SURINAME
De Grondwet voorziet in godsdienstvrijheid, en andere wetten en overheidsmaatregelen
hebben bijgedragen tot de over het algemeen vrije beoefening van godsdienst.
Over het algemeen respecteerde de regering de godsdienstvrijheid in de praktijk. Er was geen
verandering in de staat van eerbiediging van godsdienstvrijheid door de regering gedurende de
rapportageperiode.
Er waren geen meldingen van sociale misstanden of discriminatie gebaseerd op religieuze gezindte,
overtuiging of beoefening, en prominente maatschappelijke leiders hebben positieve stappen
genomen ter bevordering van godsdienstvrijheid.
De regering van de V.S. bespreekt godsdienstvrijheid met de Surinaamse regering als deel van haar
algemene beleid ter bevordering van de mensenrechten.
Sectie I. Religieuze demografie
Het land heeft een oppervlakte van 163.820 vierkante kilometer en een bevolking van 481.267.
Volgens de volkstelling van 2004 voert naar schatting 27 procent van de inwoners hun afkomst terug
op het Indische subcontinent, identificeert 18 procent zich als Creolen van Afrikaanse origine, 15
procent zegt Indonesische voorouders te hebben en 15 procent is van Marronse afkomst (nazaten van
ontsnapte slaven). Kleinere percentages maken aanspraak op Chinese, Indiaanse, Portugese,
Libanese of Nederlandse afstamming.
Volgens de meeste recente officiële volkstellinggegevens (2004) is 40.7 procent van de bevolking
Christelijk, inclusief Rooms-katholieken en protestantse groeperingen, waaronder Moraviërs,
Lutheranen, Nederlands-hervormden, Evangeliërs, Doopsgezinden en Methodisten; 20 procent is
Hindoe; 13.5 procent is Mohammedaans; en 3.3 procent belijdt inheemse godsdiensten. Baha'i,
Joden, Boeddhisten, leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
(Mormonen) en volgelingen van de World Islamic Call Society zijn eveneens vertegenwoordigd.
Inheemse godsdiensten worden beleden door de Indiaanse bevolking en de Marrons die van
Afrikaanse origine zijn. De Indianen, die voornamelijk in het binnenland zijn geconcentreerd en in
mindere mate in de kustgebieden, beoefenen het sjamanisme door middel van een medicijnman
(piaiman). Marrons, die in het binnenland wonen, aanbidden de natuur middels een ritueel dat geen
speciale naam heeft. Zowel Marrons als sommige Creolen in de stadsgebieden aanbidden hun
voorouders in een ritueel dat 'wintie' wordt genoemd. Ingezetenen van Indiaanse en Marronse
afkomst die zichzelf identificeren als Christenen volgen vaak eveneens inheemse godsdienstige
gebruiken met de zwijgende toestemming van hun Christelijke kerkleiders.
Er is een verband tussen etniciteit en gezindte. Vele politieke partijen, met inbegrip van zes van de
acht partijen in de regeringscoalitie, hebben sterke etnische banden, en de leden behoren vaak tot
dezelfde religieuze groepering. Binnen de regeringscoalitie, bijvoorbeeld, is de meerderheid van de
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leden van de merendeels etnisch-Creoolse Nationale Partij van Suriname (NPS) Moravisch, de leden
van de merendeels etnisch-Indische Verenigde Hervormingspartij zijn Hindoe en die van de
merendeels etnisch-Javanese Pertjaja Luhur Partij zijn over het algemeen Mohammedaans. De
partijen vereisen evenwel niet dat leiders of leden van politieke partijen een specifieke godsdienst
belijden. Zo is de president van het land, die tevens de leider is van de NPS, een belijdende
Katholiek.
Er is geen direct verband tussen religieuze gezindte en sociaal-economische status, maar degenen die
inheemse godsdiensten beoefenen in de kleine dorpen in het binnenland hebben over het algemeen
een lagere sociaal-economische status. Met uitzondering van degenen die inheemse godsdiensten
praktiseren zijn religieuze gemeenschappen niet in specifieke gebieden geconcentreerd.
