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INLEIDING

“Suriname is een gezegend land” is een vaak gehoord gezegde. Vanwege onze rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen hebben wij geweldige
economische mogelijkheden met volop kansen voor een goede en
mooie toekomst voor iedereen. Maar ondanks dit gegeven, maken veel
burgers zich grote zorgen. Zorgen over de toekomst van hun kinderen,
over de samenleving en hoe we met elkaar omgaan. Maar ook zorgen
over de steeds stijgende prijzen van goederen, de waardevermindering van hun inkomen, en de toenemende criminaliteit. Kortom er is veel
onbehagen en ongerustheid!
Dit gevoel van onbehagen en ongerustheid neemt steeds toe. Surinamers
zien steeds weer dat egoïsme en oneerlijkheid worden beloond. Aandacht voor een ander en zorg voor elkaar worden steeds minder.
De corruptie neemt op elk gebied toe en zorgt ervoor dat wij onze
economische potentie niet adequaat kunnen ontplooien. Het bedreigt
de sociale samenhang in onze samenleving en verziekt het denken van
onze jongeren.

SURINAME WACHT OP UW KEUZE

Op 25 mei wordt u in de gelegenheid gesteld hier verandering in te
brengen. Bij de komende verkiezingen kan u helpen bepalen of onze samenleving nog verder de verkeerde kant op gaat of dat we gaan bouwen
aan een socialere, rechtvaardigere en duurzamere samenleving.
U krijgt de mogelijkheid te bepalen wat voor toekomst u voor uzelf en
uw kinderen schept. De keuze is aan u!
DRS staat voor Duurzaam, Rechtvaardig Samenleven. Deze drie woorden
geven direct ook de kerngedachte van de partij aan: Wij beschouwen
de samenleving niet slechts als individuele mensen die elk in zijn of
haar eentje moet vechten voor een bestaan, maar mensen, gezinnen
en gemeenschappen die met respect en in waardigheid met elkaar samenleven. Wij geloven in een rechtvaardige samenleving met gelijke
kansen voor een ieder, vrij van corruptie en vriendjes politiek, loon naar
werken en beloning van goede resultaten.
Wij staan voor duurzame ontwikkeling, met verantwoord gebruik van
en respect voor de natuur en haar natuurlijke hulpbronnen, zodanig dat
onze kinderen en kinds kinderen op z’n minst even goede en liefst betere kansen hebben op een rechtvaardig en menswaardig bestaan.
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ONTWIKKELINGSVISIE

In dit verkiezingsprogramma presenteren wij onze doelstellingen en
aanpak voor een duurzame en rechtvaardige samenleving aan u.
Ontwikkeling (vooruitgang) is het resultaat van drie basisvoorwaarden
te weten:
• Goed bestuur door capabele en integere bestuurders
• Economische ontwikkeling door een gezond bedrijfsleven
• Sociale ontwikkeling door een gezond gezinsleven
Een beleid dat zwaar het accent legt op sociaal beleid met verwaarlozing
van de twee andere componenten, brengt geen duurzame vooruitgang.
Want slecht economisch beleid ondergraaft het sociaal beleid. Als de
economie verzwakt of kapot wordt gemaakt zal het sociaal beleid niet
langer bekostigd kunnen worden.
Economisch hebben wij te kampen met een sterk afgenomen deviezen
reserve, een torenhoge staatsschuld, en een instabiele wisselkoers voor
vreemde valuta. Ondernemers die diensten en goederen hebben geleverd aan de overheid, worden niet (op tijd) betaald en bovendien zorgt
het bestuur steeds meer voor verzwaring van de lasten voor bedrijven.
Dit is een economische tijdbom.
Bij het bestuur merken wij de veelvuldige wisselingen van bestuurders
en een welig tierende corruptie riekend gedrag. Er is geen sprake van
capabele en integere bestuurders.
Met een dergelijk beleid is er absoluut geen sprake van een harmonieuze en evenwichtige afstemming op elkaar van de drie basisvoorwaarden en zal dit beleid geen duurzame vooruitgang brengen.
Wij bieden als alternatief een evenwichtig, uitgebalanceerd beleid waarbij economische en sociale ontwikkeling op duurzame wijze worden
aangepakt en gestuurd door capabele en integere bestuurders.
We hopen dat wij daarbij op uw steun mogen rekenen.
DRS is het alternatief voor Surinamers die geen geloof meer hebben in
het beleid van de gevestigde politieke partijen.
Namens de Partij voor DUURZAAM, RECHTVAARDIG SAMENLEVEN
Drs. Clifford Marica
Voorzitter DRS
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DEEL 1

ALGEMEEN GEDEELTE
WIJ GAAN VOOR DUURZAAM, RECHTVAARDIG SAMENLEVEN!

Kerngedachten en kernwaarden van DRS

De kerngedachten van DRS zijn Duurzaamheid, Rechtvaardigheid en
Samenleven. Wij brengen daarmee tot uitdrukking ons streven naar:

Duurzaamheid bij de economische ontwikkeling waarbij er rekening

wordt gehouden met verantwoord omgaan met het milieu. Maar ook
duurzaamheid in het gezinsleven, waardoor gezinnen goede burgers
kunnen afleveren en er afname is van sociale problemen en criminaliteit.

Een rechtvaardige samenleving. Dat is tevens een stabiele samenleving waarin sociale en politieke rust zijn gegarandeerd omdat de
burger zich beschermt voelt. In zo een samenleving zal economische
activiteit opleven. De bouwstenen voor zo een samenleving zijn eerlijke
verdeling van lusten en lasten, loon naar werken en gelijke kansen voor
een ieder.

Samenleven: wij leven in Suriname op vreedzame wijze met elkaar en
er is ook sprake van wederzijds respect. Toch zijn er nog enkele elementen in de samenleving die een mate van verdeeldheid in stand houden
en het proces van natievorming belemmeren. Wij willen muren slopen en bruggen bouwen tussen burgers. Dit is in het kort de filosofie
waarop DRS haar beleid baseert. Het gezinsleven, als drager van de ontwikkeling, krijgt van ons extra aandacht omdat wij de overtuiging hebben dat slechts mensen daadwerkelijke ontwikkeling tot stand kunnen
brengen.
In onze visie is de mens
oorzaak en doel van ontwikkeling. En mensen
komen enkel en alleen
uit gezinnen voort.
Vandaar dat wij ons verkiezingsprogramma hebben genoemd:
6
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“Stabiele gezinnen de basis voor een gezonde samenleving”. Het gezin
is het uitganspunt van het totale beleid. Het prijsbeleid, onderwijs, volksgezondheid, infrastructuur, vervoer, financieel beleid, enzovoorts, zullen
allemaal afgestemd moeten worden op de noden en behoeften van het
gezin als de bouwsteen van de samenleving. Het gezin is daarmee het
centrale uitgangspunt voor het maken van een gedegen en doelgericht
beleid. Wij dragen de overtuiging dat als wij vanuit het gezin ons beleid
maken, wij gerichter kunnen werken aan de toekomst van Suriname!

De kernwaarden van DRS zijn geloof, liefde, vertrouwen, respect, gelijkheid, integriteit, matigheid, en standvastigheid. Wij zien graag deze
waarden gevestigd als zedelijke basis voor onze samenleving, ter ondersteuning van de juridische basis van wetten en regels. Morele waarden
en normen zullen onderhouden en aangeleerd moeten worden binnen
elk gezin. De combinatie van een juridische en een zedelijke basis biedt
meer garanties voor een rechtvaardige samenleving.
Wij willen een samenleving die gelijke kansen aan een ieder biedt, vrij
van corruptie en vriendjespolitiek. Dagelijks worden wij geconfronteerd
met corruptie. Of het nu gaat om overheidsaanbestedingen, het uitgeven
van vergunningen, grond en banen, het zijn steeds weer vriendjes, familie en loyalisten die daarvoor in aanmerking komen. DRS wil een einde
maken aan deze praktijken. Een einde aan een beleid van incompetente
mensen die alleen aan het eigen belang denken. Overheidshandelen
moeten transparant zijn. De samenleving heeft er recht op te weten hoe
haar belastinggelden worden gebruikt. Diegene die grond nodig hebben voor de bouw van hun huis, zouden dat ook moeten kunnen krijgen.
Op dit moment is de uitgifte van grond en woningen onduidelijk.
Wij van DRS willen een systeem opzetten van duidelijke regels, criteria
en transparante procedures waarbij een ieder die aan de voorwaarden
voldoet in aanmerking komt. Dit proces moet niet slechts een incidentele actie zijn, maar continue plaatsvinden: dus Duurzaam en vooral
Rechtvaardig!
Een ander voorbeeld van een scheve ontwikkeling is de ontwikkeling
van de olieprijzen. Elke Surinamer voelt aan dat er iets niet klopt tussen
enerzijds de dalende olieprijzen en anderzijds de stijgende prijzen in de
winkels. De prijzen in de winkels zouden juist omlaag moeten gaan bij
de trend van dalende olieprijzen. Maar dat is niet het geval.
Het bedrijfsleven kan geen acceptabele verklaring voor dit verschijnsel
geven. Dit creëert een gevoel van machteloosheid en sterk onbehagen
bij de burgerij. Het heeft er veel van dat de betrokken ondernemers
slechts aan hun eigen belang denken.
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Maar de overheid dient haar burgers hiertegen te beschermen. Aan
deze onrechtvaardigheid moet een einde komen, door een duurzaam
systeem op te zetten waarbij, het mechanisme van prijsontwikkeling
transparant en controleerbaar is. Dit in combinatie met een sterke consumentenorganisatie die de consument voorlicht en begeleidt met
betrekking tot zijn belangen. Ook moet er een mededingingsautoriteit
komen om de consumenten te beschermen tegen prijsafspraken en
monopolies.
Surinamers maken zich steeds meer zorgen over de verruwing in onze
samenleving, over de economische situatie, over individualisme en
egoïsme, over criminaliteit en onrechtvaardigheid (o.a. corruptie). De
weg uit deze zorgen loopt via een agenda van investeringen in economische groei en werkgelegenheid, in combinatie met een verstandig en
eerlijk sociaal beleid geleid door capabele en integere bestuurders.
Het is onze ambitie een open samenleving te scheppen vol kansen en
mogelijkheden voor ons en onze kinderen. Een samenleving waarin we
meer zijn dan een verzameling individuen. Een land dat economisch tot
groei komt door het beste onderwijs, fatsoenlijke werkomstandigheden,
een degelijke financiële sector en een hoogwaardige infrastructuur.
Een land waarin we samen de noodzakelijke voorzieningen opbouwen,
waardoor iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen.

