
De PALU gaat de verkiezingen van 25 mei a.s. in als onderdeel van de
MEGA Combinatie. Wij zullen daarbij kandidaten stellen op alle
niveaus, d.w.z. op RR-, DR- en DNA-niveau. Op het nivo van De
Nationale Assemblee heeft de PALU twee kandidaten staan op de lijst
van de MEGA Combinatie. In Coronie voert Anton Paal van de PALU
de lijst aan voor de MEGA Combinatie en in Paramaribo staat PALU’s
Henk Ramnandanlal op plaats nummer 9 op de MC lijst. Dit is in elk
geval een goed vooruitzicht voor het werk in DNA: de sublieme
parlementaire ervaring van Anton Paal, uitmuntend kenner van alle
facetten van de bevolkingsadministratie zowel als van de
ontwikkelingsproblematiek van zijn geliefde district Coronie,
gecombineerd met de scherpe analytische geest van de internationale
landbouw- en computerdeskundige Ir. Henk Ramnandanlal, die zich al
sinds zijn studentendagen politiek heeft bekwaamd om
effectief dienstbaar te kunnen zijn in de ontwikkeling van zijn land en
volk, vormt de garantie voor een solide bijdrage van de PALU in de
fractie van de MegaCombinatie in de nieuwe DNA.

voortdurend

Degenen die de PALU langer
kennen weten dat de PALU een
geïntegreerde visie heeft op de
ontwikkeling van Suriname. Nu
de PALU de verkiezingen ingaat
in MEGA Combinatie verband
verwacht u net als vele anderen
ongetwijfeld, indien door de
kiezers daartoe in de gelegenheid
gesteld, dat de PALU in een
MEGA – regering ook een
herkenbare en inhoudelijk sterke
bijdrage zal leveren in het
regeringsbeleid. Het is daarom
goed om aan de vooravond van de
verkiezingen een aantal punten
aan u voor te houden, waaronder
aandachtspunten waar de PALU
altijd al voor heeft gestaan en die
jammer genoeg nog steeds op

rea l i sa t ie wachten omdat
opeenvolgende regeringen het
belang daarvan niet of onvol-
doende hebben ingezien.

Het beleid waar de PALU mede
richting aan wenst te geven in de
komende regering heeft als
algemene doelstelling om van
Suriname eindelijk het land te
maken:

waarin de belangen van het
Surinaams volk consequent met
voorrang boven alle andere belangen
worden behartigd;

waarvan de natuurlijke rijk-
dommen en dat wat wij zelf kunnen
produceren in de eerste plaats ten
goede komen aan het Surinaamse
volk; en tenslotte

waarin de ontwikkeling erop is
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gericht om de menselijke capaciteit
van ons volk tot volle wasdom te
laten komen, zodat een dynamische,
harmonische en hoog productieve
samenleving kan bestaan. Een
samenleving waarin de vervulling
van onze materiële en geestelijke
behoeften effectief kan worden
gerealiseerd. Zulks door de eigen
inzet en het eigen vernuft van ons
volk dat de mogelijkheden die
daarvoor bestaan, zowel binnen de
eigen samenleving als daarbuiten,
als zodanig herkent en aanwendt.

Een aantal van onze speerpunten:

De langzame groei van de
Surinaamse economie in de
afgelopen jaren heeft niet geleid tot
een inkomens- en koopkracht-
verbetering van grote delen van de
Surinaamse bevolking. Dit heeft
gemaakt dat vele Surinamers het
geloof hebben verloren dat zij ooit
nog een behoorlijk bestaan zullen

1. VERSNELDE GROEI EN
ONTWIKKELING NOOD-
ZAKELIJK
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2 . S T I M U L E R E N VA N
MIDDELGROTE EN KLEINE
BEDRIJVEN

3.  ONDERWIJS DRASTISCH
OMBUIGEN

De afbraak van belangr i jke
duurzame produc t i e sec to ren
waaronder de agrarische sector zal
tot staan moeten worden gebracht en
omgebogen naar een versnelde
ontwikkeling van deze sectoren door
middel van het stimuleren van het
nationaal ondernemerschap. Spe-
ciale kredietfaciliteiten zullen
gecreëerd worden voor het midden
en klein bedrijf voor leningen tegen
betaalbare rentes. Met deze
ondersteuning, onder andere in de
agrarische en toerismesector, wordt
tegelijkertijd de grootste bijdrage
geleverd aan oplossing van het
werkgelegenheidsvraagstuk en
wordt een basis gelegd voor aanpak
van het armoedeprobleem. Hiermee
zal een economische groei worden
bewerkstelligd die direct zal leiden
tot een verbetering van het
gemiddeld inkomen.
De ontwikkeling van een Surinaams
nationaal productieapparaat zal
verder moeten dienen om de
productie daadwerkelijk onder
Surinaamse controle te brengen.

