Waardeloze journalistiek, een waardeloze krant en een liegende VIDS Voorzitter
(Een reactie van het ABS op het artikel: Voorzitter VIDS: “De inheemse vrouw is onze
ruggengraat”, van de hand van “journalist” Ryan Bergen. Dagblad Suriname van zaterdag 6
maart 2021 en Dagblad Suriname (DBS) Online van 7 maart 2021:
https://www.dbsuriname.com/2021/03/07/voorzitter-vids-de-inheemse-vrouw-is-onze-ruggengraat/

Op vrijdag 5 maart 2021 neemt Ryan Bergen contact op met het ABS en kan noch de
directeur (die online deelnam aan de 52e sessie van de VN Statistiek Commissie), noch de
Onderdirecteur (ODWOP) tevens Manager Censuskantoor (MCK) te spreken krijgen en
stuurt op verzoek van het ABS Secretariaat per e-mail 3 vragen naar het ABS.
Vraag 1: Is de informatie correct dat bij Volkstellingen Inheemsen niet onder de categorie
inheemsen worden ondergebracht maar onder overigen dan wel gemengden?
Vraag 2: Zijn er cijfers over onze inheemsen bekend? Aantallen, Aantal vrouwen,
Opleidingsniveau, Werk?
Vraag 3: Wanneer is de volgende volkstelling?
Op maandag 8 maart 2021, internationale dag van de vrouw (de eerstvolgende werkdag
voor het ABS), krijgt Ryan Bergen per e-mail uitgebreid antwoord van ondergetekende op
zijn vragen. Noch dinsdag 9 maart 2021, noch woensdag 10 maart 2021 zien we onze reactie
in de krant verschijnen en ondertussen heeft de ODWOP/MCK onze aandacht gevestigd op
een online artikel van zondag 7 maart 2021, waarna we ons haastten om DBS van zaterdag 6
maart 2021 te bekijken en warempel, het artikel was op zaterdag 6 maart 2021 al opgenomen
in de krant.
Op woensdag 10 maart 2021 bellen we meneer Bergen en geven hem aan dat we hem van
kwader trouw verdenken. Hij houdt een heel betoog dat erop neerkomt dat hij haast had met
de informatie (in verband met een nieuwswaardig artikel over dag van de vrouw) en dat hij
dat telefonisch had doorgegeven aan ons secretariaat, dat wij hem geen kwader trouw konden
verwijten want hij heeft geprobeerd de directeur of de OD te spreken wat niet is gelukt en
overigens was het zijn goodwill om zijn vragen alsnog per e-mail op te sturen, dat hij zijn
mail niet had gecheckt en dus geen antwoord had gezien en dat hij in feite slechts heeft
verwoord wat de voorzitter van de VIDS heeft gezegd.
Wij waren bereid de uitspraak over kwader trouw terug te nemen, maar gaven meneer Bergen
aan dat het kwaad “opname van leugens van VIDS voorzitter Theo Jubitana in de krant” al
was geschied, maar dat we verwachtten dat onze reactie alsnog zou worden opgenomen, wat
hij toezegde, na een telefonisch onderhoud dat we op dat moment per saldo positief vonden.
Welnu, tot en met heden 15 maart 2021, om 9.30 uur AM hebben we noch in hard copy noch
online onze reactie gezien, maar in deze moderne (Social Media) tijd hoeven we niet per se te
wachten op waardeloze “journalisten” die te kwader trouw handelen en een waardeloze krant,
om de lezer de andere kant van het verhaal voor te houden.
“Journalist” Ryan Bergen is waardeloos (onze mening) omdat hij kennelijk geen onderscheid
kan maken tussen een mening (bijvoorbeeld Faried Pierkhan is een draaikont, zie De Ware
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http://www.dwtonline.com/laatstenieuws/2020/08/27/commentaar-racistische-cartoon/) en een feit: (bijvoorbeeld De
inheemsen zijn wel geteld bij de Volkstellingen van 2004 en 2012).