Doelstellingen van het beleid

Onze doelstellingen zijn:
- Goed en integer bestuur
- Ondersteuning van het gezin en bevordering van menselijke ontwikkeling
- Duurzame economische activiteiten
- Respect voor het milieu
- Rechtvaardigheid en eerbiediging Rechten van de Mens

Bestuurlijke indeling

Om onze doelstellingen beter te helpen realiseren vinden wij het nodig
tot een herschikking van een aantal ministeries te geraken.
Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting willen wij ombouwen
tot Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Jeugd en Gezinszaken.
Het onderdeel “Volkshuisvesting” plaatsen bij het Ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer en het voortaan noemen “Huisvesting”.
De nieuwe naam is gekozen om aan te geven dat het zich niet slechts
met huisvesting voor gezinnen en individuen zal bezighouden maar ook
voor bedrijven,
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Het Ministerie van Jeugd en Sportzaken verdwijnt en het onderdeel
sportzaken gaat terug naar het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.

Toekomstvisie

In de toekomstvisie van DRS is Suriname een samenleving waarin
mensen en gezinnen zich gelukkig voelen en blij zijn dat ze in Suriname
en niet elders ter wereld wonen. Blijde en vriendelijke mensen die ook
op bezoekers en toeristen zich welkom laten voelen.
Mensen die zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen ongeacht hun
sociale status, geslacht, etnische groep, huidskleur, geloofsovertuiging,
seksuele geaardheid of welke andere status dan ook. Ze weten dat hun
rechten, zowel individueel als collectief, gerespecteerd en beschermd
worden, en dat ze een onafhankelijk rechtsproces kunnen doorlopen in
geval van geschillen. Ze voelen zich veilig en kunnen onvoorwaardelijk
rekenen op overheidsdiensten zoals onderwijs en gezondheidszorg.
Een Suriname met een duurzame economie, waarbij er ontplooiingskansen zijn voor iedereen om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen en ten nutte te maken van zichzelf en de totale samenleving.
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DEEL 2

BESTUURLIJKE VERNIEUWING
Goed bestuur een noodzakelijke voorwaarde
Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze
democratische rechtsstaat. Zonder goed openbaar bestuur kan er
geen gezonde wisselwerking plaatsvinden tussen overheid en samenleving en kan de overheid niet in maatschappelijke behoeften
voorzien.
Het bestuur van het land is verantwoordelijk voor collectieve voorzieningen en geeft richting aan de economische en sociale ontwikkeling. Efficiënt en effectief bestuur zorgt voor een doelmatig en
doeltreffend gebruik van overheidsmiddelen op zodanige wijze dat er
geen verspilling plaatsvindt. De overheid is in dienst van het volk en
stelt voor goed bestuur, zich dienstbaar op.
Een dienstbare overheid stelt burgers centraal en verdient het vertrouwen van die burgers door een respectvolle en gestructureerde
werkwijze en goede dienstverlening. De overheid verleent niet alleen
diensten, maar stelt ook regels en wetten. Hierbij is het van belang
dat de burger weet waar hij/zij aan toe is, en niet wordt geconfronteerd met onnodige bureaucratische rompslomp.
De overheid is aan de burgerij publieke verantwoording verschuldigd
van besluiten die zijn genomen. Een rechtmatig bestuur functioneert
in overeenstemming met de geldende wetten van het land.
Een transparant bestuur is noodzakelijk zodat er duidelijkheid is over
procedures en besluiten die worden genomen. Relevante informatie
moet toegankelijk zijn voor burgers en er moet onafhankelijk toezicht
zijn op overheidsuitgaven. Bij goed bestuur zijn er goed functionerende checks-and-balances, is er transparantie en wordt er verantwoording afgelegd van overheidshandelen
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Rechtszekerheid en rechtvaardigheid

Een andere belangrijke taak van de overheid is ervoor zorgen dat de
burger zekerheid heeft dat zijn/haar rechten gerespecteerd zullen
worden.
Ons land doet mee met een aantal internationale verdragen die de
rechten van de mens moeten waarborgen. Enkele daarvan zijn het
Mensenrechtenverdrag, het Kinderrechtenverdrag en het Politiekeen Burgerrechtenverdrag.
Hierdoor hebben wij de verplichting op ons genomen om deze rechten te respecteren en adequate maatregelen te treffen om naleving
ervan te waarborgen. Van de overheid wordt verwacht dat er voorzieningen worden getroffen die burgers in staat stellen het volle genot
van deze rechten te beleven.

Visie op (politieke) ordening van de samenleving;
partij-ideologische richting

DRS kenmerkt zich als een politieke partij die een democratische en
rechtvaardige samenleving nastreeft waarin een ieder gelijke kansen
op volledige ontplooiing en vooruitgang heeft, met een solide sociaal
zekerheidsstelsel, bijzondere aandacht voor het gezin, rechtvaardige
arbeidsverhoudingen, bescherming van het milieu en innovatieve
technologische ontwikkeling.
In de afgelopen periode is er een toenemende druk ontstaan op de rechtszekerheid in ons land vanwege o.a. de onderbezetting bij de rechterlijke
macht en het niet adequaat functioneren van de controle-instantie
politie. Occupatie en/of toeeigening van eigendomspercelen, onduidelijke regels voor toewijzing van domeingronden, vreemde besluiten van de overheid o.a. op het gebied van bouwvergunningen
veroorzaken grote verwarring en onduidelijkheid in de samenleving.
Ook zien we dat grote ontwikkelingsprojecten adhoc worden voorbereid en staatsmiddelen aan uitgegeven, zonder dat het Parlement
daaraan goedkeuring heeft gegeven. Er schijnt meer nattevingerwerk
te zijn in plaats van een deugdelijke planning die goed bestuur garandeert.
Het Instituut voor planning, het Planbureau dat als centraal orgaan
voor het ontwikkelen en coördineren van overheidsplannen altijd een
11
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belangrijke rol heeft vervuld en onmisbaar is voor de ontwikkeling van
een land, is zodanig uitgehold dat het niet langer conform haar taakstelling kan functioneren.
DRS garandeert voorspelbaar beleid waarbij de samenleving geïnformeerd wordt en er een beleid wordt gemaakt gebaseerd op transparante besluitvormingsprocessen.
Maatregelen die DRS wil treffen om goed bestuur te garanderen:
• Versterken en herstructureren van het Planbureau
• Een nationaal anti-corruptie plan waarin onder meer zijn opgenomen:
o Anti-corruptie wetgeving
o Recht van onafhankelijk parlementair onderzoek (enquêterecht)
o Bescherming van klokkenluiders
o Herstel van morele waarden en normen
o Instellen van een ombudsbureau
o Gedragscode ‘Goed Bestuur’ voor alle landsdienaren

• Maatregelen die het goed en onafhankelijk functioneren van instituten als DNA, Rekenkamer, CLAD, de Rechterlijke Macht en het
Openbaar Ministerie waarborgen.
• Wet openbaarheid van bestuur, die openbaarmaking van informatie
door de overheid regelt.
• Scheppen van randvoorwaarden die het optimaal functioneren van
de vrije pers garanderen.
12
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• Vaststellen van regels en vereisten waaraan hoge ambtsdragers
(President, VP, Ministers, Volksvertegenwoordigers, adviseurs, directeuren van departementen) moeten voldoen.
• De vergoeding respectievelijk het salaris van DNA-leden, ministers,
onder ministers, vice president en president ontkoppelen van de
ambtenaren bezoldigingsreeks en op een realistisch niveau vaststellen.
• Bestudering van de mogelijkheid om lidmaatschap van DNA tot
een voltijdse baan te maken
• Evaluatie van de capaciteit van kader bij de overheid en versterking
daarvan
• Reorganisatie ambtenarenapparaat met her locatie in private sector
• Versterking van de districtsbesturen (decentralisatie)
• Structurele samenwerking met het maatschappelijk middenveld
• Toerusting en begeleiding van het Jeugd Parlement
Maatregelen die DRS wil nemen om optimaal genot van mensenrechten
door iedere burger te waarborgen:
• Her-evaluatie van het sociaal zekerheidsstelsel met speciale aandacht voor de voorzieningen aan kwetsbare en afhankelijke
groepen
• Armoedebestrijding in de eerste plaats door werkgelegenheid te
creëren en het om- en bijscholen van mensen zodat zij betere
kansen hebben op de arbeidsmarkt.
• Ondersteuning van sociale, culturele en religieuze organisaties.
• Een cultuur beleid gericht op natievorming en anti-discriminatie.
• Waarborgen van de veiligheid door het formuleren en uitvoeren
van een nationaal veiligheidsplan.
• Veiliger Suriname waarin slachtoffers hun recht halen en criminaliteit op een slimmere en efficiëntere manier wordt bestreden.
• Het introduceren van taakstraffen, digitalisering van processen en
daarmee vermindering van administratieve lasten, het aanscherpen
van straffen en het versterken van de rol van slachtoffers.
• Meer aandacht voor resocialisatie: zorgen voor opleidingen en werk,
zodat de ex-gedetineerden na het uitzitten van hun straf weer deel
kunnen uitmaken van de maatschappij.
• Het introduceren van herstel bemiddeling. Hierbij worden daders
en slachtoffers samengebracht met als doel het praten over, herstellen en goedmaken van wat is aangericht door de dader.
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Ruimtelijke Ordening en infrastructuur

