken, hij die moet voorleggen aan de 

president en dan zal die, indien nodig, een vergadering uitschrijven. ‘Voor 

zover het geen politiek probleem betreft, is er geen sprake van een probleem. 

Het is in ieder geval een goede zaak dat er communicatie is tussen de 

politieke leiders en hun achterban’. 
 

Coalitieruzie verplaatst naar Haags slagveld  

door Eric Mahabier / 

 
04/06/2008  

Recente uitspraken van NPS- en VHP-toppers in Nederland over de onbetrouwbaarheid van 
Pertjajah Luhur (PL) zijn verkeerd aangekomen bij de coalitiepartner. 
 
VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe heeft zijn teleurstelling uitgesproken over de wijze waarop 
leden van VHP-Nederland de voorzitter van Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo hebben 
bejegend. Hiermee reageert Sardjoe op het artikel verschenen op 2 juni in dWT onder de kop 
„VHP-Nederland wil standpunt coalitietop over functioneren Somohardjo‟. De VHP-leider geeft 
aan dat PL samen met de VHP en andere politieke organisaties partner is in de coalitie die de 
verantwoordelijkheid van het Staatsbestuur draagt.  
 
“In gemeen overleg is een beleidsdoel overeengekomen, dat met gemeenschappelijke 
inspanning van alle in de coalitie aanwezige politieke organisaties, wordt geïmplementeerd.” 
Volgens Sardjoe is het, zover er binnen de VHP kritische kanttekeningen bestaan, gepast om 
deze intern te bespreken met de leiding van de partij. Hij verklaart nadrukkelijk dat de VHP 
goede en vriendschappelijke betrekkingen met PL op prijs stelt.-. 

 

 Parlement sluit decadent jaar af 

DWT 
21. 08. 08 

Het ordinair gevecht op 13 december 2007 als dieptepunt, een maand later het 
‘rookincident’, verbaal geweld, persoonlijke aanvallen, en een oppositie 
(voornamelijk de NDP) die bijkans een halfjaar wegblijft. In een notendop het 
parlementair zittingsjaar dat binnenkort wordt afgesloten. Extra minpunt is ook 
de lage vergaderkwantiteit. 

 

 2005 is politiek turbulent jaar geweest( foto 

DBS 
28 dec 2005 

Zegt Vice- president Ramdien Sardjoe. Vanaf het begin van het jaar is men 
bezig geweest met activiteiten die te maken hadden met de organisatie van de 
algemene verkiezingen. Voor wat de VHP betreft, is 2005 een jaar geweest, 
waarbij de partij voor het eerst de verkiezingen is ingegaan zonder wijlen 
voorzitter Jagernath Lachmon. 
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Gemeenschap moet leren leven met internationale turbulenties(fotoTimes 

8 okt 2005 

 

Vice-president Ramdien Sardjoe zei dat feestvieren voor hem niet hoeft ,omdat 
er zowel binnen als buiten de grenzen teveel gaande is dat invloed heeft op de 
ontwikkeling van het land. Ook de gemeenschap zou moeten leren leven met 
deze turbulente omstandigheden. Als wens op zijn verjaardag wilde hij zijn 
maaltijd met de kinderen van Huize TylTyl delen. 
TM  

 
  

 Opiniepeiling rond 30 jaar onafhankelijkheid( vervolg  

In deze aflevering worden de resultaten besproken die te maken hebben met de 
wijze waarop Surinamers het beleid van de regering  Venetiaan- Sardjoe ervaren. 
De voorstemmers zijn in de meerderheid voor wat betreft de onafhankelijkheid 
van Suriname 30 jaar geleden.54.1% vindt de democratie in Suriname matig 
werken. 
Wordt vervolgd 

 
 

 Coalitietop hoger dan president 

DBS 
18-Feb-08 

Coalitietop staat hoger dan president/ er worden zwaarwichtige beslissingen 
genomen/ dit is de reden volgens DNA-lid O.Marengo, waarom voorz. NPS 
aangaf waarom 't belangrijk is om naast presidentschap ook voorz.v.d.partij te zijn 

  

 Schadeloosstelling DNA topic bij behandeling anti-corruptiewet 

DWT 
27-Feb-08 

Discussie tussen VP en assembleeleden over besluitvorming rond komende 
verhoging schadeloosstelling aan parlementariërs gisteren hoog opgelaaid/ 
VP zegt: "ik was mijn handen in onschuld. U bepaalt wat u wenst te 
ontvangen", zich symbolisch de handen wrijven 

 

 VHP-parlementarier Ajodhia: anti-corruptiewet alleen onvoldoende tegen corruptie 

DWT 
27-Feb-08 

Versterking v.bep.instituten, aanpassing verouderde wetgeving, gedegen 
voorlichting v. personen op wie de anti-corruptieregels v. toepassing zullen zijn is 
noodzakelijk/ op verzoek van VP is de verdere behandeling tot nader order 
verdaagd/ hij wilde zich ni 

  
 Raad v.Ministers buigt zich over actuele zaken 

TOS 
6-Mar-08 

Enkele belangrijke vraagstukken zijn introductie nieuwe begrafenis-wet en 
nodige voorzieningen creëren voor investeerders/ regering houdt zich ook bezig 
met voorbereidingen rond alg. verkiezingen 2010/ over 't scheppen v. goed 
investeringsklimaat herhaalde 
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 VP Sardjoe:"Regering wil zich niet mengen in burenruzie" 

TOS 
6-Mar-08 

VP zegt niet te willen bemoeien m.d. burenruzie tussen Columbia, Ecuador en 
Venezuela/Sur. onderhoudt uitstekende betrekkingen met ze/ ziet graag dat de 
burenruzie binnen OAS wordt uitgesproken/ intussen hebben o.a.Chili, Mexico 
en Brazilië toegezegd te bemiddelen. 

 

Amarello wil minimumloonstelsel deze regeerperiode af 

TOS 
27-Mar-08 

Kwestie minimumloonstelsel staat hoog o.d.agenda/ momenteel aantal 
onderzoekingen gepleegd o.m. loononderzoeken/ na afronding evaluatie plegen 
met alle stakeholders om standpunten te bepalen/ mogelijkheid om conceptwet 
al dan niet te wijzigen en doorgelei 

 

 

 

 2005 is politiek turbulent jaar geweest( foto 

Politiek gekrakeel overschaduwt melkdebat   

DWT 
27 juli 2007 

Politiek gekrakeel overschaduwt melkdebat: VP Sardjoe vindt dat slechts 
wordt opgekomen voor de belangen van de melkproducenten en dat de 
volksvertegenwoordiging geen aandacht schijnt te hebben voor de positie van de 
consument. Winston Jesserun wil van de regering weten waarom aanbevelingen 
van een nota van augustus 2006 nog niet zijn uitgevoerd. LVV minister heeft zijn  
deel al gedaan. Het wachten is nu op het ministerie van Financiën.  
 

 
 

 

 Compensatiemaatregelen blijven van kracht na brandstofprijsverlaging( foto 

DBS 

7 dec 2005 

 

De compensatiemaatregelen van de regering als gevolg van de 
brandstofprijsverhoging in de maand september, blijven van kracht ondanks de 
verlaging van de brandstofprijs. Dit heeft Vice- president Ramdien Sardjoe 
gisteren aan het parlement medegedeeld. De 36.000 ambtenaren, 15.000 
gepensioneerden, 39.000 AOV`ers, mensen met een handicap, behoeftige 
studenten, boeren in de rijstsector, zullen onverkort genieten van de naar hen 
toe aangepaste maatregelen. 
Lloyd Djendje  

 
 

 


