


Suriname is voor min-
stens 93% bedekt met 
bos. Dit geeft al de po-
tentie aan van deze na-
tuurlijke hulpbron.

Bosbouw heeft de potentie 
om een belangrijke en duur-
zame bron van inkomsten te 
zijn voor ons land. De ver-
werking van hout moeten wij 
zoveel mogelijk in Suriname 
doen, voor meer werkgele-
genheid en, meer inkomsten. 
Daarom zullen we direct moe-
ten beginnen met een inten-

We moeten bij de 
keuze van de te 
ontwikkelen stra-
tegische sectoren 
zoveel mogelijk ge-
bruik maken van de 
voordelen die we 
hebben boven ande-
re landen.

Zo kunnen bijvoorbeeld bana-
nen en kousenband overal in 
de tropen geplant worden en 
in kassen zelfs overal. Maar 
de ligging van Suriname in de 
wereld op die ene plaats op 
de Noordkust van Zuid-Ame-
rika is uniek. De ligging van 
Suriname op het vasteland 
van Zuid-Amerika biedt ons 
volgens deskundigen de 
mogelijkheid om net iets ge-
makkelijker dan Guyana en 
Frans-Guyana te kunnen fun-
geren als luchtvaart hub. Een 
luchtvaart hub is een lucht-
haven van waaruit veel be-
stemmingen bereikbaar zijn. 
Dat komt omdat vliegtuigen 
uit verschillende delen van de 
wereld speciaal voor de inter-
connectie de luchthaven aan-
doen. Miami is een voorbeeld 
van zo’n hub. De PALU wil 
dat er in de komende regeer-
periode hierover een besluit 
wordt genomen en dat onmid-
dellijk met de uitvoering wordt 
begonnen.

De PALU ziet een nieu-
we hoofdstad midden in 
het land als een door-
braak in onze pogingen 
tot de noodzakelijke 
herinrichting van Suri-
name na de onafhanke-
lijkheid. Regeren vanuit 
een centraal gelegen 
punt maakt het gemak-
kelijker om het grondge-
bied te beheren, dichter 
bij iedereen te zijn en te 
waken over de grenzen 
en de natuurlijke hulp-
bronnen. 

In de koloniale tijd had de 

Danielle 
Holwijn

De PALU is voor mij het 
huis waar ik mijn politieke 
geestverwanten heb ont-
moet. 
Het huis waar iedereens 
mening telt en geen ruim-
te is voor verdeel en heers 
politiek. Voor mij is de Pro-
gressieve Arbeiders en 
Landbouwers Unie de partij 
die Suriname zal maken tot 
het land van mijn dromen.

Vervolg: De keuze is aan u…
 De komende regering zal absoluut het inzicht en het vermogen 
moeten hebben om in het belang van de samenleving op deze 
ontwikkeling vooruit te lopen. Deels zal dit inhouden het stimule-
ren van Surinaamse bedrijven om een groter deel van de oliedol-
lars lokaal te verdienen (‘local content’ vergroten), zoals ook door 
Staatolie is gepropageerd. Maar door de korte tijd die wij hebben 
is het nog dringender geworden om andere, met name duurzame, 
sectoren tot ontwikkeling te brengen, zoals altijd al door de PALU 
is benadrukt. Dit moet meer evenwicht brengen in de economie. 

VOORWAARDEN VOOR SUCCES
Met een goede planning, strategisch gekozen doelen en de be-
trokkenheid van de samenleving, zullen we in staat zijn genoemde 
olie-inkomsten te gebruiken voor het blijvend verbeteren van de 
leefomstandigheden van ons volk. Daarom moet de PALU erbij 
zijn.
Een andere niet minder belangrijke voorwaarde is de noodzaak 
van een sterke Surinaamse identiteit, als het gaat om het behar-
tigen van ons eigen Surinaams belang. Nou is het eenmaal zo, 
dat in de loop van honderden jaren van ondergeschiktheid aan 
een koloniale machthebber, het zelfvertrouwen van ons Surina-
mers behoorlijk is ondermijnd. Er zal daarom gericht hieraan ge-
werkt moeten worden. De ontwikkeling van Suriname is in de eer-
ste plaats een zaak van Suriname. Andere landen hebben geen 
enkele reden om ons land voor ons te komen ontwikkelen. Hun 
interesse is altijd omdat zij een eigen belang erin zien of zoeken. 
Daarom is het belangrijk dat wij ons zelfvertrouwen versterken, om 
als gelijkwaardige partner aan tafel te kunnen zitten met iedereen.

hoofdstad Paramaribo de 
functie van ‘controlepost’ voor 
alles wat er in en uit het land 
ging. In ons onafhankelijk Su-
riname moet de hoofdstad 
juist een bindende factor zijn 
tussen alle groepen.
In eerste instantie zouden we 
kunnen mikken op een stad 
van ongeveer 100.000 men-
sen, te realiseren in 20 tot 30 
jaar. Hiermee zal onder meer 
worden bijgedragen aan de 
hoofdinfrastructuur van ons 
land. Maar het mag ook dui-
delijk zijn dat een dergelijke 
onderneming een enorme 
boost zal geven aan vrijwel 

elke sector, variërend van on-
derwijs, cultuur, architectuur, 
bouwnijverheid, transport, 
toerisme, etc. 

Balans tussen mens en 
natuur
Omdat zo een stad helemaal 
nieuw wordt gebouwd kan 
rekening worden gehouden 
met alle moderne eisen en 
met een goede balans tussen 
mens en natuur. Wij moeten 
deze nieuwe hoofdstad sa-
men plannen en samen bou-
wen. Het  moet iets worden 
waar elke Surinamer trots op 
kan zijn en wat elke toerist 

EEN NIEUWE HOOFDSTAD VOOR SURINAME

SURINAME ALS 
LUCHTVAART HUB

Gegeven de overeenkomst in 
natuur met onze buurlanden, 
kan Suriname een sleutelrol 
vervullen bij de promotie van 
de 3 Guyana’s als toeristi-
sche bestemming. Sterker 
nog, de keuze voor Suriname 
als luchtvaart hub zal ook de 
ontwikkeling van deze sector 
juist een enorme boost ge-
ven. Dat zijn dan twee vliegen 
in een klap. 

