
De PALU heeft in de
persoon van de
Minister van Natuurlijke
Hulpbronnen Jim Hok,
belangrijk bijgedragen
aan de successen van
de regering. Daarbij
valt o.m. te denken aan
de twee nieuwe goud-
overeenkomsten, de
drinkwater voorziening
tot in het verre binnen-
land en de
energiesector.

oplossingen voor te brengen. .
Het grote enthousiasme dat nu
merkbaar is voor het gevoerde
beleid, dat bij voorgaande
regeringen ontbrak, vindt duidelijk
hierin zijn grondslag.

Op basis van de verworvenheden
van de huidige regering onder
leiding van de Megacombinatie
lijkt de NDP, zoals al is gesteld, af
te stevenen op een grote
overwinning.

Maar zou het niet een enorme fout
zijn om te geloven dat de NDP de
bereikte resultaten op haar eentje
gewoon beter kan doen of zelfs
maar kan herhalen, zonder de

i n b r e n g v a n h a a r b e s t e
coalitiegenoot, de PALU? Zou het
niet een enorme fout zijn, waar we
achteraf erg veel spijt van zouden
kunnen krijgen om daarvan uit te
gaan? Want wat als het tegendeel
zou blijken…? Zijn de successen
die zijn geboekt niet duidelijk het
resultaat van TEAMWORK?
Teamwork waarin de PALU een
essentiële, solide bijdrage heeft
ge leverd . E igen l i j k i s de
bijzondere, doorslaggevende
bi jdrage van de PALU al
begonnen bij het proces tot
vorming van de regeercoalitie en
vorming van de regering. De
insiders weten waarover hier
gesproken wordt!

Toch heeft de PALU zich in de
afgelopen regeerperiode niet op
de voorgrond willen opdringen,

wanneer haar aanwezigheid op
die voorgrond niet persé nodig
was om zaken op de juiste koers
te helpen houden of brengen.
Op de achtergrond is met
kundigheid belangrijk werk verzet
met betrekking tot de wetgeving in
de Nationale Assemblee. Voorts
onder andere ook op het gebied
van de grote goudovereen-
komsten, de water- en elek-
triciteitsvoorziening, de her-
structurering van het beheer van
de minera le hu lpb ronnen
(inclusief de voorbereiding van de
productie van een nieuwe,
moderne geologische kaart en de
opzet van een modern mineraal
inst i tuut). Ook vernieuwde
impulsen tot drastische restau-
ratie van de gehele agrarische
sector (Henk Ramnandanlal in
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Landgenoten,

Na bijkans 5 jaren van regeren door een coalitie onder leiding
van de MEGACOMBINATIE staan de Algemene Verkiezingen
weer voor de deur. We krijgen daarmee de gelegenheid om voor
de komende 5 jaar een regering voor ons land aan te wijzen. In
aanloop naar die belangrijke gebeurtenis is het tijd voor ons,
volk van Suriname, om te evalueren, te wikken en te wegen hoe
de afgelopen 5 jaar onder de regering van de Megacombinatie
voor land en volk zijn geweest. Wat was goed? Wat kon beter?
Wat was ronduit slecht? Zou de oppositie het misschien beter
hebben gedaan? Moet de huidige regering nog een kans krijgen
of is het tijd om nu de oppositie weer aan de macht te brengen.
Dat zijn de vragen die ons zo bezighouden.

Als deel van de MEGACOM-
BINATIE en deel van de huidige
regering, stelt de Progressieve
Arbeiders en Landbouwers Unie,
de PALU, met genoegen vast dat
een duidelijke meerderheid van
de bevolking positief oordeelt
over de prestaties, die door de
MEGACOMBINATIE-regering
onder leiding van president
Desiré Delano Bouterse in de
afgelopen 5 jaar zijn geleverd. Dit
blijkt onder andere uit het
overweldigende paars, waar-
mede grote delen van stad en
district in aanloop naar de
verkiezingen worden gekleurd.

Er is inderdaad enorm veel
gedaan; en dat vanaf de eerste
dag!!! Vorige regeringen hadden
maanden nodig voordat een
eerste resultaat van hun regeren
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zorg. Dit is een fundamenteel
uitgangspunt van de PALU al
sinds de oprichting van deze
progressieve partij 38 jaar
geleden!!!

Voor de realisatie van deze
verbeteringen op een juiste
manier zal echter dezelfde
gedekoloniseerde benadering
moeten worden gehanteerd en
dezelfde liefde en verbondenheid
met de grote volksmassa's van
ons land moeten bestaan, die het
in deze regeerperiode mogelijk
hebben gemaakt om de sociale
noden van het volk te door-
gronden en daarop adequaat in te
spelen.