Sectie II. Staat van eerbiediging van godsdienstvrijheid door de overheid
Wettelijk/Beleidskader
De Grondwet voorziet in godsdienstvrijheid, en andere wetten en overheidsmaatregelen hebben
bijgedragen tot de over het algemeen vrije beoefening van godsdienst.
De Grondwet staat personen toe hun godsdienst te kiezen of te wijzigen. De Grondwet classificeert
het recht op godsdienstvrijheid als een "persoonlijk recht en vrijheid" en stelt dat elke schending van
deze persoonlijke vrijheden voor de rechter kan worden gebracht. De regering heeft geen voorkeur
voor een specifieke godsdienst en in het strafrecht of het burgerlijk recht zijn geen beginselen van
een specifieke godsdienst gecodificeerd.
De regering heeft Holi Phagwa (Hindoe), Goede Vrijdag (Christelijk), 2e Paasdag (Christelijk), Eidal-Fitr (Mohammedaans) en Kerstmis (Christelijk) aangewezen als nationale feestdagen. Over het
algemeen vieren personen van alle religieuze groeperingen deze feestdagen.
De regering heeft geen voorwaarden vastgesteld voor erkenning van religieuze groeperingen, noch is
registratie een vereiste.
Godsdienstonderwijs in openbare scholen is toegestaan, maar niet vereist. Scholen bieden
godsdienstonderwijs in een groot aantal geloven. Het is ouders niet toegestaan hun kinderen thuis te
scholen om religieuze of andere redenen; zij mogen echter hun kinderen wel inschrijven op
particuliere scholen, waarvan vele godsdienstige banden hebben. Leerlingen van particuliere scholen
mogen alle elementen van hun godsdienst beoefenen met inbegrip van het dragen van religieuze
symbolen; naar het schijnt, evenwel, hebben schoolbestuurders enkele Rastafariaanse studenten
aangezegd dat het dragen van dreadlocks niet werd gewaardeerd.
De regering geeft beperkte subsidies aan een aantal openbare lagere en middelbare scholen die zijn
opgericht en worden bestuurd door religieuze organisaties. Hoewel de onderwijzers in dienst van de
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overheid zijn en de scholen openbaar, komen alle fondsen, met uitzondering van het salaris van de
onderwijzers en een kleine onderhoudstoelage voor de scholen, van religieuze groeperingen.
De strijdkrachten kennen een pastorale dienst, waarbij Hindoe, Mohammedaanse, Protestantse en
Katholieke geestelijken ter beschikking staan van militairen van alle religieuze groeperingen. Terwijl
de pastorale dienst interreligieuze diensten biedt, is het aan het personeel ook toegestaan religieuze
diensten buiten het leger te bezoeken.
Beperkingen op godsdienstvrijheid
Over het algemeen respecteerde de regering de godsdienstvrijheid in de praktijk. Er was geen
verandering in de status van eerbiediging van godsdienstvrijheid door de regering gedurende de
rapportageperiode.
Er waren geen meldingen van religieuze arrestanten of gevangenen in het land.
Gedwongen bekering
Er waren geen meldingen van gedwongen bekeringen, met inbegrip van minderjarige Amerikaanse
staatsburgers die waren ontvoerd of op onwettige wijze verwijderd uit de Verenigde Staten of wier
terugkeer naar de Verenigde Staten werd verhinderd.
Sectie III. Status van maatschappelijk respect voor godsdienstvrijheid
Er waren geen meldingen van sociale misstanden of discriminatie gebaseerd op religieuze gezindte,
overtuiging of beoefening, en prominente maatschappelijke leiders hebben positieve stappen
genomen ter bevordering van godsdienstvrijheid.
De oecumenische raad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende godsdienstige groeperingen.
De leden van de raad komen tenminste twee keer per maand bijeen om geplande oecumenische
activiteiten te bespreken, evenals hun positie met betrekking tot het regeringsbeleid. De raad wordt
ten dele financieel gesteund door de overheid en pleegt overleg met de regering.
Sectie IV. Regeringsbeleid van de Verenigde Staten
De regering van de V.S. bespreekt godsdienstvrijheid met de Surinaamse regering als deel van haar
algemene beleid ter bevordering van de mensenrechten.