Uiteraard moet het draag-
vlak onder de bevolking en 
de politiek worden gevonden. 
Hetzelfde geldt voor de mo-
gelijkheid van een diepzee-
haven voor onze kust die het 
internationale zeevaartver-
keer dichter bij Suriname zou 
brengen, met alle voordelen 
van dien. De vondst van grote 
hoeveelheden olie is voor de 
PALU overigens een reden 
om nog meer dan voorheen 
aan te dringen op de duurza-
me ontwikkeling van andere 
economische sectoren, om 
niet nòg afhankelijker te wor-
den van de mijnbouwsector.

NIEUWE STRATEGISCHE 
SECTOREN ONTWIKKELEN

sief investeringsprogramma 
voor modernisering van de 
houtverwerking. 
Maar een duurzaam en ef-
ficiënt gebruik van ons bos 
vraagt een goed beheers in-
stituut. Helaas is de Stichting 
voor Bosbeheer en Bostoe-
zicht (SBB) die daartoe was 
opgericht, al geruime tijd niet 
meer in staat deze functie te 
vervullen. De aanhoudende 
stroom van berichten over il-
legale houtkap en houtexport 
vereisen een grondige evalu-
atie van SBB. Deze instantie 

DUURZAME BOSBOUW EN 
MODERNE HOUTVERWERKING

zal van de grond af aan op-
nieuw moeten worden opge-
bouwd.



De focus van de PALU 
is altijd de ontwikke-
ling van Suriname en de 
Surinamers. Dat is dus 
waar het geld naartoe 
moet gaan, om precies 
dat te financieren. Juist 
daarom stelt de PALU 
dat wij een plan moeten 
hebben voor onze toe-
komst. 

Wij zien het ook niet als een 
optie dat wij een PALU-plan 
voor de toekomst presente-
ren, al hebben wij wel een 
paar voorstellen daarvoor lig-
gen. Het plan voor Suriname 
moet er één zijn dat breed 
door de gemeenschap wordt 
gedragen.

Behalve het elders besproken 
voorstel om van Suriname 
een luchtvaart hub tussen de 
continenten te maken heeft 
de PALU eerder de noodzaak 
aangegeven van de bouw van 
een nieuwe hoofdstad, voor 
zeg maar 100.000 inwoners, 
midden in het land, te realise-
ren in de komende 20 tot 30 
jaar. Daarmee zal onder meer 
worden bijgedragen aan de 
hoofdinfrastructuur van ons 

Zelfs als het nog 5 tot 
7 jaren zou duren, voor-
dat de overvloed aan 
dollars uit onze offsho-
re oliebronnen komt, 
de vondst van deze olie 
heeft de kredietwaar-
digheid van Suriname 
nu al sterk positief ver-
anderd. 

De bezorgdheid over te wei-
nig dollarinkomsten voor de 
Staat slaat daarmee om naar 
een bezorgdheid dat de eco-
nomie wordt overspoeld met 
dollars waar regeerders dan 
niet mee weten om te gaan. 
Maar ook is daarmee het hele 
beeld van de huidige financi-
ele schuld en financiële cri-
sis verandert. Wat zeker niet 
mag veranderen is onze zorg 
voor een gedegen planning, 
uitvoering en evaluatie van 
beleid. 

Henk 
Ramnandanlal

De PALU betekent 
voor mij het samen-
brengen van het volk, 
versterken van de Su-
rinamer en geloof heb-
ben in de eigen kracht 
en het Surinaamse 
talent. En vooral ver-
trouwen hebben in 
het eigen Surinaamse 
vermogen om proble-
men van dit land op 
te lossen. PALU voor 
mij staat voor duurza-
me ontwikkeling door 
de verdiensten uit 
onze natuurlijke rijk-
dommen op de eerste 
plaats in ons zelf te in-
vesteren.

Vervolg: De toekomst van onze economie

JUIST NU DIVERSIFIEREN 
De oliedollars zijn dringend nodig voor onze ontwikkeling. Maar pas op, want met de grote olievonds-
ten en extra veel valuta-inkomsten komt ook het gevaar van oververhitting van de economie. Dat wil 
zeggen dat de vraag naar bepaalde producten vele malen groter is dan het aanbod. Daarom moeten 
wij de samenleving voorbereiden op de olie-ontwikkeling en versneld kiezen voor het verbreden van 
onze economie. Weer een reden waarom de PALU erbij moet zijn. Juist nu!

PRIORITEITEN KIEZEN
Ten aanzien van rentebetalingen en aflossingen van lopende leningen zal op korte termijn met de 
betrokken partijen een herschikking worden overeengekomen. Tegelijkertijd is investeren in de duur-
zame sectoren een dringende noodzaak, om de komende olie-ontwikkeling enigszins als tegenwicht 
te dienen. Dat kan bijvoorbeeld door ook in de landbouw strategische keuzes te doen voor gewassen, 
moderne teelttechnieken, nieuwe markten etc. Een andere duurzame sector die met prioriteit ontwik-
keld moet worden is die van het ecotoerisme. Door gebrek aan belangstelling van overheidszijde, 
gebrek aan bestuurlijk inzicht en gebrek aan middelen is een gericht beleid tot nog toe uitgebleven. 
Ook daarom moet de PALU er bij zijn.

De stabiliteit van de 
wisselkoers wordt door 
verschillende invloe-
den bepaald. Ten eerste 
is daar natuurlijk de verhou-
ding tussen Surinaams geld 
en buitenlands betaalmiddel. 
Maar misschien belangrijker 
dan dat is het vertrouwen in 
de regering en de monetaire 
autoriteiten. Zo aan de voor-
avond van de verkiezingen 
2020 is dat vertrouwen com-
pleet zoek. Het uitblijven van 
serieuze pogingen van de 
regering om de verdiencapa-
citeit van Surinaamse onder-
nemers te vergroten draagt 
bij aan zowel het gebrek aan 
buitenlandse betaalmiddelen 
als aan de vertrouwenscrisis. 