Regeringen vóór de huidige
waren kennelijk daartoe niet in
staat en het is daarom dan ook de
vraag of de politieke combinaties,
waarin voormalige regerings-
mensen zich voor de komende
verkiezingen hebben gebundeld,
dat bij een eventuele verkiezings-
winst nu wel zouden kunnen.
Ach......misschien!..Maar uit de
propaganda die zij totnogtoe
hebben gevoerd, is niet gebleken
dat zij er iets van hebben
begrepen. Wat te denken van hun
uitspraak dat de gerealiseerde
sociale voorzieningen niet
opwegen tegen de 'veiligheid' die
zij zullen brengen. Wat te denken
van politici die zo volledig door
het buitenland worden aan-
gestuurd als de mensen in de
grote oppositionele partijen???
Nee, wij geloven dat voor het
uitbouwen van de nationale
ontwikke l ing d ie in deze
afgelopen regeringsperiode is
ingezet, onze huidige president
en de huidige regeringspartners
de beste garantie bieden!

Dit is precies ook waar de
overgrote meerderheid van ons
volk van overtuigd lijkt te zijn. In
tegenstelling tot het gekolo-
niseerde 'saka-fasi' beleid van
vorige conservatieve regeringen
van de oude politiek, vindt het
beleid van de huidige regering
zijn oorsprong diep in de noden

en ambities van de grote
volksmassa's van ons land. Het
moet dan ook niemand verwon-
deren dat het gevoerde beleid
zulke grote waardering van het
volk geniet als nu blijkt. Water en
licht voor iedereen tot diep in het
binnenland, onderwijs van de
beste kwaliteit tot diep in het
binnenland, brede stimulans voor
de nationale productie en een
betekenisvolle aanzet tot een
superieur systeem van sociale
zorg voor de gehele bevolking en
bescherming van het milieu zijn
inderdaad uitdrukkingen van
antikoloniaal, progressief denken
waar de PALU altijd al garant voor
heeft gestaan. Een denken dat in
staat is een correcte analyse te
maken van de werkelijke noden
van de samenleving en daar ook
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DNA!!!). Enz. enz. De afronding
van deze aanzetten moet in de
komende regering met dezelfde
voortvarendheid en kundigheid
worden afgerond!

De PALU zou waarschijnlijk niet
met alle, maar toch met veel
andere politieke partijen in een
regering kunnen samenwerken.
Toch wordt binnen de PALU de
NDP als de meest voor de hand
liggende, natuurlijke bondgenoot
beschouwd om een waarachtig
vrije gedekoloniseerde Suri-
n a a m s e s a m e n l e v i n g t e
real iseren. Een gedekolo-
niseerde samenleving , die

primair ten voordele van de
Surinamers zelf zal zijn en waarin
de belangen van de grote

achtergestelde volksmassa's van
ons land met liefde en daadkracht
ter hand (zul len) worden
genomen. Het is ook gebleken,
dat wanneer de NDP en de PALU
samen in de regering zijn,
belangrijke doorbraken met
betrekking tot de nationale
ontwikkeling worden bereikt.
Denk aan de opze t van
Staatsolie, de opheffing van de
handelingsonbekwaamheid van
de vrouw, de opzet van het
Staatziekenfonds in het begin
van de jaren tachtig, om maar
enkele voorbeelden te noemen.
Zie nu ook weer de eerder-
genoemde prestaties van de
huidige regering. Een eerlijke
analyse leert ons, dat waar de
NDP tot be langwekkende
nationale prestaties is gekomen,
de PALU erbij was of niet al te ver
uit de buurtverwijderd!!!

Daarom is het in de aanloop naar
de aanstaande verkiezingen van
zeer groot belang om ons van
één ding goed bewust te zijn: er is
een belangrijk verschil wanneer
de NDP alleen regeert of
wanneer de PALU erbij is. Het
blijkt dat de NDP het best
presteert wanneer de PALU erbij
is !!!. Let wel dit is geen arrogantie
!!! Dit is een harde aantoonbare
w a a r h e i d , z o a l s u i t h e t
voorgaande duidelijk mag zijn
gebleken!!!. Arrogantie zou zijn
wanneer enige van de partners in

PROGRESSIEVE

SAMENWERKING

NOODZAKELIJK

BESTE PRESTATIES ALS

DE PALU ERBIJ IS

Vanuit DNA zijn met de bij-
dragen van PALU parlemen-
tarier Henk Ramnandanlal
vernieuwende impulsen
gegeven tot restauratie van
de gehele agrarische sector.
Zijn consequent terugkerende
kritische benadering van
's lands begroting heeft
uiteindelijk gehoor gevonden
in DNA en zal spoedig leiden
tot wijziging van de sterk
verouderde
Comptabiliteitswet.