Suriname moet een land zijn waar het aantrekkelijk is om te wonen
en te werken. De woon- en werkgebieden moeten goed bereikbaar
zijn. Om dit te realiseren moeten de gebieden geordend worden.
Ruimtelijke ordening richt zich ondermeer op de ontwikkeling van
goede woon- en leefomstandigheden in gebieden. Daarbij wordt er
rekening gehouden met doelgerichte benutting van het gebied en
de kwaliteit van het milieu. De planning en inrichting van het gebied is
in overeenstemming met de behoeften van de gemeenschap in dat
gebied. Het streven is te zorgen voor leefbare en veilige gebieden
waar bewoners toegang hebben tot educatieve instellingen, recreatie, overheid– en particuliere dienstverlening alsook voor het doen
van dagelijkse inkopen.
De afgelopen jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met een
toenemende economische bedrijvigheid in woonwijken waardoor
het woongenot wordt aangetast. Grote winkelpanden en opslaghuizen tot zelfs fabrieken worden pal naast woonhuizen opgezet. Het
woongenot wordt verpest en de bewoners worden gedwongen door
geluidsoverlast of andere irritatie hun huis te verkopen en naar een
andere woonwijk te verhuizen. Totdat daar ook verpest wordt en het
verhaal zich herhaald.
Dit probleem behoeft een structurele oplossing in de vorm van bestemmingsplannen waar strak de hand aan wordt gehouden.
Wijzig-ing in zo’n bestemmingsplan kan slechts met instemming van
de meerderheid der bewoners van dat gebied gebeuren. Er wordt
daartoe een mini-referendum in de wijk gehouden.
Naast de inrichting van het gebied is natuurlijk ook openbaar vervoer
van en naar de wijk van belang. Onze hoofdstad breidt zich uit en de
afstanden tot het centrum worden steeds groter. Voorlopig is het nog
zo dat voor vele diensten, goederen en werk de burger naar het centrum van de hoofdstad moet. Men is daarvoor vaak aangewezen op
het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer moet zodanig geregeld
worden dat het betrouwbaar, betaalbaar, veilig en efficiënt transport
aanbiedt. Bekeken moet worden de routes te verkorten met overstapplaatsen op centrale punten. DRS zal ook aandacht schenken aan
de wegeninfrastructuur alsook nutsvoorzieningen te optimaliseren.

14
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Om te voorkomen dat bedrijven zich vestigen in woonwijken willen wij
industrieparken en productie units instellen. Dit beleidspunt is tevens
een ondersteuning aan de kleine en middelgrote ondernemingen om
zich beter en sneller te kunnen ontwikkelen en zo onze economie te
versterken.
Ter realisatie van optimale effectieve benutting van grond zullen er
maatregelen worden genomen om grondspeculaties te voorkomen.
Personen die domeingrond bezitten en deze niet productief aanwenden zullen hiervoor worden aangeslagen zodat de staat toch
inkomsten verkrijgt uit die gronden.

Buitenlandsbeleid

Suriname is al aardig op weg om een volwaardig lid te worden van de
wereld gemeenschap. De Integratie processen binnen de CARICOM
nemen gestaag vorm aan en de integratie binnen Latijns-Amerika
is via de UNASUR verder voortgezet. Ook onze traditionele betrekkingen met de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) zijn
gewaar-borgd gebleven.
DRS vindt dat Suriname een actievere rol kan spelen in de globaliserende wereld, middels duurzame vriendschaps- en samenwerkingsrelaties via onze Ambassades in het buitenland.
De wijze waarop er is omgegaan met de belangen van Suriname en
die van de Caricom om capabele Surinamers niet te ondersteunen
voor topfuncties binnen het Inter-Amerikaans en Europees systeem
maar wel aan buitenlanders die ondersteuning te geven, is niet te accepteren.
DRS streeft naar het versterken en verstevigen van de positie van
Suriname in het buitenlands beleid en zal niet schromen elke kans
te benutten om capabele en integere Surinamers in te zetten en te
ondersteunen om topposities binnen internationale organisaties in te
vullen. Waardoor wij beter in staat zijn om de gestelde doelen voor
Suriname in de regio en in de wereld te verwezenlijken.
DRS zal zich ook inzetten om een juiste invulling te geven aan de
economische en commerciële diplomatie en zal een evaluatie plegen van het aantal ambassades en hun functioneren in dit kader.
15
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Grenslanden politiek

DRS is van mening dat er meer economische voordelen voor Suriname
uit te halen valt, bij een beter en meer geïntegreerd grenslanden beleid. Dit beleid staat voor betere economische- en vriendschapsrelaties
met Guyana, Frans-Guyana en Bra-zilië door ondermeer het verwijderen van beperkingen en andere be-lemmeringen in het personen
en handelsverkeer.
Wij zijn voorstander van een vreedzame oplossing van grensvraagstukken. Ook de samenwerking op het gebied van Milieu, Transnationale criminaliteit, migratie, infrastructuur en transport moeten in
een versnelde fase plaatsvinden. Deze liberalisatie zal de economie
van Suriname stimuleren omdat het strategisch ligt binnen deze samenwerking.

CARICOM

Suriname is een volwaardig lid van de
CARICOM en zal daarom de regels voor
diepere integratie moeten eerbiedigen
door de bepalingen van het Verdrag van
Chaguaramas te implementeren in de nationale wetgeving.
Niet alleen is CARICOM een politieke samenwerking waarbij wij een
sterkere stem hebben op het internationaal politieke toneel, maar
meer nog moet het beleid van de regering gericht zijn om onze productiebedrijven te stimuleren om de CARICOM gemeenschappelijke
markt te betreden. Vaak zijn Surinaamse bedrijven nog teveel gericht
op de traditionele handel naar de EU en de VS. Om niet te veel afhankelijk te zijn van de EU of de VS, moeten we hard door blijven werken
om onze producten op de CARICOM markten te krijgen.

Europese Unie

			

Het overgrote deel van de Surinaamse
exporten gaat naar de EU. Om deze exporten te garanderen en veilig te stellen heeft
de regering in 2008 de ‘Economic Partnerschap
Agreements’ gesloten. Alle exporten van
Suriname naar de EU zijn door die overeenkomst vrij van importtarieven en vrij van quota.
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Echter is deze overeenkomst nog niet geratificeerd door het Parlement. Om de economische belangen van Suriname veilig te stellen
en economische groei te garanderen is het belangrijk dat de overeenkomst wordt geratificeerd.
DRS zal zich inzetten om de traditionele handel naar de EU te beschermen
en uit te breiden.

Voorzetting van Latijns-Amerikaanse integratie

De politieke integratie binnen Latijns-Amerika is heel belangrijk voor
Suriname omdat het land deel is van het Zuid-Amerikaanse continent. Maar economische integratie is misschien wel belangrijker.
DRS wil aan deze economische integratie invulling geven door concrete handelsverdragen met onze Latijns-Amerikaanse broeders
en zusters op te stellen. Een economisch handelsverdrag waarbij er
rekening gehouden moet worden met de kleinere economieën binnen het samenwerkingsverband.

Afschaffing van de Ambassade in Parijs

De beloofde economische en commerciële diplomatie vanuit Parijs
heeft geen invulling gehad met de creatie van de ambassade daar.
Het is slechts een geldverslindend experiment geweest dat ons land
weinig of niets heeft opgeleverd. Het is in het belang van de natie om
deze Ambassade op te heffen.
DRS zal zich richten op het plaatsen van ambassades, slechts daar
waar het van strategisch belang is voor Suriname.

Naleving van de International Rechtsorde

Suriname heeft zich op diverse internationale fora gecommitteerd
aan internationale afspraken. De naleving van deze afspraken getuigt
van de soevereine keuzes van de regeringen en geeft waardigheid in
de internationale politiek. Suriname zal worden erkend als volwaardig
en betrouwbaar als het land zich houdt aan internationale verplichtingen.
DRS zal de naleving van de internationale afspraken nakomen zowel
economische verdragen, de arbeidsafspraken, de multilateralemilieuverdragen alsook de overage verdragen van de Verenigde
Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten.
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DEEL 3

ECONOMISCHE VERNIEUWING
ALGEMEEN

De economie van ons land is voornamelijk gebaseerd op import van
eindproducten en de export van grondstoffen, voornamelijk goud en
aardolie. Dit maakt ons land zeer kwetsbaar voor externe factoren,
zoals de recente ontwikkelingen op de wereldmarkt waarbij de prijs
van goud en aardolie fors zijn gedaald.
Tegelijkertijd zijn de milieuproblemen, die voornamelijk veroorzaakt
worden door de exploitatie van grondstoffen en het gedrag van burgers, een enorme uitdaging voor Suriname in ons streven naar duurzame
ontwikkeling. Hoewel volgens het Internationaal Monetair Fonds Suriname één van de snelst groeiende economieën binnen het Caraibisch
gebied en Zuid-Amerika is, zullen de verminderde inkomsten uit de
bauxiet, goud- en aardoliesector zonder meer een negatieve weerslag hebben op onze economie. Vooral omdat een groot deel van
die economische groei te danken is aan de enorme investeringen die
gepleegd zijn in de mijnbouwsector en aan de verhoogde inkomsten
die verkregen zijn vanwege de hoge wereldmarktprijzen.
De negatieve effecten zijn nu al voelbaar in de samenleving mede
door het onverantwoord financieel- en monetair beleid van de zittende regering in de periode van hoge grondstofprijzen en dus heel
hoge inkomsten. Wij hebben te maken met een enorme verspilling
van staatsmiddelen door een wanordelijk, onevenwichtig en niettransparant beleid. Een situatie die voedingsbodem is voor een welig
tierende corruptie.
Ondanks de verhoogde inkomsten hebben wij nu te kampen met
een sterk afgenomen deviezen reserve, een torenhoge staatschuld
en een instabiele wisselkoers voor vreemde valuta. Ondernemers die
diensten hebben geleverd worden niet (op tijd) betaald en bovendien
zorgt het bestuur voor verzwaring van de lasten voor bedrijven door
binnen korte tijd drie sociale wetten in werking te stellen. Er is helemaal geen rekening gehouden met de draagkracht van bedrijven en
werknemers om deze voorzieningen te betalen. Daarbovenop worden
ook nog de energietarieven voor bedrijven enorm verhoogd.
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Kortom er is sprake van een ondernemers onvriendelijk beleid dat
onze economie in grote problemen zal brengen als
het wordt voortgezet.
DRS is van mening dat er een halt moet worden
toegeroepen aan dit destructief beleid en dat het tijd
is om een vernieuwing teweeg te brengen in de ontwikkelingsrichting van onze economie. Wij kunnen
niet veel langer een grondstoffeneconomie blijven.
Grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. Wij moeten onze
productiecapaciteit in andere sectoren vergroten, en ons meer inspannen om exportmarkten te betreden. Sectoren met grote potentie
zijn onder meer:
• agrarische sector ook de niet traditionele onderdelen zoals bloementeelt en exotische dieren
• toerisme met het accent op eco- en cultuurtoerisme
• export van drinkwater
• export van medicinale natuurproducten