VERNIEUWD VERTROU-
WEN
Dat vertrouwen zal hersteld 
kunnen worden wanneer na 
de verkiezingen een coalitie-
regering aantreedt waarin de 
regeerders niet in hun eentje 
beslissingen kunnen nemen. 
Des te meer roepen wij daar-
om u als kiezer op om mas-
saal op de PALU te stemmen, 
zodat er tenminste deskundig 
tegenwicht kan worden gebo-
den. Het aan de samenleving 

land. Maar het mag ook dui-
delijk zijn dat een dergelijke 
onderneming een enorme 
uitdaging zal betekenen voor 
onze totale economie. Het zal 
een boost geven aan vrijwel 
elke sector, variërend van on-
derwijs, cultuur, architectuur, 
bouwnijverheid, transport, 
toerisme, etc.

Het veiligstellen van de over-
schotten van de olieontwik-
keling zal niet eenvoudig 
zijn. Het doel zal erop gericht 
moeten zijn om investeringen 
te doen die garanties bieden 
voor de toekomst, ook wan-
neer er bijvoorbeeld geen olie 
meer zal zijn. Omdat het bij de 
offshore-olie om gigantische 
inkomsten gaat zullen wij de 
overschotten graag willen vei-
ligstellen in een fonds. Via dit 
fonds zou Suriname bijvoor-
beeld de eigen rijkdommen 
beter in kaart kunnen brengen 
en als strategische reserve de 
exploitatie kunnen uitstellen 
tot een nader te bepalen da-
tum in de toekomst. Ook zou 
dit fonds moeten worden ge-
bruikt om nationale onderne-
mers te stimuleren tot het ont-
wikkelen van andere sectoren 
dan de mijnbouw. 

MET OLIEDOLLARS TOEKOMST 
VERZEKEREN

Goed bestuur kan niet wor-
den vervangen door geld, ook 
niet door een heleboel geld. 
Transparantie van en contro-
le op de bestedingen van de 
overheid zijn daarom harde 
eisen. Ten aanzien van de 
grote uitgaven die voor ons 
liggen van rentebetalingen 
en aflossingen van lopende 
leningen zal de komende re-
gering onmiddellijk met de be-
trokken partijen een herschik-
king overeenkomen.

‘de komende tijd zal 
vooral gaan om ver-
spilling door overbeste-
ding, zelfverrijking en 
verdergaande corruptie 
tegen te gaan’

Het accent van het monetair 
beleid zal zich ook de komen-
de decennia richten op het in 

evenwicht houden van inkom-
sten en uitgaven, waarbij de 
inkomsten dan wel vele ma-
len groter zullen zijn dan de 
uitgaven. Maar met hetgeen 
hierboven gesteld is, zal het 
er de komende tijd vooral 
om gaan om verspilling door 
overbesteding, zelfverrijking 
en verdergaande corruptie 
tegen te gaan. Versterking 
van de monetaire autoriteiten 
is dringend gewenst. Herstel 
van het beschadigde vertrou-
wen in deze autoriteiten even-
eens. Toezicht op de naleving 
van regels procedures en 
overeenkomsten is gebleken 
noodzakelijk te zijn. Jaarver-
slagen van de Surinaamse 
overheid (de zgn Slotrekenin-
gen) en van instituten als de 
Centrale Bank van Suriname 
zullen in orde moeten zijn en 
op tijd moeten verschijnen.

VAN SCHAARSTE NAAR OVERVLOED

kunnen aanbieden van een 
goed toekomstperspectief is 
belangrijk voor de rust in de 
samenleving. De PALU heeft 
altijd al gepleit voor het meer 
in evenwicht brengen van de 
economie door de ontwikke-
ling van meerdere economi-
sche sectoren naast de mijn-
bouw, en dan met name de 
duurzame sectoren. Met de 
sterke groei van de inkom-
sten uit de oliesector wordt 
die noodzaak nu duidelijker 
dan ooit.

DIRECT TE NEMEN 
MAATREGELEN
Er zijn maatregelen die wij na 
de verkiezingen daarom di-
rect moeten nemen:
• Met de belangrijkste 
schuldeisers komen tot een 
herschikking van de schul-
den.
• Opstarten van een inves-
teringsprogramma in de duur-
zame sectoren, met incenti-
ves naar de ondernemers om 
ook hun eigen middelen daar-
in te stoppen.
• Beschikbaar stellen van 
kredieten, begeleiding, etc. 
voor startende ondernemers 
in productiesectoren, met 
name ook gericht op jonge 

ondernemers.
• In het algemeen meer kre-
dieten beschikbaar stellen 
voor ontwikkeling van de pro-
ductie, desnoods met geleend 
kapitaal.
• Surinaamse bedrijven on-
dersteunen die (op termijn) 
diensten willen aanbieden 
aan de oliesector om zo een 
groter deel (‘local content’) 
van de olie-inkomsten in Su-
riname te houden.

DE WISSELKOERS ALS UITDAGING



ZEKER ZIJN VAN 
EEN PRETTIGE 
JEUGD
In alle beleid dient rekening te worden gehouden 
met de jeugd, volksgezondheid, onderwijs, justitie, 
sport, verkeer, handel, etc. Het jeugdbeleid moet er 
in eerste instantie voor zorgen dat bij al die beleids-
gebieden voldoende rekening wordt gehouden met 
het belang en de behoefte van jeugdigen. 

Volgens de PALU moeten de doelstellingen van het jeugdbeleid 
gericht worden op het garanderen van randvoorwaarden voor 
een positieve ontwikkeling van jeugdigen in een gezond milieu. 
De opvoeding van de jeugd zal worden aangepakt door op scho-
len en andere onderwijsinstellingen de betrokkenheid van ouders 
en kinderen te stimuleren. De introductie van ouder- en leerlin-
gencommissies zal wettelijk worden ondersteund, wat betekent 
dat zij een plaats krijgen binnen het onderwijs. Verder moeten 
schoolterreinen en lokalen volgens de PALU beter benut worden 
voor bijvoorbeeld, buurtvergaderingen, naschoolse opvang, of 
cursussen. Met uitwisselingsprogramma’s en geschikte stage-
plekken kunnen jongeren gestimuleerd worden om hun passie te 
ontdekken en beter toegerust hun loopbaan te vervolgen. 
Om de leefomstandigheden van jeugdigen in problematische ge-
zinssituaties beter aan te pakken moet nog meer ingezet worden 
op de samenwerking met NGO’s en andere maatschappelijke 
organisaties. De alarmerende geluiden vragen om ingrijpende, 
maar duurzame oplossingen. 

