Petitie ter aanbieding aan DNA over zwerfafval en afvalscheiding
Wij, jongeren van Suriname:
- willen graag opgroeien in een schoon milieu,
- beseffen dat wij nu moeten beginnen te werken aan onze toekomst, waarvan een gezond
milieu een belangrijk deel is
- en eisen daarom van alle volwassenen die verantwoordelijk zijn voor onze rechten, dat zij
ons beschermen en verzorgen en dat zij meewerken aan een duurzaam milieu.
Aan De Nationale Assemblee, onze volksvertegenwoordigers, willen wij, via Stichting MilieuWatch
en Stichting Projekten, nadrukkelijk vragen dat er zo spoedig mogelijk prioriteit hieraan wordt
gegeven en dat er concrete acties volgen.
1. Een strenger toezicht op de uitvoer en naleving van artikel 39 van de politiestrafwet over
zwerfvuil.
2. Ondersteuning van initiatieven om Suriname te leren wat afval met de natuur en het milieu
doet door geld en mensen ter beschikking te stellen.
3. Het ondersteunen van initiatieven waardoor er minder afval is zoals het hergebruiken van
afval.
Suriname is een zeer mooi land, maar al dat zwerfvuil maakt het lelijk en vies. Op veel plaatsen in
Suriname wordt de schoonheid en gezondheid van de natuur verstoord door zomaar neergegooid
afval. Het gaat hierbij om allerlei soorten afval, van een snoeppapiertje tot hele koelkasten.
Veel van dit afval zal, wanneer het daar gelaten wordt, daar nog heel veel jaren liggen voordat het
vergaan is. Soms bevat het afval ook giftige stoffen die dan in het milieu terechtkomen. Per dag
wordt wereldwijd gemiddeld 1,2 kg per persoon aan afval gecreëerd. Deze vervuiling moet stoppen!
Anders hebben wij, die nu jong zijn, over een aantal jaren geen mooi en gezond Suriname om in te
wonen.
Alle mensen moeten weten wat de gevolgen zijn van hun handelingen. Vaak denken ze dat het
beetje vuil dat zij weggooien helemaal geen kwaad kan. Maar een klein beetje vuil van één persoon
vormt een grote berg afval van een groot aantal mensen.
Ook willen we dat mensen leren hoe je heel wat afval weer opnieuw kan gebruiken, ook dat helpt
om de afvalberg klein te houden.
Wij jongeren gaan elkaar ook hierop moeten wijzen maar de grote mensen kunnen nu eenmaal veel
meer bereiken.
Vandaag beginnen wij, door het aanbieden van deze petitie, te werken aan een schoner milieu.
Stichting Projekten en Stichting MilieuWatch helpen ons al, met deze petitie vragen we de overheid
ook om ons te helpen!!