Het is duidelijk dat de neergang die
ons onderwijs vooral in de afgelopen
10 jaren heeft geteisterd nu met alle
middelen drastisch moet worden
omgebogen om een succesvolle
realisatie van de ambitieuze
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aspiraties van ons volk voor
duurzame maatschappelijke voor-
uitgang veilig te stellen. Een goed
opgeleid volk is de basis voor de
realisatie van een productiestructuur
(voor goederen en diensten) die
nationaal beheersbaar is en effectief
in het scheppen van toenemende
welvaart en welzijn voor onze
bevolking. Hierbij moeten we ook
betrekken de hoge kennisvereiste die
in de globaliserende wereld geldt ten
aanzien van informatietechnologie
en communicatie (ICT).

Prioriteit moet worden gegeven aan
een drastische versterking van de
management capaciteit binnen het
Ministerie van Onderwijs, opheffen
van het gebrek aan studiemateriaal,
meer beroepsgericht onderwijs,
directe opheffing van de school-
achterstand in het binnenland, meer
mogelijkheden scheppen voor
vroegtijdige schoolverlaters, pres-
tatie gerichte studieleningen en
verder professionaliseren van
ADEK. We dienen een speciaal
beleid te voeren, gericht op het
stimuleren van jongeren omdat zij
het zijn die de wereld van vandaag en
morgen moeten vormgeven. Onder-
wijs (ook tweedekans onderwijs),
sport, gericht op jongeren en
ouderen, deelname aan inter-
nationale evenementen op zowel
sport als onderwijsgebied zal de
veerkracht van ons volk moeten
vergroten.

Om te voorzien in de enorme
behoefte aan huisvesting moeten
naast de versnelde aanpak van
sociale woningbouw, ook zelfbouw
en middenstandsbouw effectiever
worden gestimuleerd. Dat kan onder

4.  STRUCTUREEL WONING-
BOUW PROGRAMMA

De afbraak van belangrijke duurzame productiesectoren waaronder de agrarische sector zal tot staan
moeten worden gebracht en omgebogen naar een versnelde ontwikkeling van deze sectoren door middel
van het stimuleren van het nationaal ondernemerschap.

kunnen hebben. Dit heeft een
vernietigend effect op de samen-
leving als geheel.

De PALU is daarom voorstander van
een versnelde economische ontwik-
keling en dan zodanig dat dit direct
leidt tot inkomens verbetering. Op de
eerste plaats zullen wij nastreven een
verdubbeling van de economische
groei in de komende 10 jaren. Dat
komt neer op een versnelde
economische groei van 7% per jaar
waardoor het BNP binnen 5 jaren zal
uitgroeien naar US$3500 miljoen.

De groei van de afgelopen jaren op
basis van toevallige externe omstan-
digheden zal worden omgebogen
naar beleidsmatige duurzame inves-
teringen in de reële sfeer naast
investeringen in onderwijs en
volksgezondheid. Deze noodza-
kelijke investeringen zullen gedaan
worden onder de voorwaarde van de
handhaving van de monetaire
stabiliteit. De investeringen zullen
opgebracht worden door een
verbeterde inning van belastingen,
de stimulering van nationale
besparingen, inkomsten uit directe
deelname van de overheid in
productie ondernemingen, ver-
hoogde inkomsten uit de huidige
productie sectoren als de mijnbouw-
sector door het sluiten van
verbeterde overeenkomsten en het
aantrekken van nieuwe nationale en
internationale investeerders in het
bijzonder in duurzame sectoren.
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stimulering van professionele
crèches in de wijken zullen daartoe
met prioriteit moeten worden
opgepakt.

De zorg voor ouderen in ons land is
en blijft altijd een bijzonder
belangrijk programmapunt van de
PALU. De voorzieningen voor onze
ouderen behoeven nog steeds grote
verbetering en dienen permanent
bewaakt te worden. De positieve
stimulans die daarbij uitgaat op de
inzet van jongeren in de opbouw van
ons land, mogen wij nooit uit het oog
verliezen. De nog steeds erbar-
melijke situatie van grote delen van
onze gepensioneerden dient
onmiddellijk opgeheven te worden.