Bij de discussie over ons 
onderwijs zou in eerste 
instantie niet de aanpak 
(met computer, met pen 
en papier werken, onder 
de manjaboom of in air-
co leslokalen) centraal 
moeten staan, maar de 
inhoud. Met andere woor-
den waartoe leiden we men-
sen op? En daarna wordt het 
natuurlijk wel belangrijk hoe 
we de zaak technisch aan-
pakken. 

We moeten nu dus (einde-
lijk) prioriteit gaan geven aan 
de vraag, waar en hoe we op 
lange termijn (neem bijv. 20-
30 jaar) onze toekomst zien. 
Met andere woorden, willen 
we een mijnbouwland zijn, 
met hier en daar wat andere 
zaken als landbouw en toe-
risme? Of willen we in het 
algemeen bijvoorbeeld een 
dienstverlenend land worden, 
met bijvoorbeeld toerisme op 
de voorgrond. Of willen we 
een goede spreiding van eco-
nomische activiteit, desnoods 
met één of twee dominante 
poten?

ONDERWIJS DAT PAST 
BIJ DE TOEKOMST
Een duidelijke keuze voor de 
richting die ons land zal op-
gaan zal meteen ook het ant-
woord vergemakkelijken op 
vragen over wetenschappe-
lijke- en Onderwijsprogram-
ma’s, welk Hoger Onderwijs, 
kwaliteitsbeleid, accreditatie 
etc. Ook de discussie over 
kansarme jongeren zal er an-
ders uitzien omdat die jonge-
ren vooral kansarm zijn in het 
huidige vastgelopen econo-
misch systeem.

Voorts zullen we per direct 
moeten komen tot het institu-
tionaliseren van het overleg 
tussen alle groepen die met 
het onderwijs te maken heb-
ben. Dat zijn dan regeerders, 
leerkrachten, studenten en 
ouders. Dit zal ongetwijfeld 
de nodige rust in het onder-
wijsveld brengen, waardoor 
een betere planning mogelijk 
wordt. 
Op basis van de verwachtba-
re olieontwikkeling kunnen we 
in het onderwijs vanzelfspre-
kend meer aandacht beste-
den aan hieraan gerelateerde 
beroepen. 
Voor bijzondere gevallen, zo-
als de begeleiding van meer-
talige leerlingen, hoog- en 
zwakbegaafde kinderen, als-
ook de resocialisatie van jon-
ge delinquenten zal bewust 
meer aandacht moeten wor-
den besteed.

I N S P I R E R E N D E 
TOPSPORT

Op sport gebied heeft Surina-
me de afgelopen tijd mooie 
punten gescoord. Wij hebben 
samen staan juichen bij de 
successen van onze sporters 
en ook de discussie over het 
sportbeleid weer aangevuurd. 
Inspirerende topsport brengt 
saamhorigheid, geeft een 
gevoel van nationale trots en 
levert rolmodellen voor onze 
kinderen. Voorbeeldfiguren in 
de sport dragen ook bij aan 
de bewustwording over be-
wegen en een gezonde leef-
stijl. Jeugdige sporttalenten 
dienen al op jonge leeftijd te 
worden gescout en doorver-
wezen. Het stimuleren om 
tegelijk studie- en sportpres-
taties te leveren dient ook in 
Suriname meer toepassing te 
krijgen.

Cleon Gonsalves 
Jardin de Ponte

De PALU betekent voor mij 
de partij die de staatkun-
dige onafhankelijkheid op 
een waardige wijze heeft 
weten te interpreteren.  Om 
voor elke Surinamer, zaken 
die waren blijven liggen 
heel toekomstgericht te be-
naderen.

Het verbeteren van vei-
ligheid op termijn moet 
hand in hand gaan met 
economische ontwikke-
ling en gemeenschap-
sontwikkeling. De Suri-
namer moet meer betrokken 
worden bij hetgeen gebeurt 
in de directe leefomgeving. 
Daarvoor moeten wij meer 
voorzieningen in de wijken 
brengen waar wijkbewoners 
elkaar kunnen ontmoeten, 
zoals sportvelden, buurthui-
zen en pleinen. Maar ook de 
betrokkenheid van leerlingen 
en ouders bij de scholen en 
onderwijsinstituten is van be-
lang.

Het idee dat iedereen 
in Suriname bij ziekte 
verzekerd zou zijn van 
goede zorg, was zeker 
een geruststellende ge-
dachte. Toch heeft het 
zorgsysteem dat door 
DNA tot wet is verhe-
ven maar kort naar te-
vredenheid gefunctio-
neerd.  

Volgens deskundigen ontbre-
ken de staatsbesluiten die de 
regering moest maken. Dit 
bemoeilijkt een beoordeling of 
het systeem wel of niet goed 
in mekaar zit. De financiële 
problemen die er bovenop 
zijn gekomen en de politieke 
kunstgrepen van de regering 
maken een beoordeling nog 
moeilijker. De nieuwe regering 
zal de situatie moeten eva-
lueren met alle partners (dus 
overheid, huisartsen, specia-
listen, ziekenhuizen, apothe-
kers, maar ook de burgers of 
hun vertegenwoordiging) in 
de sector en van daaruit ge-
paste stappen ondernemen. 

Op de korte termijn zal het 
systeem van de politie-buurt-
manager ondersteund moe-
ten worden, door meer agen-
ten op straat te brengen. 
Taken zoals verstrekken van 
rijbewijzen, het afnemen van 
rijexamens en zelfs het rege-
len van het verkeer op druk-
ke kruispunten kunnen door 
niet-politie ambtenaren wor-
den uitgevoerd. 
De beschikbaarheid van het 
materieel bij de politie zal min-
stens even belangrijk moeten 
zijn als de selectie, opleiding 
en begeleiding van de politie 
ambtenaar.

