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De Inheemse Volken van Suriname zijn de oorspronkelijke volken van deze regio die al hier woonden nog voordat er 

immigranten uit andere delen van de wereld hiernaartoe kwamen. De eerste kolonisatoren hebben veel wreedheden 

tegenover de Inheemsen gepleegd, vanaf omkoping, kerstening en cultuurvernietiging, tot en met slavernij en uit-

moording van grote delen van deze volken. Veel dorpen zijn noodgedwongen gevlucht en soms meermalen verhuisd. 

In de loop van de eeuwen veranderde ook de staatsrechtelijke status van het land dat bekend ging staan als Suriname. 

Eerst het onbegrensde gebied van de Inheemse Volken, daarna als begrensd gebied geclaimd als eigendom van de kroon 

van opeenvolgende Europese mogendheden. Daarbij maakten ze gebruik van de doctrine van “niemandsland” dat ze 

in bezit mochten nemen omdat er toch “niemand” daar woonde. En tenslotte een republiek, door de laatste Europese  

kolonisator Nederland overgedragen aan de Surinaamse regering.

Deze veranderingen in staatsrechtelijke status waren allemaal eenzijdig en opgelegd aan de Inheemse Volken, die vaak  

niet eens wisten dat hun grond op papier van bezitter verwisselde, laat staan enige inspraak daarin hadden. En dat gold 

voor alle grond, inclusief de dorpen waar zij woonden (en wonen). 

In de loop van de eeuwen veranderde deze visie, mede onder druk van de Inheemse Volken zelf, die ook scholing kregen, 

de dynamiek achter deze ontwikkeling begonnen door te krijgen, en de wegen begonnen te kennen om hun rechten op 

te eisen. Tegelijkertijd ontwikkelden de mensenrechten zich, die benadrukken dat alle mensen in vrijheid worden geboren, 

gelijkwaardig zijn en dezelfde rechten hebben.

Mensenrechten zijn rechten die elk mens heeft. Deze rechten bestaan om mensen te beschermen tegen de macht van de 

staat. Want de staat heeft veel macht, dankzij de wetten van het land (die door de staat zelf gemaakt worden!). Burgers 

kunnen daardoor letterlijk het slachtoffer worden van wettig handelen van de staat, als ze geen rechten zouden hebben. 

Inheemse mensen hebben vanzelfsprekend dezelfde mensenrechten als elk ander mens, en Inheemse Volken als zodanig 

hebben groepsrechten als achtergestelde en bedreigde groepen maar ook rechten als inheems volk. Een van de rechten van 

een volk, en misschien wel het belangrijkste recht, is het recht op zelfbeschikking: een volk is vrij om over zichzelf te beslissen; 

geen enkel volk staat hoger dan een ander en kan een ander volk niet opdragen hoe het zich moet gedragen, besturen of 

handelen, of een bepaalde ontwikkelingsrichting opleggen. Dit is ook vastgelegd in het eerste artikel van de twee  

belangrijkste mensenrechtenverdragen over burger- en politieke rechten en de economische, sociale en culturele rechten.

Algemeen 

SURINAME: GEDEELD OF VERDEELD

Autonomie Binnen Grenzen


