
24 De pers 
 Kritische media steunpilaar voor democratie 

Times 
21 sept 2005 

Vice-president Ramdien Sardjoe heeft totaal geen problemen met een kritische 
pers. Hij ziet die juist als een steunpilaar voor democratie in het land. Ik heb bij 
wijze van spreken liever een slecht medium dan helemaal geen’, zegt hij 
,duidelijk makend dat hij vrije meningsuiting volledig respecteert. Dit zei hij 
gisteren tijdens een ontmoeting met het bestuur van de Surinaamse Vereniging 
van Journalisten.   

 
  

 VP bekijkt nieuw model voor RvM-persconferenties(foto 

Times 
7 okt 2005 

 

VP Ram Sardjoe is momenteel modellen aan het bekijken hoe de RvM-
persconferenties te continueren. Hij zit met twee vraagstukken, namelijk de 
ministers laten wachten, terwijl hij de pers informeert of de media pas na de 
vergadering ontvangt. 

  

 Tweedaags symposium  Surinaamse Vereniging van Journalisten 

DBS 

8 feb 2006 

 

1. VP- Ram Sardjoe :’wat u niet wil dat u geschiedt ,doe dat een ander 
niet’(foto) 

In het kader van 15 jaar Surinaamse Vereniging van Journalisten ,is gisteren een 
tweedaags symposium van start gegaan met als thema :’Op weg naar hogere 
journalistieke standaarden’. De officiële opening werd verricht door Vice- 
president Ram Sardjoe. 
Sheila Mijnals 

 
 

 Vergunning SASUR onmiddellijk on-hold zetten 

DBS 
20 sept 2007 

Vergunning SASUR onmiddellijk on-hold zetten: Werner Duttenhofer, 
voorzitter van de Vereniging van Radio en televisiebedrijven in Suriname (VRTS) 
zegt dat de regering de vergunning van SASUR onmiddellijk on hold moet zetten. 
De vereniging is bereid auteursrechten te betalen, maar niet op de manier waarop 
SASUR dat wil. DE betaling moet binnen de perken van hert redelijke blijven.  ook 
wil de VRTS duidelijkheid hebben wat het wettelijke kader is waarin SASUR mag 
werken. In juni zijn gesprekken gevoerd met minister Santokhi. Hierbij was een 
externe deskundige aangetrokken. Deze deskundige zou een beleidsplan 
opstellen, dat doorgestuurd zou worden naar VP Sardjoe. Nu 4 maanden verder 
heeft de vereniging nog steeds niets officieel gehoord. 

 

 

 VP Ramdien Sardjoe: Intrekking vergunning SASUR is geen optie 

Times 
11 mokt 2007 

VP Ramdien Sardjoe: Intrekking vergunning SASUR is geen optie:  De 
Kwestie van de auteursrechten blijft een heet hangijzer. Minister Santokhi en VP 
Sardjoe zijn er niet zo happig om de vergunning van SASUR te laten intrekken 
zoals media-eigenaren en showorganisatoren dat graag willen. Geen intrekking 
van de vergunning, maar een eventuele opschorting daarvan is best mogelijk om 
meer duidelijkheid hierin te verkrijgen. Er is een werkgroep geïnstalleerd die 
binnen een maand advies moet uitbrengen aan de regering hoe deze kwestie te 
ordenen.  



 

  

 

 VP Sardjoe: Verklaring SVJ op verkeerde gronden gestoeld 

DBS 
17 mei 2007 

VP Sardjoe: Verklaring SVJ op verkeerde gronden gestoeld: De SVJ is trouw 
aan haar prominente leden en ik waardeer die trouw. De gronden zijn echter 
onjuist. Het handelen van de VP heeft geenszins betrekking op het bezoek aan 
China. In elk geval is China een mogendheid met een bijzondere plaats in de VN 
en als je uitgenodigd wordt voor een formeel bezoek, dan is het de moeite waard 
om te overwegen wat het standpunt zal zijn 
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