VEILIGHEID 

DESKUNDIGE ZORG 
DICHTBIJ HUIS
De kosten in de gezondheids-
sector moeten omlaag en de 
gezondheid van de burger 
moet verbeterd worden. Dat 
zal worden aangepakt door 
meer HBO opgeleide krach-
ten in te zetten. Zij zullen veel 
voorkomende ziektes kunnen 
behandelen volgens voor-
geschreven regels. Ook zal 
meer geïnvesteerd worden in 
de preventieve zorg via voor-
lichting en het stimuleren van 
gezonde levensstijlen.

In samenhang met het boven-
staande zullen meer gezond-
heidscentra worden opgezet 
om te komen tot decentralisa-
tie van de zorg. De eerstelijns 
zorg zal worden uitgebreid 
door de beschikbaarheid van 
zorgbegeleiding op ressort ni-
veau en het binnenland.

DE UITDAGINGEN IN DE 
GEZONDHEIDSSECTOR

RICHTING GEVEN AAN ONS ONDERWIJS



De PALU voorziet een Bu-
reau voor Nation Building 
dat rechtstreeks onder de 
President valt. Het bureau 
zal de President en de rege-
ring gevraagd en ongevraagd 
adviseren over zaken die te 
maken hebben met het ver-
sterken van de eigen Suri-
naamse identiteit, dwars door 
alle sectoren. Dat wil bijvoor-
beeld zeggen het bevorderen 
van onderwijs, gericht op het 
eigene van Suriname en an-

WAAR STAAT DE 
PALU VOOR?
• Het recht van het Surinaamse volk om in vrijheid 
de eigen toekomst en de relaties met andere landen 
te mogen bepalen.
• Toekomstgericht denken om des te beter de stap-
pen van vandaag te kunnen bepalen.
• Productie van goederen en diensten van de hoog-
ste kwaliteit.
• Een gemeenschap waarin onderlinge solidariteit 
centraal staat.
• De vorming van oprechte en vaderlandslievende 
Surinamers

Wanneer wij samen willen bouwen aan onze toekomst is het be-
langrijk dat wij allemaal in dezelfde richting uitgaan. Daarom geeft 
de PALU het Surinaamse volk 5 richtingwijzers mee. Deze kunt u 
lezen onder elke pagina van deze verkiezingskrant.

Centhia 
Rozenblad

De PALU is voor mij eigenlijk  
‘a way of life’.
Ik heb toen, zoveel jaar terug, 
gekozen voor de PALU omdat je 
daar je eigen mening kan aan-
geven en verdedigen, er is geen 
voorzitter verering. De ontwik-
keling van de grass roots, men-
sen onderaan de samenleving 
is voor de PALU van belang en 
deze partij heeft al heel lang als 
belangrijk thema: 
“vrouwen en ontwikkeling”

PALU heeft een duidelijke  ont-
wikkelingsvisie, waarbij er in de 
eerste plaats wordt gekozen 
voor de Surinamers.

Ontwikkeling is in het alge-
meen niet iets waarvan je 
kan zeggen ‘en nu is het vol-
doende’. Wanneer jij stilstaat, 
gaat de rest jou voorbij en 
dat brengt je weer op achter-
stand, wat jou weer in een na-
delige positie kan brengen in 
de onderlinge verhoudingen.

‘Streven naar harmonie 
en werken aan gelijke 

Met een stabiele munt-
eenheid zal de overheid 
beter in staat zijn maat-
schappelijke ondersteu-
ning te organiseren. 
Wanneer men gegarandeerd 
is van betaalbare eerste le-
vensbehoeften, zullen de in-
spanningen van de overheid 
om zelfredzaamheid te sti-
muleren ook veel effectiever 
zijn. In dit verband nog het 
volgende. We zullen samen 
een besluit moeten nemen 
om de regel dat elke Surina-
mer recht heeft op een stukje 

RESSORTRADEN 
MOETEN EIGEN 
BUDGET
De decentralisatie van het Staatsbestuur die in 1987 
is begonnen via de introductie van Ressortraden(RR) 
en Districtsraden(DR) moet worden voortgezet. Dat 
zal gebeuren door de RR en DR, daadwerkelijke gele-
genheid te geven tot uitvoering van gemeenschaps-
projecten met betrokkenheid van de bewoners.

De aanpak van problemen die zijn vastgesteld voor wat betreft 
hangjongeren, drop-outs, verkeersdoorstroming in de wijken en 
ontwatering, zullen terug te vinden moeten zijn in de nationale 
programma’s, maar sommige kunnen door de lokale raden wor-
den aangepakt. Daartoe zal de PALU zich inzetten dat alle Res-
sortraden een budget krijgen op de begroting van het ministerie 
van Regionale Ontwikkeling, waarmee bepaalde zaken door de 
Ressortraad zelf kunnen worden aangepakt. In eerste instantie 
denkt de PALU aan een budget van 3 miljoen SRD per jaar.

‘De PALU zal zich er ook voor inzetten om de 
verkiezingen van RR en DR om de 2,5 jaar te 
laten plaatsvinden.’ 
Het doel van deze tussentijdse verkiezingen is om hierbij de lokale 
issues een eerlijke kans te geven. Bij het huidige systeem, waar-
bij RR, DR, en DNA-verkiezingen gezamenlijk worden gehouden, 
krijgen de lokale issues geen of nauwelijks aandacht. Daar moet 
dus nadrukkelijk verandering in komen. Tegelijk met de verkiezin-
gen van RR en DR kan in de PALU-visie ook de verkiezing van de 
Distritscommissaris plaatsvinden.

BELASTINGEN- EN SUBSIDIEBELEID STROOMLIJNEN
Het belastingsysteem en het belastingapparaat moet worden herzien. Daarbij valt te denken aan:
• Bestemmingsheffingen. Belastinginkomsten meer bestemmings-gericht inzetten. De burger zal 
zien waarvoor hij/zij belasting betaalt.
• Invoering van een gedifferentieerd BTW stelsel 
• Optrekken van het belastingvrije inkomen ter tegemoetkoming aan de lagere inkomensklassen.
• Versterking van de belastingdienst met middelen, mensen, opleidingen en verbetering van de 
werkomstandigheden. 