Economisch en Financieel monetair beleid

DRS streeft naar een gezonde financieel monetaire situatie die zekerheid en vertrouwen biedt aan iedereen (consumenten, ondernemers
en investeerders) in de samenleving om plannen te kunnen maken
voor de toekomst. Sparen, het bouwen of kopen van een woning,
opzetten of uitbreiden van een bedrijf en aanschaf van duurzame
goederen. De economie moet ook zekerheid geven dat salarissen,
spaargelden en pensioenen waardevast zijn om een leefbaar bestaan
te kunnen hebben. Ook bij buitenlandse ondernemingen en investeerders moet er vertrouwen zijn in de economie van ons land.
DRS staat daarom een beleid voor dat gericht is op duurzame macroeconomische- en financiële stabiliteit, waarin het voeren van een
transparant en prudent financieel- monetair beleid centraal staan en
waar toezicht en regelgeving een belangrijke rol spelen.
Het is ondertussen bekend dat ons land met een enorme staatsschuld zit. Elke regering die aantreedt zal maatregelen moeten nemen
om te besparen en extra inkomsten te vergaren.
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Een maatregel die in het verleden succesvol is toegepast is de z.g.
solidariteitsheffing. Hierbij werden de hogere inkomens extra belast.
Acties:
- Afstemmen van het financieel beleid op het monetair beleid
- Maatregelen die garanderen dat de monetaire reserves voor minimaal zes maanden de importen dekt.
- Werken aan het minimaliseren van begrotingstekorten
- Handhaven van een stabiele wisselkoers en versterking van de stabiliteit van de waarde van onze munteenheid SRD
- Controle en bewaking van prijszetting en het beteugelen van de
inflatie ter versterking van de koopkracht
- Stimuleren van investeringen in de productie en agrarische sectoren door kredieten met een lager rentetarief en een systeem van
overheidsgaranties.

Prijzen in SRD

De prijzen in de winkels dienen in SRD vermeld te worden. Het overgrote deel van de Surinamers krijgen hun salaris in SRD uitbetaald. Zij
verdienen geen Euro’s of US dollars. Zij moeten daarom overal binnen
de landsgrenzen kunnen betalen met hun SRD. Met dit beleid was
de voorzitter van DRS al begonnen toen hij Minister van Handel en
Industrie was (2006-2010).
We zien langzamerhand dat onze nationale economie zich weer aan
het “dollariseren” of “eurocentrisch” aan het worden is. Vooral prijzen
van percelen, woningen, voertuigen en de huur van panden worden
in Euro aangegeven. Dit kan zo niet langer doorgaan. De SRD is een
goede munt, een sterke munt en bovenal “Onze Munt”. Daar moeten
wij trots op zijn.
Het beleid van DRS is daarom gericht op de afschaffing van het vermelden en hanteren van prijzen in andere valuta. Houders van buitenlandse valuta zullen, voor inkopen, hun geld eerst moeten wisselen
bij bankinstellingen of de erkende cambio’s.

Prijzen van goederen

Het is gebleken dat in ons land prijsvorming niet geheel aan de vrije
werking van het marktmechanisme kan worden overgelaten. Wat wij
nu zien gebeuren is dat als prijsbepalende factoren, zoals olieprijzen,
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wisselkoers, etc. omhoog gaan, de ondernemer zijn prijzen naar
boven bijstelt op basis van de vervangingswaarde theorie. Maar als
diezelfde factoren omlaag gaan beroept de ondernemer zich op historische aanschafwaarde om zijn prijs niet naar beneden bij te stellen.
Hierdoor is de consument steeds het slachtoffer.
Dit is onrechtvaardig. Het Ministerie van Handel en Industrie zou hier
moeten optreden en de consument beschermen.
In overleg met belanghebbenden zal er daarom een inzichtelijk systeem van prijsvorming moeten worden ontwikkeld. Het instituut van
prijscontrole moet nieuw leven worden ingeblazen. Hierbij zullen alle
consumenten en consumentenorganisaties mede als prijscontroleurs
moeten optreden.

Consumenten bescherming en Mededinging

DRS maakt beleid vanuit het gezin. Het gezin is ook consument. Om het
gezin en dus de consument te beschermen is het nodig dat de consumenten bescherming met meer voortvarendheid wordt aangepakt
door de regering. In het verlengde hiervan moet de consument ook
beschermd worden tegen prijsafspraken en monopolies.
DRS zal zich sterk maken voor een mededingingswetgeving. Mededingingswetgeving beschermt het volk tegen prijsafspraken kartelvorming en monopolies. DRS vindt dat consumentenbescherming en
mededingingswetgeving hand in hand gaan, om de consument en
de gezinnen te beschermen.

Ondernemerschap:

Suriname heeft behoefte aan meer ondernemers maar ook aan kwalitatief goed en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap om
zo bij te dragen aan een betere samenleving. Ondernemers moeten
goed opgeleid zijn om hun bedrijf efficiënt en milieubewust te kunnen leiden maar ook om kwaliteitsproducten en of professionele
dienstverlening aan te kunnen bieden.
DRS is voorstander van het stimuleren en ontwikkelen van kwalitatief
(zelfstandig) ondernemerschap om duurzame economische groei en
werkgelegenheid te garanderen.
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Acties:
- Trainingen voor startende en bestaande ondernemers
- Het opzetten van gespecialiseerde vakopleidingen voor potentiële
productie sectoren
- Het stimuleren van product ontwikkeling en innovatie om toegevoegde waarde te creëren en voor de bedrijfsgroei
- Het bevorderen van de export door het creëren van markttoegang
voor potentiële exportproducten.
- Het stimuleren van coöperatievorming voor kredietverlening aan
ondernemers in productie sectoren.
- Het opzetten van een productiviteitscentrum voor het bijstaan in de
begeleiding van productie processen tot het verkrijgen van optimale productiviteitsniveaus
DRS streeft naar gezonde bedrijven waardoor de werkgelegenheid
en de economische groei zijn gegarandeerd. Zij wil daartoe een beleid
voeren dat optimaal de lokale ondernemer stimuleert en beschermt en
tevens buitenlandse investeerders aantrekt.

Agrarische sector

In het algemeen gedeelte is al aangegeven dat de agrarische sector
een der sectoren is met enorme potentie. Vanwege de grote impact
van deze sector gaan wij hier wat dieper er op in.
De ontwikkeling van de agrarische sector biedt enorme kansen en
mogelijkheden voor ons land om op duurzame wijze de beschikbaarheid van voedsel te verzekeren, industriële ontwikkeling door het
verwerken van de agrarische productie en bestaanszekerheid (inkomensvorming) voor gezinnen te garanderen door het scheppen van
arbeidsplaatsen. Dit alles kan een grote push zijn voor economische
groei en deviezen inkomsten door exportmogelijkheden. Tegelijkertijd staat de agrarische sector voor vele mondiale uitdagingen op het
gebied van voedselveiligheid, bescherming van het milieu, klimaatsverandering en de internationale handel, die veel inspanningen vereist van overheid en ondernemers.
DRS legt de nadruk op een structurele ondersteuning van de overheid aan de ontwikkeling van agrarische sector in het bijzonder het
stimul-eren van duurzame landbouw die gericht is op voedselzekerheid en -veiligheid, en werkgelegenheid.
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In het bijzonder richt DRS zich op het stimuleren van de productie
van kwalitatief hoogwaardige landbouw en industrie producten, en
het helpen vinden van exportmarkten, het investeren in scholing en
kennis en het bevorderen van het gebruik van moderne en duurzame
productiemethoden en-middelen.
Acties:
- Het efficiënt maken van bestaande instituten of opzetten van instituten voor het geven van gerichte financiële en technische ondersteuning aan landbouwers i.s.m. lokale en internationale organisaties
- Stimuleren van samenwerkingsvormen zoals coöperaties onder de
landbouwers
- Verbetering van agrarisch onderwijs en trainingen om de toegankelijkheid voor (potentiële) agrariërs te vergroten en het agro ondernemerschap te stimuleren.
- Gerichte ondersteuning aan agrarische sub-sectoren met export
potentie
- Evaluatie van het cassavemeel project
- Uitvoering van kwetsbaarheidsstudies voor de agrarische sector op
het gebied van klimaatsverandering

Werkgelegenheid

Arbeid is een basis recht dat vastligt in de Universele Verklaring van de
Rechten van de mens. De overheid dient een zodanig economische
en sociaal beleid te voeren waarin banen worden gecreëerd.
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Voorkomen moet worden dat door onverantwoord en onrechtvaardig
bestuur en beleid van de overheid banen op de tocht komen te staan
doordat bedrijven/ondernemers niet (op tijd) betaald worden voor
geleverde diensten. Het recht op werk dient daarom door de overheid veilig gesteld te worden. Niet alleen door wetgeving te maken
of door lidmaatschap van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
maar ook door toezien op het handhaven of invulling te geven aan
gemaakte afspraken. De overheid moet er op toezien dat respecteren van de menselijke waardigheid, zorg voor rechtvaardige werkomstandigheden en een acceptabel loon zijn gegarandeerd.
DRS streeft naar het creëren van nieuwe en kwalitatief goede banen
die enerzijds nodig zijn in onze moderne samenleving en anderzijds
perspectief bieden aan de werknemers. Belangrijk in dit verband is
het investeren in onderwijs, scholing en herscholing afgestemd op de
technologische veranderingen en vernieuwingen in de wereld.
Gelijke kansen op werk voor mannen en vrouwen, ook voor mensen
met een beperking, is voor DRS vanzelfsprekend.

