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Actueel

Wet en Recht

Kinderrechtenschendingen
Geachte lezers, we willen deze monoloog openen
met een dialoog en afsluiten met een epiloog.
De volgende dialoog, niet uit een Holly-, Bolly- of
Follywood film, maar uit DWT "TAXI" d.d. 20/11/07:
Man: "Ik weet niet waarom er altijd de meeste
aandacht uitgaat voor bescherming tegen slaan en
mishandeling van kinderen?..."
Vrouw: ":...Ja! What about zijn recht op naam en
afkomst!?... Smeerlap..."
Er wordt veel gesproken en
geschreven over kinderrechten,
maar helaas nauwelijks over het
allereerste en allerbelangrijkste
kinderrecht, namelijk dat kinderen
op een halaal (toegestane) wijze
worden verwekt, d.w.z. binnen een
huwelijk.
De ergste kinderrechtenschending
is dat een kind geboren wordt uit
het ongehuwd samenwonen der
partners, waarvan er zoveel vormen zijn, zoals
concubinaat,
ongeregistreerde
nikaah,
geregistreerd partnerschap, etc. Deze vormen
hebben als belangrijkste doel ‘het delen van de
lusten, maar niet de lasten’; men wil zich op ieder
gewenst moment van de lasten kunnen ontdoen,
terwijl in een huwelijk zowel de lusten als de lasten
worden gedeeld.

8 december proces
Speech gehouden door Mary Ghafoerkhan in de St.
Alphonsius kerk te Paramaribo op 8-12-2007 tijdens de
herdenking van de 8 december moorden (samengevat).
Zusters en broeders, Assalaam Alaikoem w.r.w.b.
De Almachtige zegt in de Koran: “Smeekt tot Mij en Ik zal
uw smeekbede verhoren.” God hoort en verhoort het
gebed van ouders voor hun kinderen en van kinderen
voor hun levende en overleden ouders. Dit wordt zolang
men leeft in de vijf dagelijkse gebeden gedaan.
Lieve mensen, dankzij de hulp van de Almachtige alsook
van vele mensen, hebben we inderdaad het begin van
het 8 december proces mogen meemaken.
Als hoogste schepping van God werd de mens door Hem
als Zijn afgezant, Zijn khalifa op aarde aangesteld. Een
khalifa is een rechtschapen dienaar van God, die door
zijn voorbeeld anderen ook naar het Rechte Pad moet
leiden; iemand die rechtspreekt en leiding geeft aan
mensen aan de hand van God’s geboden. Ik citeer:
“O, jullie die geloven, wees oprecht voor Allah en getuig
op rechtvaardige wijze; God beveelt rechtvaardigheid en
oprecht handelen. Wees rechtvaardig, dat staat nader tot
de vervulling van jullie plicht; en voldoe jullie plicht aan
God. Waarlijk is God Zich bewust van wat jullie doen.”
In de Islam worden gerechtigheid en rechtvaardigheid
beschouwd als de grootste deugden en deze zijn
basisvoorwaarden voor een goede samenleving. Ze
vertegenwoordigen moreel herstel, waar in alle
eerlijkheid en billijkheid recht moet geschieden, terwijl
onrecht ten strengste wordt verboden.
Gerechtigheid dient dus weloverwogen
uitgevoerd te worden volgens de
richtlijnen van de Openbaringen, die
volgens de Koran aan alle volkeren en
naties door de eeuwen heen werden
gegeven.

Perceel SIV door RGB onterecht
toegewezen aan derde
In Dagblad Suriname van 12 december j.l. wordt melding
gemaakt van onterechte toewijzing van een perceel van de
Surinaamse Islamitische Vereniging door het ministerie van
RGB aan een derde. De feiten zijn als volgt:
- het perceel, dat in 1994 aan de SIV was toegewezen,
werd in januari 2002 door het ministerie van NH
ingetrokken ‘wegens niet voldoen aan de bouwplicht’;
- op advies van de toenmalige VP J. Ajodhia diende de SIV
in mei 2003 een nieuwe aanvraag in op hetzelfde perceel;
- DC Martodikromo van Paramaribo Z-W en dhr. T.
Sanroesdi (hoofd Grondinspectie) hebben in juni 2005
schriftelijk bevestigd geen bezwaar te hebben het terrein
wederom uit te geven aan de SIV (beide functionarissen
gaven in hun schrijven aan dat het perceel is omrasterd en
van duikers voorzien, dit was gedaan door de aannemer
Hassanmohamed ten behoeve van de SIV);
- tot verbazing van een ieder werd het terrein in juli 2006
toegewezen aan Hoesein Ali Ashraf; volgens een schrijven
van het hoofd van Geodesie is de bereidsverklaring van
deze toewijzing (en dus ook de betreffende adviezen)
echter niet te achterhalen op het Domeinkantoor;
- tijdens de begrotingsbehandeling in DNA behandelde
oppositielid J. Sital diverse voorvallen van corruptie op het
ministerie van RGB; een van deze voorvallen was de
incorrecte uitgifte van het perceel van de SIV. Onder
andere hebben coalitieleden J. Ajodhia en O. Rogers
aangegeven dat het perceel moet worden toegewezen aan
de Surinaamse Islamitische Vereniging.
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Monorails in Saudi-Arabië
"Ja maar, als de man dat kind erkent, draagt hij
Saudi-Arabië is van plan in de komende jaren monorails op te zetten om de
toch zijn naam? Dus geen vuiltje aan de lucht!",
grote toestroom van bedevaartgangers in de Hadj periode te kunnen
zullen de lezers zeggen of denken.
verwerken. Naar verwachting bezoeken zo’n 3 miljoen pelgrims de Hadj. Dit
Onze visie:
jaar zal de grote moslimbedevaart rond 18 december van start gaan.
1) Erkenning houdt in dat de man toegeeft een
buitenechtelijke relatie te hebben gehad, met als
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zaamheid en opofferingsgezindheid aan God wordt ieder
gevolg een buitenechtelijk (onwettig) kind [zulke
jaar door de moslims herdacht.
kinderen hebben een ‘camouflagepak’ gekregen en
worden nu natuurlijke kinderen genoemd].
Spirituele betekenis
2) Erkenning houdt in zeer grove discriminatie en
Rond 20 december zal het weer zover zijn dat moslims Het Offerfeest heeft ook een spirituele betekenis. De
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schaap, geit, koe of kameel
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het huwelijk [als zonder te trouwen het voor een
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