Wie financiële ondersteuning nodig heeft zal die ook naar behoefte moeten krijgen. Doordat het sys-
teem op dit moment zo ondoorzichtig is komen de mensen die daar het meest voor in aanmerking 
komen waarschijnlijk het slechtst ervan af. En dat geldt zowel voor directe als indirecte subsidie. Zo 
zullen we bijvoorbeeld niet de stroom moeten subsidiëren, maar de lagere-inkomensgroepen onder-
steunen die hun stroomrekening niet, of niet geheel kunnen betalen. Een systeem waarbij de overheid 
alles subsidieert leidt vroeg of laat tot een onhoudbare situatie, zoals nu bijvoorbeeld te zien is in het 
zeer olierijke Saoedi-Arabië. Subsidies voor maatschappelijke organisaties, kunst, cultuur en sport 
zullen gebonden moeten zijn aan duidelijke regels die prestaties bevorderen. 

kansen voor iedereen’

De ontwikkeling van Surina-
me moet in de eerste plaats 
inhouden dat de Surinamers 
en de natie als geheel er 
duurzaam beter van worden. 
Dat kunnen we onder meer 
bereiken door een zo goed 
mogelijk gebruik te maken 
van alles wat de natuur ons 
heeft gegeven. Dat komt 
neer op onze menselijke en 

WANNEER IS SURINAME VOLDOENDE ONTWIKKELD?

WAT IS DE VISIE VAN DE PALU, TEN AANZIEN VAN 
DE ONTWIKKELING VAN SURINAME? 

natuurlijke hulpbronnen en 
onze comparatieve voorde-
len, zoals onze geografische 
ligging, kleine bevolking op 
groot grondgebied etc. Naar 
buiten toe moeten we streven 
naar evenwichtige relaties 
met onze buurlanden en re-
gionale grootmachten. Naar 
binnen toe moeten wij streven 
naar harmonie en werken aan 
gelijke kansen voor iedereen.

dere vorming die sterke, trot-
se en kritische Surinamers 
oplevert; bevorderen van de 
kennis over het eigen land, 
culturele uitwisselingspro-
gramma’s met andere landen 
die het gestelde doel dienen; 
uitwisselingsprogramma’s 
tussen scholen en gemeen-
schappen binnen Suriname 
en met andere landen.

grond te vervangen door ‘elke 
Surinamer heeft recht op een 
woning’. Dit is te realiseren 
door eindelijk eens de ruimte-
lijke ordening aan te pakken 
en de invoering van moderne 
georganiseerde woningbouw 
buiten de overheid. De over-
heid zal wel extra aandacht 
geven aan de bouw van soci-
ale woningen

Mensen met een beperking 
en seniorenburgers zijn deel 
van de samenleving en mo-
gen absoluut niet langer in 

hun bewegingsvrijheid en 
participatie beperkt worden. 
Voor deze groep moet naast 
het optimaliseren van de 
zorg, ook dringend gewerkt 
worden aan passend (vak)
onderwijs, aangepaste banen 
en de mogelijkheid om zelf-
standig te wonen. De kennis 
en ervaring van onze bigis-
ma’s is nodig bij de planning 
van onze toekomst, waarin 
wij ook de kracht en het talent 
van mensen met een beper-
king moeten benutten. 

Vervolg: inclusief sociaal beleidBURO VOOR 
‘NATION BUILDING’



Uit de vele diplomatie-
ke betrekkingen die 
Suriname heeft aange-
knoopt sinds de onaf-
hankelijkheid, zal pri-
oriteit moeten worden 
gegeven aan die landen 
die ons kunnen bijstaan 
bij de interne ontwikke-
ling. Daarbij valt te denken 
aan de verschillende econo-
mische sectoren, maar ook 
aan onderwerpen als het ont-
wikkelen van een eigen iden-
titeit. Zo zouden wij bijvoor-
beeld heel veel kunnen leren 
van Indonesia dat ook ge-
koloniseerd is geweest door 
Nederland, maar waarmee 
het nu een wederzijds zeer 
gerespecteerde relatie heeft. 
Daarnaast heeft Indonesia op 
vele economische gebieden 
een grote voorsprong op Su-
riname en valt daar veel van 
te leren in een samenwer-
kingsverband. Maar in prin-
cipe geldt dat natuurlijk ook 
voor landen als China, India, 
Brasilia etc. Daarnaast zullen 

Een andere strategi-
sche keus van de PALU 
voor projecten met een 
grote impact behoort 
ook de bouw van een 
diepzeehaven enkele ki-
lometers uit onze kust. 
Deze diepzeehaven zal 

INGEZONDEN:

Geacht PALU bestuur,
Ik hoor en lees regelmatig jullie standpunten over 
Nederland. Kunnen jullie mij uitleggen wat jullie 
probleem met Nederland is?
Astrid E. – Pontbuiten 

Beste Astrid,

De PALU heeft op zich geen enkel probleem met Neder-
land en nog minder met de Nederlanders.
Het enige waar de PALU bezwaar tegen heeft is de 
politieke bemoeizucht van Den Haag. Als je Suriname 
eenmaal de onafhankelijkheid hebt gegeven, waarom 
laat je ons in hemelsnaam dan niet onze eigen weg 
gaan? Laten we door vallen en opstaan leren om on-
derling onze problemen op te lossen. In plaats daarvan 
heeft politiek Den Haag ons vanaf de eerste dag van 
de onafhankelijkheid willen dicteren hoe wij hier onze 
zaken moeten regelen. En dat gaat nog steeds door, 
bijvoorbeeld doordat de premier of een of andere minis-
ter steeds een mening moet geven over alles wat hier 
gebeurt. Dat brengt verdeeldheid onder ons Surinamers 
en het gevolg van dit alles is dat velen bij het minste of 
geringste om hulp van Nederland roepen. Dat is een 
onafhankelijk volk niet waardig. Politiek Den Haag moet 
ons gewoon met rust laten en ons de ruimte geven om 
als natie naar mekaar toe te groeien. Dan komt er zeer 
beslist een dag dat wij op basis van wederzijds respect 
hele goede, hele sterke relaties zullen hebben, zoals 
dat nu ook het geval is tussen Nederland en de Repu-
bliek Indonesia

Melvin 
Hijnes

De PALU is voor mij een 
partij waar je de puurste 
vorm kan proeven van 
Surinamer zijn. Het is 
een partij die geen Ingi, 
Blakaman, Jampanesi, 
Hindustani of Snesie kent 
maar slechts Surinamers. 
PALU kent vanaf haar 
ontstaan alleen maar Su-
rinamers en handelt ook 
vanaf het begin in het be-
lang van de Surinamer. 
----Ik ben een erg trotse 
Surinamer, daarom voel 
ik me nergens beter dan 
bij de PALU!