Werkgelegenheidsstrategie

De kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) verschaffen de
meeste arbeidsplaatsen. Wij willen daarom deze groep ondernemers
extra ondersteunen door het in het leven roepen van een instituut dat
de KMO bijstaat met bedrijfseconomisch, -organisatorisch, -administratief en management raad en daad.
Dit instituut wordt bemenst door bedrijfseconomen, deskundigen op
het gebied van organisatie, management, administratie, financiën,
communicatie, etc. die de ondernemer kosteloos of tegen een geringe
vergoeding bijstaan. Hierdoor kunnen deze bedrijven op een goedkope manier aan expertise komen om hun bedrijf gezond te maken,
uit te breiden, te innoveren, etc. Ook startende ondernemers kunnen
bij dit instituut terecht.
Acties ter verbetering economisch klimaat:
- Dialoog met sociale partners intensiveren
- Stimuleren van particuliere projecten die werkgelegenheid
creëren, ook voor mensen met een beperking
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- Stimuleren van de productie door incentives te geven aan investeerders
- Versterking van de capaciteit van arbeidsinstituten
- Investeren in scholingsinstituten door capaciteitsversterking en
modernisering van opleidingen
- Ondernemerschap op duurzame wijze stimuleren

Productie en Concurrentievermogen

Suriname bezit vanwege de rijkdom aan ecosystemen en natuurlijke
hulpbronnen enorme potentie om een belangrijke rol te vervullen in de
voedselvoorziening van de wereld en in de instandhouding van het leven
op aarde gezien onze rijke watervoorraden en energiebronnen. Vanwege
mondiale veranderingen in de vraag naar goederen en diensten en de
voortdurende veranderingen op technologisch gebied, is een nieuwe,
aangepaste ontwikkelingsrichting van onze economie van belang.
Om onze economie naar een hoger niveau te tillen en duurzaam te
ontwikkelen is het van belang dat er investeringen plaatsvinden in
potentiële productiesectoren die een hogere productiviteit hebben
en minder kwetsbaar zijn voor externe economische problemen. Ook
moet Suriname efficiënter gebruik gaan maken van haar natuurlijke
hulpbronnen en meer toegevoegde waarde halen door kwalitatief
hoogwaardige eindproducten te produceren.
DRS streeft naar een gezonde ondernemers- en investeringsomgeving en een gezonde en sterke particuliere sector als basis voorwaarde om ons concurrentie vermogen te versterken. Ook zal DRS
zich inzetten de productiviteit en innovatie te stimuleren om in staat
te zijn nieuwe (buitenlandse) markten te betreden. Het aantrekken van
buitenlandse investeerders en het aangaan van joint ventures is voor
DRS een belangrijk middel om de capaciteiten van de KMO bedrijven
te versterken om instaat te zijn te blijven concurreren en te groeien
binnen het systeem van globalisatie en vrije handel.

Mijnbouw

De mijnbouwsector is nog steeds de sector die de grootste opbrengsten levert voor onze economie. Ons beleid zal er op gericht zijn deze
sector veilig te stellen en tegelijkertijd werken aan vermindering van
de afhankelijkheid van inkomsten uit deze sector door het ontwikkelen van andere sectoren.

25

- Verkiezingsprogramma DRS -

Energie

Energie en arbeid zijn het hart van de economie. Ze moeten beiden in
voldoende kwantiteit en kwaliteit aanwezig zijn om een stevige economie op te bouwen. Ons land heeft vele mogelijkheden om energie op
te wekken en is zelfs in staat energie te leveren aan onze buurlanden.
Wij denken daarbij voornamelijk aan hydro- en zonne-energie.
DRS is van plan een nationale energie raad in het leven te roepen die
bestaande energieplannen moet evalueren en nieuwe plannen moet
ontwikkelen om zodoende onze energie voorziening duurzaam veilig
te stellen.
DEEL 4

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE
VERNIEUWING
Algemeen

De samenleving is opgebouwd uit gezinnen. Deze worden daarom
ook de bouwstenen van de samenleving genoemd. De kwaliteit van
de samenleving hangt af van de kwaliteit van de bouwstenen.
Stabiele gezinnen zorgen voor een gezonde, stabiele samenleving.
Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat sociale
problemen zoals criminaliteit, drank en drugsverslaving, geweld, enz.
maar ook karaktertrekken als gebrek aan medemenselijkheid, asociaal gedrag, egoïsme, materialisme, enz., voor een belangrijk deel te
danken zijn aan invloeden vanuit het gezin van betrokkenen.
Voor een gezonde samenleving hebben wij burgers nodig die lichamelijk en geestelijk gezond zijn, goed opgeleid en over de juiste sociale vaardigheden beschikken. Dergelijke burgers vormen ons menselijk kapitaal. Grote landgenoten zoals o.a drs. Eddy Jharap, dr. Ir. Frank
Essed bewijzen het belang van goed en gedegen menselijk kapitaal
voor de ontwikkeling van ons land. Suriname zou in één klap tot een
van de meest welvarende landen van de wereld behoren als wij een
paar honderd van dergelijke landgenoten binnen een tijdperk konden
inzetten in onze ontwikkeling. En dat moet mogelijk zijn op een bevolking van ongeveer een half miljoen zielen.
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Maar wij moeten dan wel bereid zijn fors te investeren in ons menselijk kapitaal. Investeren in menselijk kapitaal is een lange termijn investering. Het duurt wel twintig tot dertig jaar voordat de vruchten
van die investering zichtbaar zijn. Voor vele politici is dit daarom niet
interessant. Zij willen projecten uitvoeren waarmee ze kunnen scoren
bij de eerstvolgende verkiezing. En dat is binnen vijf jaar.
DRS denk niet aan de volgende verkiezing maar aan de volgende
generatie. DRS wil wel structureel en duurzaam investeren in menselijk kapitaal. Dit vereist een brede en grondige aanpak. Slechts investeren in sectoren als onderwijs, volksgezondheid en sport is bij lange
na niet voldoende om een gezonde en evenwichtige ontwikkeling
van menselijk kapitaal te garanderen. Er moet vooral in de bron, het
gezinsleven, worden geïnvesteerd. Om dit tot nog toe verwaarloosd
beleidsgebied aan te pakken vinden wij het noodzakelijk een ministerie voor het gezin in het leven te roepen.

Gezinsbeleid

DRS wil een samenleving van stabiele gezinnen. Een stabiel gezin is
een gezin dat haar problemen op harmonische en constructieve wijze
weet op te lossen.
Hiermee is tegelijk gezegd dat elk gezin wel haar portie problemen
of uitdagingen te verwerken krijgt. Het is de kunst ervoor te zorgen
dat deze niet leiden tot oncontroleerbare spanningen die kunnen uitmonden in geweld of een onherstelbare breuk.
Een goed functionerend en liefdevol gezin is de beste basis voor opgroeiende kinderen. Het nuttig effect van alle andere voorzieningen
zoals onderwijs, sport en recreatie of gezondheidszorg zijn afhankelijk
van thuissituatie.
Volgens het kinderrechtenverdrag heeft elk kind recht op een stabiel
en liefdevol gezin. Aangezien ons land partij is in dit verdrag rust op
de overheid de verplichting aan de realisatie hiervan te werken.
Ons gezinsbeleid gaat uit van de bepaling van dit kinderrechtenverdrag. Met ondersteuning van UNICEF en andere V.N. organen zullen
wij er aan werken de bepalingen van dit verdrag volledig te implementeren in ons land.
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Een bekend gezegde luidt: “It takes a village to raise a child”. Waarmee
tot uitdrukking wordt gebracht dat de totale samenleving (mede)verantwoordelijk is voor de opvoeding van kinderen. Kinderen zijn het product van de samenleving waarin ze opgroeien.
Ons gezinsbeleid is mede gericht
op het scheppen van een kindvriendelijke samenleving. Een
kindvriendelijke samenleving is
een samenleving waarin de voorwaarden aanwezig zijn waardoor
elk kind zich vrij, veilig en geliefd
voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Dit begint uiteraard in
het gezin maar breidt zich uit tot
de totale samenleving.
Elke burger, elk instituut, elke organisatie moet zich er bewust van zijn
dat zij een bijzondere verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van
onze kinderen.
De overheid heeft hierin de rol om te controleren en te coördineren.
Zij moet ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid
serieus neemt en dit zichtbaar is in concrete acties ten voordele van
kinderen.

Een gezond gezin; Een gezonde samenleving!

Het gezinsleven en de opvoeding tot maatschappelijke waarden en
deugden dragen bij tot menselijkheid en een betere samenleving. Op
die manier geeft het gezin karakter aan de samenleving.
Het gezin is een verzamelplaats van maatschappelijke functies, zoals
ontplooiing, ontwikkeling, zorg voor elkaar, zorg voor ander- en buiten
het gezin, zorg voor de samenleving, ontspanning, debat en dialoog.
Het unieke van het gezin is dat deze functies, normaliter samengaan
met onvoorwaardelijke verbondenheid, toewijding en liefde. Het
gezin is dan een veilige plek voor zowel kinderen als ouders. Daarom
pleiten wij voor meer aandacht voor de zorg van het gezin in het beleid.
DRS is van plan om dit beleid hoog op de agenda te plaatsen.
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Zoals in deel 2 van dit document reeds aangegeven willen wij het
Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ombouwen tot het
Ministerie van Sociale Ontwikkeling Jeugd en Gezin.
Maatregelen die DRS wil nemen om goed gezinsleven te waarborgen:
• Het maken van wetten en regels die nodig zijn om de bepalingen
van het kinderrechtenverdrag volledig te implementeren in ons
land.
• Krachtige ondersteuning van het gezin waaronder inkomens- en
opvoedingsondersteuning van het gezin. Ouders meer kennis en
vaardigheden bijbrengen t.a.v. opvoeding.
• Het creëren van veilige en kindvriendelijke woonomgevingen
• Adequate voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sport en recreatie.
• Speciale aandacht voor de rechten en plichten van de vader in de
zorg en opvoeding van zijn kinderen. Bestuderen verruiming van
vaderschapsverlof.
• Gezinnen leren om te gaan met hun budget zodat ze minder snel
in financiële moeilijkheden komen.
• Speciale aandacht voor zaken die het gezin bedreigen zoals relatie
problemen; opvoedingsproblemen; tienerzwangerschap; alcohol
en drugsmisbruik; enz.
• Naast ondersteuning aan ouders zullen ouders ook worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden ten opzichten van hun kinderen.