Om iedereen die werkt meer
flexibiliteit te geven in de keuze van
het werk dat hij of zij wil of kan
doen, en om de angst voor een oude

6.  EEN GOEDE ZORG VOOR
OUDEREN IS EEN
STIMULANS VOOR
JONGEREN

7.  GOED STELSEL VAN
SOCIALE ZEKERHEID
DRINGEND NODIG

dag zonder pensioen te verkleinen of
zelfs geheel weg te nemen is de opzet
van een Algemeen Pensioenfonds
van het allergrootste belang.
Daarmee kan iedereen, ongeacht
waar hij/ zij werkt en ongeacht hoe
lang of kort die daar werkt steeds zelf
bijdragen aan het pensioen voor
later.
Ook de opzet van een Algemene
Ziektekosten Verzekering zal met
prioriteit tot stand moeten worden
gebracht. Het is een ernstige
blamage aan het adres van de
regering Venetiaan 3, dat die niet
eens door geldgebrek maar door
onderlinge rivaliteit deze dringend
noodzakelijke voorziening niet heeft
kunnen realiseren.

Criminaliteitsbestrijding is een
activiteit die een brede geïntegreerde
aanpak vereist over meerdere
disciplines en niet zoals door de
Frontregeringen aangepakt een
activiteit van binnen het Ministerie
van Justitie en Politie alleen. De
uitbouw van meer (gespecialiseerde)

8.  GEINTEGREERDE
BESTRIJDING
CRIMINALITEIT

meer door een grond uitgiftebeleid te
voeren dat hieraan tegemoet komt en
door het versneld bouwrijp maken
van duizenden bouwkavels in alle
districten. Uitgifte van bouwkavels
zal plaatsvinden zonder te letten op
'names and faces' èn gelijke kansen
voor alle rechthebbenden. Ook zal in
dit verband, vooral voor jongeren,
hypotheken met lage rente en met een
hele lange looptijd tot maximum 40
jaar, beschikbaar moeten worden
gesteld. De illegale en oneigenlijke
praktijken die al decenia lang binnen
het grondbeleid plaats vinden,
waarbij tegenwoordig zelfs van velen
met grondbeschikkingen hun grond
wordt ontnomen, dient radicaal te
worden uitgebannen. De uitvoering
van een rechtvaardig en transparant
grond uitgiftebeleid, met onder-
steuning van het uit te voeren c.q. af te
ronden GLIS-project, dient versneld
ter hand genomen worden. Hierdoor
zullen dubbele uitgiften en vooral
speculatie met gronden kunnen
worden ingedamd.

Sociale zorg moet worden weg-
gehaald uit de tje-poti sfeer en dient
meer ontwikkeld te worden in de
richting van het weerbaar maken van
burgers die al dan niet tijdelijk geen
gelijke tred hebben kunnen houden
met de rest van de maatschappij. We
moeten dan ook een sterke integratie
nastreven van het beleid voor wat
betreft sociale zorg, werkgelegenheid
en armoedebestrijding. Structurele
maatschappelijke zorg en de

5.  INTEGRATIE SOCIALE
ZORG, WERKGELEGENHEID
EN ARMOEDEBESTRIJDING
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Een PALU poster uit 1977

met de oproep aan het

volk om zich te

verenigen voor de

opbouw van Suriname

waarbij het Surinaamse

belang centraal zal

staan.

De toegankelijkheid van de bevolking tot het
Internet in de komende vijf jaren zal sterk
vergroot moeten worden.



gevangenissen of investeringen in de
nazorg van ex-delinquenten is niet
voldoende voor de beheersing van
criminaliteit. Naast de verdere
versterking van het Korps Politie en
het Nationale Leger, zullen toch ook
met name oplossingen meer in de
preventieve sfeer, de verdere
ontwikkeling van een adequaat
nationaal systeem van sociale
verzekeringen, alsook van sociale
begeleiding, bescherming en sociale
opvang gezocht moeten worden.

Een rationele herindeling van de
districten dient op korte termijn te
worden gerea l i seerd te rwi j l
verplaatsing in de toekomst, van het
nationale bestuurscentrum naar een
meer centraal gelegen nieuwe stad in
het achterland, terstond serieus in
studie dient te worden genomen. Dit
met het doel om een optimale
spreiding van de ontwikkelings-
activiteiten naar alle delen van de
bevolking te bewerkstelligen en
voorts om het totale grondgebied van
ons land onder effectieve controle
van ons volk te brengen, met alle
daaruit voortvloeiende positieve
effecten.

