
Verkiezingen Suriname 2020 

 

Dit pamflet is een oproep aan iedereen die een beter Suriname wenst. 

Een Suriname zonder het wanbeleid en diefstal van het huidige NDP-regime. 

Als we niet slim zijn – elk van ons – krijgt de regering Bouterse “ete 5 jari”. 

Dat wordt een catastrofe voor ons geliefd Suriname! 

 
 

Meerderheid NDP in De Nationale Assemblee: 
machtsmisbruik, dictatuur en wanbeleid … ! 
 

• De verkiezingen van 2015 zijn door de NDP met een verpletterende meerderheid 
gewonnen: met 26 van de 51 zetels heeft deze NDP-regering de absolute meerderheid in 
de DNA. Men maakt daar misbruik van en drukt allerlei wetgeving er doorheen. 
 

• Zoals de valutawet! Ook de wet die politieke partijen verbiedt om gecombineerd mee te 
doen aan de verkiezingen is er vorig jaar doorheen gedrukt. Nieuw Front in 2000 en 2005 
(regering Venetiaan) en A-combinatie en V7 in 2015 waren partijcombinaties. 
 

• Door partijcombinaties te verbieden wil de NDP op 25 mei 2020 de verkiezingen winnen, 
zelfs nu ze aan populariteit verliezen door corruptie, openlijke diefstal, afbraak van de 
gezondheidszorg en economisch wanbeleid. 

 
 

                                                                                                     Huidige zetelverdeling DNA 

 
 
 
 
 
 

Oproep tot Slim Stemmen 
Make a difference – Make your vote count! 

 



Wat leert de verkiezingsuitslag van 2015 ons? 
 

Stem niet op een kleine partij – dit is een verloren stem 
 
• Zes partijen die in 2015 meededen hebben nul zetels behaald. Dit is verspilde energie van 

goed bedoelende mensen. Stemmen op een kleine partij “na lasi sten”. 

• Bovendien leidt het de kiezer af en vreet zetels van partijen die wel een kans hebben. 
 

 
 

De opkomst bij de verkiezingen moet omhoog: meer mensen moeten stemmen 
 

• In 2015 is 73% van de stemgerechtigden 
gaan stemmen. Dat wil zeggen dat een 
kwart van de mensen niet is gaan 
stemmen. 
 

• Onder de NDP-aanhang is de opkomst 
bijna 100% omdat mensen als vee naar de 
stembus worden “gesleept”: ze worden 
immers omgekocht met cash, generatoren 
en tjauw-min.  
 

• Bent u moedeloos door de situatie in 
het land en denkt u “stemmen heeft geen 
zin”, dan moet u zich goed realiseren dat 
niet stemmen een stem op Bouterse is. 

0 zetels



Oproep aan alle Stemgerechtigden: Go Sten! 
 

• Stem strategisch: dus stem op een partij die een kans maakt op een zetel. 
Stem op een partij die duidelijk afstand neemt van de NDP. 
 

• Stem niet op een splinter-partijtje: dat is een verloren stem. 
 

• In 2015 zijn anti-NDP-stemgerechtigden massaal thuis gebleven. Als je 
verandering wilt in dit land dan is 25 mei jouw kans: Ga stemmen! 
 

 
 

Oproep aan Jongeren: Sta op voor jouw toekomst!  
 

• Niet stemmen is ook stemmen. Niet stemmen betekent: het goed gaat met  
Suriname. Overal in de wereld komen jongeren op voor hun toekomst: kansen 
op werk, goed onderwijs, voor de natuur en het milieu. Ook in Suriname. 
 

• Jongeren zijn goed voor minstens 25% van alle stemgerechtigden. Jullie stem 
telt. Jullie kunnen het verschil maken. You are a force of change! 
 

• Einstein zei: “The world will not be destroyed by those who do evil, but by 
those who watch them without doing anything”. Stemmen is je democratisch 
recht en je morele plicht. Het gaat om jouw toekomst. 
 

 
  

 Oproep aan de NDP aanhang: Bezin, nu het nog kan! 
 

• Jullie regering is corrupt, steelt en voert al 10 jaar wanbeleid. Het land is 
verpand aan het buitenland. Waar is de vooruitgang? Pe a moni de? Bij de top 
van de NDP en hun vriendjes die zich schaamteloos verrijken. Weet je nog dat 
in 2010 de USD koers 1 op 2,80 was? Gaat het na 10 jaar NDP beter met jou? 
 

• Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Wees niet verantwoordelijk 
voor de verdere afbraak van Suriname. Stem op 25 mei niet met uw hart, 
maar met uw verstand. Stem SLIM !! 