Sociale Ontwikkeling

Met sociale ontwikkeling van de samenleving doelen wij op de kwalitatieve ontwikkeling van de samenleving. Dus een betere samenleving doordat individuen en groeperingen (organisaties; verenigingen;
instituten; etc.) binnen die samenleving beter gaan functioneren. Dit
hangt samen met het cultuurbeleid en heeft tot doel steeds een hoger niveau van beschaving, organisatie en effectiviteit te bereiken.
Waarden en normen, sociale vaardigheden en betrokkenheid spelen
daarbij een belangrijke rol. Wij willen dat iedere burger een succesverhaal is. Iedereen moet meedoen aan de ontwikkeling en er ook
van profiteren. Een optimale beleving van de rechten van de mens,
democratie en rechtstaat, zorg voor veiligheid, gezondheid en onderwijs, een bloeiend verenigingsleven zijn enkele aspecten die hieraan
kunnen bijdragen.
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Waarborging Gezin en Samenleving

Huisvesting en werkgelegenheid zijn twee belangrijke voorwaarden
om het functioneren van het gezin te garanderen. In ons economisch
gedeelte hebben wij al aangegeven hoe wij het werkgelegenheidsvraagstuk denken aan te pakken. Hierna gaan wij nader in op het
onderdeel huisvesting.

Huisvesting

De partij voor Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven maakt zich
sterk voor een eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende woonruimten
beschikbaar zijn. Niet elke Surinamer bevindt zich in de positie om in
het bezit te komen van een eigendomswoning.
Landgenoten die behoren tot deze groep maken aanspraak op
ondersteuning van de overheid voor een goede en betaalbare woonruimte.
Gebroken gezinnen leggen een extra druk op de vraag naar woonruimten. Elk gebroken gezin (vader en moeder wonen apart) houdt
twee woonruimten bezet. Volgens het Centraal Bureau Burgerzaken
telt Suriname ongeveer 4500 gebroken gezinnen. Als deze trend van
niet duurzame gezinsverbanden zich zo voortzet zullen wij er nooit in
slagen het huisvestingsprobleem goed aan te pakken. De ondersteuning van het gezinsbeleid in deze in dus zeer gewenst.
Een ander gesignaleerd probleem in ons land is dat huiseigenaren
hun woning liever aan buitenlanders verhuren. Niet alleen vanwege
de valuta inkomsten maar ook en vooral om de problemen die er
ontstaan met lokale huurders door het gebrek aan bescherming door
de huidige wetgeving. Er wordt zelf smalend beweerd dat de huurder
meer rechten heeft dan de verhuurder. Dit vanwege de bescherming
die de wet de huurder biedt. Een dergelijke situatie is geen stimulans
voor kapitaalkrachtige personen om te investeren in het opzetten van
huurwoningen.
DRS stelt daarom voor om de wetgeving aan te passen zodanig dat
de huiseigenaar beter beschermd is. Verder wil DRS een instantie
in het leven roepen die alle administratieve, juridische en financiële
rompslomp van de verhuurder overneemt. Deze instantie zou de
huidige Stichting Volkshuisvesting kunnen zijn. De huiseigenaar (verhuurder) staat zijn woning af aan deze instantie, er wordt in overleg
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een maandelijkse huur bepaald en het kantoor zorgt voor de verdere
uitvoering. Het kantoor zorgt voor het contact met de huurder, zorgt
ervoor dat de huur tijdig wordt afgedragen, controleert of bewoning
in overeenstemming met de afspraken gebeurt en in geval van een
geschil is de juridische procedure voor het bureau.
Wij verwachten dat een dergelijk systeem een stimulans zal zijn voor
huiseigenaren om hun woning weer voor huur aan te bieden en kapitaalkrachtige investeerders om te investeren in huurwoningen.
Huurwoningen zijn een enorme hulp voor startende gezinnen. De beschikbaarheid hiervan bevordert gezinsvorming.

Huisvesting voor werkende jonge mensen

De partij voor Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven is voorstander
van het geven van steun aan werkende jonge mensen die zelfstandig
willen wonen. Het is voor hen vaak heel moeilijk een hypotheek te
krijgen of een betaalbaar huur- of koophuis te vinden. Wij zijn bekend
met de woon- en leef situaties waarbij twee tot drie generaties onder
één dak wonen met alle negatieve gevolgen van dien. De groeiende
behoefte aan betaalbare huurwoningen is dus een grote maatschappelijke uitdaging waar nog veel te weinig aandacht voor bestaat. De
woningen die momenteel worden aangeboden zijn veelal te duur
of de mensen voldoen niet aan de voorwaarden. Het bouwen van
voldoende en geschikte huurwoningen, met de mogelijkheid om
die later om te zetten naar koopwoningen moet dit probleem helpen
minimaliseren.
Acties:
- Aanpassen wetten op het gebied van huurwoning en eventueel
appartementsrecht
- Instellen van een bureau dat als intermediair optreedt voor huiseigenaren
- Samenwerkingsvormen aangaan met het bedrijfsleven
voor het neerzetten van
betaalbare koopwoningen.
- Het bouwen van goede huur
woningen met de mogelijkheid om die later om te zetten
naar koopwoningen.
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- Het aanpakken van de ruimtelijke ordening om te komen tot leefbare woonwijken waarbij het woongenot en het veiligheidsaspect
prioriteit genieten Verbeteren van de toegang tot nutsvoorzieningen
(elektra, water, telecommunicatie)
- Het toegankelijk maken van woongebieden door herstructurering
van het Openbaar Vervoer
- Maatregelen om occupatie tegen te gaan Herstructurering en reorganisatie van de Stichting Volkshuisvesting
- Samenwerkingsvormen aangaan met woningbouwbedrijven en
andere belangenorganisaties
- Betaalbare en geschikte huurwoningen beschikbaar voor starters

Personen met een beperking

Sranan man un opo! Sranan gron e kari un! Dit is een oproep aan alle
Surinamers óók aan onze landgenoten met een beperking. Zij hebben het recht een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van ons
geliefd Suriname. Functie aanpassing of functiewijziging kan mede
helpen dat personen met een beperking een volwaardig leven kunnen leiden en daardoor het gevoel voor eigenwaarde terug krijgen.
Op deze manier voegen personen met een beperking waarde toe aan
onze economie en leveren ook zij een bijdrage aan onze samenleving.
Acties:
- Stimuleren van arbeidsplaatsen voor personen met een beperking
- Sociale zekerheid voor personen die volledig arbeidsongeschikt zijn

Seniore burgers

Het is slecht gesteld met de ouderenzorg in Suriname. Niet zelden
merken wij dat ouderen voor een groot deel aangewezen zijn op familie, vrienden en/of buren, terwijl deze vorm van zorg gewaarborgd
moet worden door de overheid. Oud worden in Suriname mag geen
schrikbeeld zijn maar moet ervaren worden als een plezierige fase in
het leven. Het invoeren van een ouderenzorgsysteem op maat, het
invoeren van een goed oudedagvoorzieningssysteem en een sterk
pensioensysteem moeten onze seniore burgers in staat stellen om
een gelukkige oude dag te hebben. Een groot probleem bij seniore
burgers is eenzaamheid. Door het organiseren van voldoende ontspanning en recreatie mogelijkheden waarbij er aangename sociale
contacten ontstaan is een manier om hieraan aandacht te schenken.
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Acties:
- Invoeren van ouderenzorg op maat
- Werken aan een goede algemene oudedag voorziening gericht op
de werkelijke maandelijkse uitgaven
- Het invoeren van een sterk duurzaam pensioensysteem
- Aanpassing van de onderstand bijdrage
- Stimuleren van recreatie en ontspanningsactiviteiten voor ouderen

Gezondheidszorg

Om een productief volk te hebben moeten wij een gezond volk hebben. Vandaar dat goede gezondheidszorg een basisvoorwaarde is
voor de economische, productieve en maatschappelijke ontwikkeling
van een samenleving.
DRS vindt dat de overheid toegankelijke, betaalbare en goede gezondheidszorg moet garanderen. Ongeacht het district of woongebied moeten burgers in het hele land beschikken over tenminste
goede eerstelijnsgezondheidzorg. Burgers in het land moeten geleerd en gestimuleerd worden om een gezonde levensstijl erop na
te houden. De wet basis zorgverzekering moet voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk zijn. Burgers moeten weten waar zij recht op
hebben en waar zij naar toe kunnen als er iets mis gaat.
De nieuw aantredende regering zal zich moeten inspannen om alle
haken en ogen aan deze wet weg te maken. Ziekenhuisinstellingen
en andere zorgorganisaties moeten zich extra inspannen om de wet
basiszorgverzekering uit te voeren. Toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor elke burger is een noodzaak. Daartoe dienen alle belemmeringen die de toegang bemoeilijken te worden aangepakt.
Vooral het structureel tekort aan financiële middelen en gezondheidswerkers doet zich gevoelen.
Ook vindt DRS het van groot belang dat gezondheidswerkers op alle
niveaus voldoende, regelmatig en doelgericht worden toegerust om
de verantwoordelijkheden in het dagelijks werk op een professionele
wijze te kunnen uitvoeren, en daarvoor ook een acceptabel loon en
goede secundaire voorzieningen ontvangen.
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Acties:
- De toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg in elk district (ook het
binnenland) vergroten;
- Reguleren en uitbreiden van de huidige basiszorgverzekering.
- Bewustwordingsactiviteiten over het gehele land om een gezonde
levensstijl aan te leren en te stimuleren; in het bijzonder de voedingssector, horeca en importeurs om mee te werken aan een gezonde levensstijl in Suriname
- Financiële ondersteuning aan de gezondheidssector veilig stellen
- Versterking van de capaciteit van ziekenhuizen