De PALU zal zich na-
drukkelijk opwerpen 
als voorvechter voor 
de ontwikkeling van de 
Surinaamse Toerisme 
Industrie. De ontwikke-
ling van deze sector is 
van groter belang, dan 
slechts het binnenhalen 
van valuta. Het is van 
het allergrootste belang 
dat de stakeholders er 
nadrukkelijk bij gehaald 
worden. Waar nodig 
moeten zij de onder-
steuning krijgen om dit 
Surinaams product naar 
internationale klasse te 
ontwikkelen. 

Juist de bescheiden omvang 
en fase van ontwikkeling van 
onze toerismesector biedt ons 
de mogelijkheid om nu ver-
sneld een duurzame toerisme 
industrie te ontwikkelen. De 
spreiding van toeristische at-
tracties creëert werkgelegen-
heid dichtbij huis voor, zowel 
theoretisch- als praktische 
opgeleide mensen en stimu-
leert het milieubewustzijn bij 
de bevolking. Hiermee wordt 
ook een reëel alternatief ge-
boden voor de vervuilende 
illegale goudmijnbouw van dit 

moment. 

Als meest groene land ter 
wereld moeten wij ook voor-
komen dat wij onze stad tot 
een betonnen jungle maken. 
De stijgende temperatuur in 
gebieden als Paramaribo kan 
teruggedrongen worden, als 
wij bewust kiezen voor meer 
groen en meer water bij onze 
ruimtelijke ordening.

‘ruimte is voor wellness 
toerisme, cultuur toe-
risme en festivals’

Met onze tropische bossen, 
kennis over natuurlijke pro-
ducten en onze verschillende 
culturen bij mekaar vormen 
wij een bijzonder land op het 
Zuid-Amerikaans continent 
en in de Caribische regio. Wij 
moeten daarom ons eigen 
soort toerisme ontwikkelen; 
een eco-paradijs waar ruim-
te is voor wellness toerisme, 
cultuur toerisme, festivals, 
etc. Met goed beleid kunnen 
de negatieve gevolgen van 
slecht georganiseerd toeris-
me voorkomen worden, of tot 
een minimum beperkt blijven.

PALU VOOR TOERISME!

BUITENLANDS BELEID IN 
DIENST VAN ONTWIKKELING

we onze thuisbasis, de Cari-
com, en onze ligging op het 
Zuid-Amerikaanse vasteland 
niet mogen vergeten.

De Caricom is tot nog toe te 
weinig benut als markt voor 
Surinaamse producten. Aan 
de andere kant is onze pro-
ductie ook niet echt goed 
op gang gekomen. Bij vele 
markten gaat het om conti-
nuïteit, zeker in verband met 
het toerisme aldaar. Zo beke-
ken hebben we voorlopig een 
mooie gelegenheid gemist 
om gegarandeerde afzet van 
land- en tuinbouwproduc-
ten op Barbados te krijgen. 
In plaats daarvan heeft onze 
regering aan Barbados grond 
toegezegd om zelf in Surina-
me te komen planten. Dit stuk 
zal waarschijnlijk toch heron-
derhandeld moeten worden, 
want zo krijgen onze planters 
nooit echt een kans.

Ten aanzien van onze Suri-
naamse diaspora in het bui-

tenland zullen wij een Open 
Deur politiek moeten voeren, 
zonder dat Surinamers hier 
worden achtergesteld. De in-
stelling van het PSA (Perso-
nen van Surinaamse Afkomst) 
paspoort is daarbij een goed 
begin, maar zou verder uitge-
werkt moeten worden.
Om gemakkelijker onze plaats 
in de wereld te vinden zullen 
we op onze scholen een gro-
ter aanbod aan vreemde ta-
len moeten hebben. Daarbij 
valt tenminste te denken aan 
Portugees, Spaans en Frans. 
Voor het Engels zullen we 
zelfs een zodanig traject moe-
ten uitzetten dat het binnen 10 
tot 15 jaar gelijkwaardig aan 
het Nederlands kan worden 
beheerst en beide talen de 
officiële voertalen zullen zijn.

het internationale zee-
vaart verkeer dichter bij 
Suriname brengen, met 
alle voordelen van dien. 

Een door Suriname te bou-
wen diepzeehaven zal in de 
eerste plaats dienen als op-
slag en overslagplaats voor 
goederen die van en naar het 
Caraïbisch gebied, Noord- en 
Zuid-Amerika worden over-
gebracht. De havens in het 
Caraïbisch Gebied zijn alle-
maal relatief klein, waardoor 
schepen te veel tijd verliezen 

met in de rij wachten totdat zij 
hun lading kunnen lossen. Dit 
is een gegeven. Schepen die 
hier zullen aanmeren zullen 
vaak ook brandstof, water en 
voedsel moeten inslaan en 
eventueel andere diensten 
nodig hebben. Een diepzee-
haven zal een solide inves-
tering zijn voor de toekomst 
van ons land en bijdragen aan 
blijvende werkgelegenheid. 
En tenslotte, zullen wij met de 
juiste technieken ons milieu 
niet eens al te zeer te versto-
ren.

EEN DIEPZEEHAVEN VOOR 
ONZE KUST



Benito 
Semwell

De PALU is voor mij de 
partij die echt het gevoel 
van vaderslandsliefde 
aanmoedigt. Dat wij het 
zelf zullen moeten doen 
en niet maar steeds af-
hankelijk moeten zijn van 
andere landen. Het is een 
leerproces, maar samen 
zal het ons echt wel luk-
ken!