De decentralisatie van bestuur zal,
mede ter stimulering van de
regionale sociaaleconomische
ontwikkeling, effectiever en effi-
ciënter, versneld en vollediger én
over de gehele linie (alle districten en
ressorten) moeten worden door-
gevoerd. Het zal de regio's in staat
stellen om vanuit eigen inzicht
oplossingen aan te dragen voor eigen
problemen. Het vraagstuk van de
Grondenrechten zal ook vanuit
dezelfde democratiseringsfilosofie

9.  HERORIENTATIE VAN DE
GEOGRAFISCHE
BESTUURLIJKE GRONDSLAG

Met name voor Paramaribo lijkt een lange
termijn bestemmingsplan relevant, waarbij
onder meer centraal zullen staan een groot
ontwaterings- en verkeersplan.
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binnen twee jaren tot een oplossing
worden gebracht.

Het is absoluut onmogelijk om welke
ontwikkeling dan ook te plannen
zonder daarbij ook de energiesector
mede te beschouwen. Daarom zal op
het gebied van de nationale
energievoorziening op korte termijn
een Nationale Energieraad moeten
worden ingesteld. Voorts zal gewerkt
moeten worden aan de wijziging van
het beheer van het nationale
elektriciteitsnet zodanig dat parti-
culieren onder bepaalde goed van te
voren afgesproken condi t ies
elektriciteit kunnen opwekken en op
het net kunnen doen voor distributie
aan derden. Dit mede ter beteugeling
van enkele dringende milieu-
problemen bij de vuil-, padie- en
houtverwerking. Verder zal de
identificatie en realisatie van
stroomopwekking door kleinere en
grotere waterkrachtcentrales in de
beoogde productiegebieden ter hand
worden genomen. Een belangrijke
productieoptie voor energie op basis
van waterkracht op een wat grotere
schaal betreft het z.g. Tapajaiproject.
De mogelijkheden voor uitvoering
van dit project zullen serieus worden
bestudeerd en het project zal indien
mogeli jk ook worden uit ge-
voerd.Tenslotte hecht de PALU grote
waarde aan serieuze studie van de
optie van kernenergie (eventueel
opgewekt in samenwerking met
bijvoorbeeld Frankrijk), mede voor
verkoop aan de omringende landen.

10.  ENERGIEPLANNING EEN
MUST
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sterk vergroot moeten worden.
Belangrijke aanzetten zullen worden
gegeven om moderne ICT in alle
geledingen van de Surinaamse
samenleving toe te passen, zoals
educatie, ontwikkeling van (klein)
ondernemerschap, bestrijding van
criminaliteit, decentralisatie van
staatsbestuur en medezeggenschap
van de burger op het lokaal-,
districts- en nationaal beleid.

Elke ontwikkeling vraagt offers, ook
van het milieu. Toch zullen wij voor
onszelf daaromtrent goede keuzes
moe ten maken . Door goed
doortimmerde bestemmingsplannen
op tafel te leggen kunnen wij ons
inzetten om de schade aan ons milieu
zo veel mogelijk te beperken. Ook
zullen dan we betere overwegingen
kunnen maken bij bijvoorbeeld de
keuze om al of niet onze beste land-
en tuinbouwgronden te verkavelen
ten behoeve van woningbouw, zoals
in de afgelopen decennia helaas
systematisch is gebeurd. Een
deugdelijk opgezet GLIS kan hierbij
een effectief hulpmiddel zijn.
Bestemming van grond zal in dit
kader meer gekoppeld moeten
worden aan geplande of gewenste
economische activiteiten en groei-
centra in de districten en het
binnenland. Met name voor
Paramaribo lijkt een lange termijn
bestemmingsplan relevant, waarbij
onder meer centraal zullen staan een
groot ontwaterings- en verkeersplan.

De PALU vindt het de hoogste tijd
dat de bovenstaande program-
mapunten een structureel deel van
het overheidsbeleid worden en

consistent worden uitgevoerd.

12.  DOORTIMMERDE
BESTEMMINGSPLANNEN

■

11.  BEVOLKING MOET MEER
TOEGANG TOT INTERNET
KRIJGEN
Belangrijke investeringen in de
moderne Informatie Communicatie
Technologie (ICT) zullen het
mogelijk moeten maken om volledig
en geïntegreerd gegevensbeheer te
voeren in ons land. Dit om de
nationale productie van (agrarische en
industriële) goederen en van diensten
in ons land efficiënter en beter
beheersbaar te maken. Hiertoe zal een
“data highway” van glasvezelkabel
moeten worden opgezet waarop als
eerste alle overheidsinstituten zullen
worden aangesloten. De toegan-
kelijkheid van de bevolking tot het
Internet in de komende vijf jaren zal