Baan zekerheid en Decent Work

Het krijgen, hebben en behouden van werk is van groot belang in
een samenleving. Het hebben van werk verzekerd de burger van een
inkomen en een bestaan. Hij of zij kan zijn talenten ontwikkelen en
ontplooien. Op de werkplek ontmoet men ook andere mensen, waardoor sociale contacten opbloeien hetgeen een bijdrage levert aan de
ontwikkeling van de samenleving.
DRS is zich bewust van de mondiale veranderingen en de invloed
daarvan op onze samenleving en de veranderende arbeidsmarkt.
Er wordt veel meer gewerkt op basis van tijdelijke contracten en er
worden minder werknemers in vaste dienst genomen. Dit is vooral het
geval in productiesectoren waar kennis en vakmanschap een centrale
rol spelen bij de werving van werknemers. Ook de negatieve gevolgen
van de technologische veranderingen met als gevolg banenverlies
en werkloosheid baart DRS zorgen. Daarnaast zijn er een groot aantal kleine zelfstandigen zonder personeel vooral binnen de informele
sector werkzaam, waarvan velen nauwelijks of geen scholing hebben
genoten en voor wie er geen arbeidsregelingen zijn.
Ook neemt de hossel cultuur toe. De onzekerheid die hierdoor
ontstaat, heeft invloed op de stabiliteit van gezinnen waarbij kinderen
meestal het slachtoffer worden. Dit kan zijn weerslag hebben op de
ontwikkeling van de samenleving. Werk en daardoor inkomenszekerheid spelen een grote rol in het verbeteren c.q. verhogen van de arbeidsproductiviteit en de opbouw van capaciteit en kennis. Dit laatste
komt onder druk te staan als mensen steeds van baan verwisselen,
waardoor ook de bestaanszekerheid en arbeidsmarktpositie van die
mensen gevaar loopt.
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Bescherming van de werknemer is daarom een belangrijk zorgpunt
voor DRS.
DRS ondersteunt de Decent Work Agenda welke wordt gedragen
door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het krijgen, hebben
en behouden van Behoorlijk Werk is voor vele miljarden bewoners van
deze wereld van groot belang. Dat wil zeggen: behoorlijke arbeidsomstandigheden, werk tegen een behoorlijk loon, de afwezigheid van
uitbuiting, een vangnet in de sociale zekerheid en de mogelijkheid
om te worden vertegenwoordigd door werknemers-en werkgeversorganisaties. Zowel in individueel als in collectief opzicht is behoorlijk
werk essentieel voor vele facetten van het bestaan.

Arbeidsverhoudingen en Sociale dialoog

Harmonische arbeidsverhoudingen maken werken plezieriger en hebben een positieve invloed op de arbeidsproductiviteit. In de wereld van
vandaag en ook in Suriname komen arbeidsverhoudingen steeds meer
onder druk te staan doordat bedrijven kwetsbaarder zijn voor internationale ontwikkelingen. De steeds veranderende ontwikkelingen als gevolg
van globalisatie en de technologische vooruitgang spelen hierbij een
belangrijke rol en zijn nu bepalend voor productiviteit en welvaart. Dit
heeft gevolgen gehad voor het werkgelegenheidsniveau, de organisatie van werk en de marktstructuur.
Overheid, bedrijven en vakbonden worden geconfronteerd met een
veranderend karakter (dynamiek) op de arbeidsmarkt en een scherper wordende concurrentie. Vooral in particuliere ondernemingen is
het verstevigen van de concurrentiepositie steeds belangrijker gaan
worden als overlevingsstrategie, waardoor er steeds minder ruimte
is voor arbeidsplaatsen om niet te spreken van arbeidsvoorwaarden.
Veel meer bedrijven gaan er toe over om hun productie kosten te verlagen door hun organisatiestructuur te veranderen en bepaalde taken/
werkzaamheden af te stoten en/of uit te besteden of gaan over tot
fusering. CAO’s die gesloten zijn binnen bedrijven worden niet of
slecht uitgevoerd en arbeidsomstandigheden laten te wensen over.
Ook binnen de publieke sector, blijkt dat in de afgelopen periode de
arbeidsverhoudingen o.a. in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg,
en transport, vuilophaal- milieudiensten, de politie en brandweerdienst aanzienlijk verstoord zijn geraakt.
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Dit heeft natuurlijk negatieve gevol-gen voor de samenleving waarbij gezinnen steeds weer het slachtof-fer zijn door slechte school resultaten, dakloos worden door brand, verminderde inkomsten, verlies
van levens of ongeneeslijke ziekte.
DRS vindt dat de overheid die verantwoordelijk is voor het ordenen
van de samenleving en de grootste werkgever is, en als sociale partner het voorbeeld moet geven in het streven naar harmonieuze en
evenwichtige arbeidsverhoudingen. In een tijd waar we geconfronteerd worden met veranderingen op de arbeidsmarkt en daardoor
ook veranderde arbeidsverhoudingen, is overleg tussen de sociale
partners een ‘must” en dient een voorname plaats in te nemen.
Effectief gebruik maken hiervan moet leiden tot overeenstemming
omtrent acties die nodig zijn voor modernisering van de arbeidsmarkt, hervorming van het onderwijs, en verbetering van arbeidsvoorwaarden. Dit zal ook een gunstig effect hebben op het op rechtvaardige en duurzame wijze oplossen van maatschappelijke
vraagstukken. De overheid dient voorafgaand aan de implementatie
van beleid, de gevolgen daarvan voor werknemers en werkgevers
goed te overwegen in samenspraak met respectieve vertegenwoordigers om arbeidsrust te garanderen.

Sociaal zekerheidsstelsel

De drie sociale wetten die zijn aangenomen in augustus 2014 hebben tot
doel zowel werknemers als ook niet werkenden enige vorm van sociale
bescherming te verschaffen. Echter is er veel onduidelijkheid omtrent
de werking, uitvoering en de kosten die dit met zich meebrengt voor
overheid, werkgever en werknemer. Hierdoor is er erg veel verwarring
en neemt de onzekerheid alleen maar toe. Niet duidelijk is als alle
soorten en vormen van arbeid, bijvoorbeeld waarbij er geen duidelijk
dienstverband is, zijn meegenomen. Vooral in de dienstverlenende
sector (zoals bedienden, aannemers) waarbij personen een zakelijk dienstverband aangaan waar er geen sociale verplichtingen uit
voortvloeien, heerst er grote onduidelijkheid over hoe de wet moet
worden uitgevoerd. Een ruime overgangsperiode en een gedegen
voorbereiding op de nieuwe situatie zodat werkgevers, werknemers
en overheid zich konden voorbereiden was aan te bevelen.
DRS is daarom in deze voorstander van een her evaluatie om alle on36
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duidelijkheden in kaart te brengen en daarin klaarheid te brengen om
zo te komen tot een juiste opstelling en uitvoering van het sociaal
zekerheidsstelsel.

Veiligheid op de werkplek

Iedere werknemer heeft als streven om na het verrichten van arbeid,
weer gezond en wel thuis aan te komen. Om dit streven krachtig te
ondersteunen, zal DRS zich inzetten om de bestaande wetten die te
maken hebben met veilige werkomstandigheden en werkomgevingen
aan te scherpen. Hierbij zullen de werkgevers ook betrokken worden
en zal in een Public Private Partnership gewerkt worden, om zo de
verantwoordelijkheden te delen. De bestaande instituten zoals Arbeidsinspectie, zullen ook versterkt worden om zodoende het werk
beter en efficiënter te kunnen doen. DRS zet zich in voor stabiele
gezinnen en wil er daarom voor waken dat geen enkel schakel binnen
het gezin vanwege een bedrijfsongeval weg komt te vallen.

Vakscholing

De veranderende arbeidsmarkt vereist vernieuwde en voortdurende educatie en vakscholing om bij te blijven met de internationale ontwikkelingen en in te spelen op
regionale integratieprocessen.

DRS signaleert een tekort aan lokale vaktechnisch (beroepsgericht) geschoolde en
gekwalificeerde werknemers. Dit doet zich voornamelijk voelen in potentiële productie sectoren (industrie en landbouw) en belemmert de
ontwikkeling van de productie. Het stimuleren van product innovatie
en daardoor het versterken van ons concurrentievermogen stagneert
hierdoor. DRS staat daarom voor modernisering en hervorming van het
onderwijs en het ontwikkelen van gerichte opleidingen en trainingen.

Menselijke Ontwikkeling en Duurzaamheid

De veranderende arbeidsmarkt vereist ver-nieuwde en voortdurende
educatie en vak-scholing om bij te blijven met de internationale ontwikkelingen en in te spelen op regionale integratieprocessen.
DRS signaleert een tekort aan lokale vak-technisch (beroepsgericht)
geschoolde en gekwalificeerde werknemers.
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Dit doet zich voornamelijk voelen in potentiële productie sectoren
(industrie en landbouw) en belemmert de ontwikkeling van de productie. Het stimuleren van product innovatie en daardoor het versterken van ons concurrentie-vermogen stagneert hierdoor. DRS staat
daarom voor modernisering en hervorming van het onderwijs en het
ontwikkelen van gerichte opleidingen en trainingen.
Om duurzame ontwikkeling te kunnen bereiken moeten economische
activiteiten altijd op een milieu vriendelijke en ecologisch correcte
manier plaatsvinden. Zo zal voor langere tijd de levenskwaliteit van
mensen worden verbeterd terwijl er ook voor toekomstige generaties de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen wordt gegarandeerd. Het investeren in de menselijke ontwikkeling stelt een samenleving in staat om haar levensomstandigheden te verbeteren en om
meer te produceren. Echter zorgen ongelijke kansen tot ontwikkeling
ook voor ongelijk-heid in inkomensverdeling (arm en rijk).
DRS wil daarom een balans tussen de 3 P’s:
o People: Mensen -respect hebben voor anderen, diversiteit erkennen en respecteren, gelijke kansen voor iedereen op onderwijs en
werk en het naleven van de mensenrechten
o Planet: Aarde - natuurlijke hulpbronnen niet uitputten, behouden
van natuurlijke biotopen en landschappen en het stoppen van verdere vervuiling van de aarde, water en lucht
o Profit: de voortbrenging van goederen en diensten met winst als
doel
DRS streeft o.a. in dit kader naar de versterking van het Ministerie van
Arbeid Technologishe ontwikkeling en Milieu, waabij een duidelijke
integratie van haar beleidsgebieden moet zorgdragen voor de noodzakelijke duurzame ontwikkeling.