De sanering van het 
ambtenarenapparaat 
zonder gedwongen ont-
slagen, heeft volgens de 
PALU te maken met het 
scheppen van nieuwe, 
aantrekkelijke werk-
gelegenheid buiten de 
overheid. Dat kan komen 
van bedrijven of van zelf-
standige arbeid. De PALU 
wil vooral de beginnende on-
dernemers stimuleren, maar 

heeft ook oog voor de men-
sen die reeds een bedrijf 
hebben maar enigszins zijn 
vastgelopen. In de houtsector 
bijvoorbeeld werken de mees-
te bedrijven met verouderde 
technologie. Door gerichte 
investeringen zullen we hierin 
verbetering moeten brengen, 
zodat veel meer materiaal in 
ons land zelf verwerkt kan 
worden, met als gevolg meer 
inkomsten en meer werkgele-
genheid.

Decentralisatie van het 
Staatsbestuur
Anderzijds zal een daadwer-
kelijke Decentralisatie van 
het Staatsbestuur de moge-
lijkheid bieden aan de Distric-
ten om tegen eigen (gunstige) 

AMBTENARENAPPARAAT SANEERT 
ZICHZELF

De corruptie zal integraal moeten worden aangepakt 
waarbij huidige vermoedelijke gevallen van corruptie 
worden onderzocht door een daartoe op te richten 
commissie, bestaande uit verschillende instanties. 
Voorts moet dringend geëvalueerd worden waarom de huidige 
wetten en instituten die corruptie zouden moeten aanpakken niet 
functioneren. 

De PALU is van mening dat minimaal de volgende maatregelen 
genomen moeten worden om de corruptie op lange termijn aan te 
pakken:

1. Meer transparantie van overheidsbestedingen: 
2. Wet van transparantie van bestuur: het wette-
lijk strafbaar stellen van overheidsfunctionarissen 
indien zij geen informatie verstrekken binnen wet-
telijke termijnen indien burgers daarom vragen.
3. Instelling van het enquêterecht van DNA
4. Instelling van een Nationale Ombudsman/
vrouw
5. Versterking Rekenkamer voor het doen van 
doelmatigheidscontroles.
6. Tenslotte zal oprechtheid bij iedereen moeten 
worden gestimuleerd door het verschaffen van 
meer kennis, kunde en inzicht, waardoor het indi-
vidu betere keuzes kan maken.

CORRUPTIE BESTRIJDEN EN 
INTEGRITEIT BEVORDEREN

INGEZONDEN:

Wat is de rol van de PALU bij de 8 decembermoorden?
Andrew Kasdiran - Flora

Aan de kwestie van 8 december zitten een heleboel haken 
en ogen. 8 december is het staartstuk van iets dat al veel 
eerder is begonnen. Wij spreken daarom ook liever van 
‘gebeurtenissen rond 8 december’, omdat wij nog steeds 
niet kunnen geloven dat de autoriteiten toen, er gewoon 
op uit zijn gegaan om mensen op te halen en ze vervol-
gens dood te schieten. Bovendien was het hele jaar 1982 
er één van spanning, van haat van personen en groepen 
tegenover mekaar. Er hing werkelijk iets in de lucht. De 
PALU-kaders die in dit proces als verdachten waren aan-
gemerkt zijn allemaal door de rechter vrijgesproken. Pre-
sident Bouterse die toen de hoogste militair in rang was, 
heeft trouwens tegenover Sandew Hira (Dew Baboeram) 
eerder ook verklaard dat er bij de operatie van 8/9 decem-
ber geen burgers betrokken waren. Los hiervan blijft het 
wel een feit dat in het proces veel te weinig moeite is ge-
daan om het verhaal van de beklaagde militairen te verifi-
eren. Misschien dat in het hoger beroep dat intussen door 
hen is aangetekend daar meer uit komt dat licht kan laten 
schijnen op onze recente geschiedenis.

voorwaarden ambtenaren uit 
het centrale overheidsappa-
raat aan te trekken. Ook het 
afstoten van specifieke taken 
naar sterke organisaties van 
producenten en ondernemers 
zal resulteren in een efficiën-
tere overheid. Dit zal bete-
kenen minder personeel bij 
de overheid, en tegelijk meer 
mensen in de districten om de 
ontwikkeling lokaal te helpen 
dragen. Bij een werkelijke de-
centralisatie zullen de Distric-
ten ook zelf beter toezien op 
de lokale voorzieningen voor 
districtsambtenaren. Daar-
bij valt te denken aan de be-
schikbaarheid van woningen, 
water en licht, ICT-mogelijk-
heden, veiligheid, school, 
sport, etc.

De overheid moet ook 
haar verantwoordelijk-
heid nemen en echte 
stappen ondernemen. 
Voorop staat dat er in stede-
lijke gebieden een goede in-
frastructuur nodig is met vol-
doende vuilnisbakken (ook in 
de woonwijken!), regelmatige 
vuilophaal en een gescheiden 
verwerking van verteerbaar 
afval en niet-verteerbaar af-
val. Voorlichting en commu-
nicatie, gericht op een men-

taliteitsombuiging zal veel 
effectiever zijn wanneer bur-
gers, bedrijven en organisa-
ties actief betrokken worden 
bij ontwikkelingen in de buurt. 
Leegstand, verwaarlozing 
en schade zullen bij meer 
ownership van de buurt ook 
beperkt blijven. De sociale 
controle van meerdere lokale 
instanties, zoals de politie of 
sociaalwerkers zal bijdragen 
aan het succes van de hand-
having. 

Bij de grote ontwikkelingen 
die wij in het vooruitzicht heb-
ben in de mijnbouw, land-
bouw, of bosbouw mogen 
wij het milieuaspect niet uit 
het oog verliezen. Sterke be-
heersorganisaties zoals een 
Mineral Institute, zullen niet 
alleen voor meer inkomsten 
zorgen, maar ook voor het 
duurzaam gebruik van onze 
hulpbronnen. Daarbij mag de 
stem van milieuorganisaties 
niet ongehoord blijven.

Vervolg: 
ons milieu, onze verantwoordelijkheid