Voor meer informatie kunt u terecht:

Ontmoetingscentrum “Bun Dyari”
Dr. S. Kafiluddistraat 27 - Paramaribo
tel: +597 400115
www.palu-suriname.org
e-mail: palu.suriname@gmail.com
sms: +597 866 5566

FB: Progressieve Arbeiders en
Landbouwers Unie - PALU

Anton Paal is in de loop der
jaren steeds opgevallen door
zijn integriteit en zijn grote
sociale bewogenheid. Zijn
kennis van wetgeving in het
algemeen en van de
bevolkingsadministratie in het
bijzonder zijn in het
parlementair werk van
onschatbare waarde gebleken.

de huidige regeringscoalitie
(inclusief de PALU!!!) de illusie
zou hebben dat die alleen, op
eigen houtje de prestaties van de
huidige regering zou kunnen
herhalen of misschien zelfs
verbeteren.

Of moeten we ons om iets anders
zorgen maken...?
Zal na de massale overwinning
van de NDP de historische fout
worden herhaald om na een
succesvolle progressieve regeer-
periode, de progressieve regeer-
partners te verwisselen voor
partners uit de con-servatieve
oude politiek? Voor dit euvel is
ooit de uitdrukking gehanteerd
van "tactisch ver-rechts-en" (dus
naar rechts, naar de gekolo-
niseerde oude politiek afwijken!).
Dat wil zeggen "to change the
winning team ", de huidige
regeercoalitie of in elk geval een
coalitie met de PALU erin, te
verruilen voor een heilloze
samenwerking met de (NPS of)
de VHP, of beide!!!

De mensen die van dit land
houden, de mensen die houden
van de PALU, maar misschien
méér nog de mensen die van de
NDP houden!!!, hebben in de
komende verkiezingen een
bijzonder moeilijke taak!!! En wel
om er voor te zorgen dat de NDP
fo rse w ins t boek t , maar
tegelijkertijd om ervoor te zorgen
dat de PALU voldoende zetels in
de komende verkiezingen haalt
om te garanderen, dat de
progressieve ontwikkelingsfactor
die de PALU heeft getoond te zijn,
zeker in samenwerking met de
NDP, gegarandeerd vertegen-
woordigd zal zijn in de komende
regering. We willen niet na de
verkiezingen wakker worden om
te zien dat de inspanning om de
NDP een grote overwinning te
bezorgen, uiteindelijk geleid zal
hebben tot een door buiten-
landse grote mogendheden
afgedwongen samenwerking met
de conservatieve oude politieke

partijen, weg van het pad van de
huidige ontwikkeling die wij met
z'n allen kennelijk zozeer
waarderen.

Mensen die van ons land
houden, kiezers van alle partijen,
maar vooral kiezers van de PALU
en kiezers van de NDP, de grote
overwinning van de NDP is nu al
gegarandeerd en we hoeven in
feite daar niets meer voor te
doen. Waar we ons nu wel voor
moeten inzetten is om een
progressieve regering te krijgen
net als de huidige, waarvan we in
de afgelopen 5 jaar zoveel profijt
hebben gehad. Daarvoor moet
de PALU ook weer in de regering.
Daarom: STEM op de PALU en
MOBILISEER voor de PALU om
de garantie te hebben dat we een
regering krijgen waarin de PALU
voldoende zeggenschap zal
hebben om een succesvol
ve rvo lg van de in deze
regeerperiode gerealiseerde
ontwikkelingen mogelijk te
maken.

Dank U!!!
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merkbaar was. Bij deze regering
was binnen slechts enkele
weken al een fundamentele
verbetering in de drinkwater-
voorziening in het district
Commewijne gerea-liseerd, om
maar een enkel voorbeeld te
noemen. Op het stuk van
productie zijn belang-rijke, grote
overeenkomsten tot stand
gebracht met grote internationale
bedrijven op het gebied van de
goudwinning; de uitbreiding van
de raffinaderij van Staatsolie is
met voortvarend-heid gereali-
seerd en nationale producenten
in de diverse sectoren zijn
effectief onder-steund. Op het
gebied van onderwijs, gezond-
heidszorg en veiligheid zijn ook
grote stappen vooruit gemaakt.
Dit naast een grote doorbraak die
op het gebied van sociale zorg is
gerealiseerd met onder nadere
aanzienlijk verbeterde kinder-
bijslag en ouderdomsvoor-
zieningen en ziektekosten-
verzekering.... . . . 'you name
it'.......en het is aangepakt en
drastisch verbeterd.

Zegt u dat er ook fouten zijn
gemaakt, dat het niet allemaal
perfect was? Ook dat is zeker
waar!!! Er moet ongetwijfeld in
een volgende regeerperiode nog
heel wat werk worden verzet om
d i e p e r f e c t i e t e b e r e i -
ken.......ondermeer om de juiste
ba lans te v inden tussen
productieontwikkeling en sociale
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In de energiesector heeft de innovatieve benadering geresulteerd in
een concept Electriciteitswet die al langer dan 30 jaar op zich liet
wachten. Ook de wet op een Energie-Autoriteit is voltooid, alsook
andere zaken zoals de opzet van een een zonne-energiecentrale van
5 MW in samenwerking met Iamgold.