Onderwijs

Onderwijs is de basis van een goede kwaliteit van het leven en is
een zeer belangrijke taak van de
overheid. Onderwijs is niet alleen een fundamenteel en universeel recht voor ieder mens
maar is essentieel om duurzame
ontwikkeling te bereiken.
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Het gaat dus niet alleen om de kansen die onderwijs geeft om zich
te ontplooien om een inkomen te verwerven, maar dat die kansen
duurzaam zijn en mogelijkheden creëren om de ontwikkeling van de
samenleving duurzaam aan te pakken.
DRS is van mening dat onderwijs aan de basis ligt van de huidige en
toekomstige ontwikkelingen van de maatschappij en een belangrijk
instrument is voor werkgelegenheid en het bevorderen van gelijke
kansen voor mannen en vrouwen in de samenleving. DRS gaat voor
duurzame kwaliteit van het leven en richt zich erop een verandering
te brengen, door hervormingen in het onderwijssysteem te richten op
duurzame ontwikkeling. Hierbij staan centraal een gelijke toegang tot
onderwijs (geen discriminatie), het actueel en vernieuwend houden
van het onderwijs gericht op de hedendaagse ontwikkelingen en de
arbeidsmarktbehoefte, toepassing van standaarden en normen, en
talentgericht en attitudevormend onderwijs om op een verantwoorde
manier voor vandaag en voor de toekomst keuzes te kunnen maken
en besluiten te nemen, waarin niet alleen in onze eigen directe belangen wordt voorzien, maar waar ook de belangen van anderen worden
meegenomen.
De afgelopen periode is gebleken dat de klassen steeds groter
worden vanwege het structureel tekort aan leerkrachten en het grote
aantal zittenblijvers. Dit veroorzaakt een structureel gebrek aan lokalen. Dit is vooral het geval op de lagere scholen. De nodige aandacht
per leerling gaat op die manier verloren en dit zorgt ook voor irritatie
en frustratie van de leerkracht. Beter onderwijs begint bij goede, gekwalificeerde leerkrachten en die tegen de hoge werkdruk bestand
zijn.
DRS is van mening dat duurzame ontwikkeling vooral bij kinderen begint omdat zij de dragers zijn van de toekomstige samenleving. De
school moet daarom een stimulerende gezonde en veilige leeromgeving zijn voor leerlingen, maar tegelijkertijd ook voor leerkrachten
en schoolleiders, om de kwaliteit van het onderwijs en de leerontwikkeling te waarborgen. De samenstelling van de klassen dient
daarom zodanig te zijn dat er sprake is van een aanvaardbaar aantal
leerlingen per klas zodat elke leerling de aandacht krijgt die het verdient.
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DRS pleit daarom voor het op tijd beschikbaar stellen van voldoende
financiële middelen voor de scholen. Vooral het Bijzonder Onderwijs
schijnt slachtoffer te zijn van het onvoorspelbaar financieel beleid van
de overheid. Het lijkt er zelf op dat deze regering er op uit is het Bijzonder Onderwijs geheel te liquideren.
Van leerkrachten wordt verwacht dat zij het beste uit de leerlingen/
studenten halen en zelf ook blijven leren. De lerarenopleidingen zullen ook beter bekeken worden om erop toe te zien dat er betere leerkrachten worden afgeleverd om op de juiste manier de lessen over te
brengen. Ook schoolleiders en andere actoren binnen het onderwijs
moeten blijven leren (bij-scholing) om de juiste invulling te kunnen
geven aan hun taken.
DRS benadrukt ook de rol van de ouders om een wezenlijke bijdrage
te leveren aan de studieprestaties van hun kinderen door o.a. erop toe
te zien dat zij voldoende tijd en aandacht schenken aan hun schoolwerk/studie.
Via oudercommissies kunnen ouders geïnformeerd worden over de
ontwikkelingen op school en kan zo ook de stem van de ouders gehoord worden zodat zij meer en nauwer betrokken raken bij de school
en de ontwikkeling van hun kinderen. DRS is van mening dat vooral bij
het probleem van het steeds groeiend aantal zittenblijvers en vroegtijdige schoolverlaters (drop-outs), ouders een belangrijke rol spelen
om bij te dragen aan het verminderen of wegmaken hiervan.
DRS pleit voor het toegankelijk maken van mulo- en middelbaar
onderwijs in districten en binnenland middels de toepassing van ICT.
DRS wil ook de jeugdwerkloosheid aanpakken door meer opleidingsmogelijkheden te scheppen. Het opleidingsaanbod moet beter
afgestemd zijn op de huidige arbeidsmarkt en de moderne ontwikkelingen. Er zal gekeken worden naar mogelijkheden om nieuwe
vaardigheden en talenten te ontdekken en te stimuleren. Verder zal
er ook gekeken worden naar eventuele uitwisselingsprogramma’s
met o.a. het Caraibisch gebied. Een belangrijk aspect hierbij is ook de
wederzijdse erkenning van diploma´s.
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Acties:
• Serieuze bestudering van de mogelijkheden van “distant learning”
voor vooral het binnenland
• Ontwikkelen van een pilot project voor gebruik van een tablet ter
vervanging van een tas vol boeken
• Een goed buitenschoolse “opvangprogramma” waarbij de nadruk
ligt op mentale, emotionele en fysieke ontwikkeling van onze kinderen. Een programma dat zich richt op de ontwikkeling van de
talenten van kinderen buiten de schooltijden, dus ook vóór school,
in het weekend en de vakantieperiodes.
• Een goed leerlingvolgsysteem waardoor achterstanden tijdig kunnen worden opgemerkt en verholpen.
• Het stimuleren van meer mannelijke leerkrachten die een rolmodel
kunnen zijn voor vooral jongens, die vaak meer leer-en gedragsproblemen hebben dan meisjes.

Milieu

Ons land ontbeert momenteel een integraal milieu beleid. In de afgelopen jaren
zijn er voor diverse onderdelen van het
milieu concept beleidsprogramma’s en
concept wetgeving geformuleerd.
Gebleken is echter dat de fragmentatie
van beleid en beleidsmaatregelen, vanwege de uitholling van cruciale ministeries en de marginale betrokkenheid van
een aantal ministeries bij milieuaangelegenheden, een obstakel vormen om tot een eenduidig milieubeleid te geraken. Heden ten dage
bemoeilijkt dit een adequate aanpak van milieuvraagstukken.
De milieuvraagstukken waarmee ons land de afgelopen periode mee
geconfronteerd is geweest noodzaken tot versterking van instituten
en mensen, grotere milieubewustwording, verbeterde milieuwetgeving en een gericht en hollistisch milieubeleid.
De steeds toenemende vormen van milieuverontreiniging als gevolg
van bedrijfsactiviteiten in o.a. de mijnbouw-, landbouw-, goudverwerkings- en brandstofsector, evenals de gevolgen van activiteiten
die door kleine ondernemingen in woon gebieden als gevolg van
gebrekkige zoneringen en de nadelige effecten die hierdoor kunnen
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ontstaan voor mens en milieu vragen eveneens om een adequate
controle en monitoring.
Ook het welbekend probleem van afvalbeheer, waarbij er op een onverantwoorde wijze wordt omgegaan met afval met als gevolg vervuiling van het milieu en andere problemen zoals verstopte trenzen
en stank. Vele studies die reeds gedaan zijn hebben de uitdagingen
waarmee Suriname kampt in het milieugebeuren reeds aangegeven.
Diverse rapporten die geproduceerd zijn in het kader van de implementatie van internationale milieuverdragen hebben voor die gebieden de specifieke behoeften en uitdagingen voor Suriname geïnventariseerd. DRS maakt zich sterk om op een gestructureerde wijze
uitvoering te geven aan de implementatie van deze rapporten.
DRS is tevens van mening dat de bewustwording van het hebben van
een schone en gezonde leefomgeving bij de burgers moet worden
vergroot en bij de jongeren moet beginnen, maar is ook voorstaander van een systeem waarbij milieuvervuilers ook bijdragen aan het
onderhouden ervan. In het bijzonder zal gewerkt worden naar een
beleid waar burgers en bedrijven worden gestimuleerd minder afval
te produceren door middel van stimulansen om consumenten ertoe
te brengen duurzaam om te gaan met verpakkingsmateriaal en dat
bedrijven milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal gaan produceren.
DRS maakt zich ook zorgen om het toenemend kwikgebruik door
de goudopkoop bedrijven in de binnenstad en woonwijken in Paramaribo en de gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan voor de
burgers. Ook de chaotische situatie in de goudwinning m.n. de illegale
kleinschalige goudwinning in het binnenland waarbij op grote schaal
milieuvernietiging plaatsvindt, grote schade wordt aangericht aan de
biodiversiteit en de gezondheid van de bewoners door het kwikgebruik wordt aangetast. Ook verontreinigingen vanwege olie, cyanide
lekkage, geluids- en stofoverlast, stank, dumpen van gevaarlijk afval,
gebrekkig chemicaliën beheer en rijstkaf verbranding hebben de
aandacht van DRS.
DRS is zich bewust van de bijdrage van de goudwinning aan de
economische ontwikkeling van ons land en staat voor een duurzaam
beleid waarbij een duidelijk gericht milieubeleid en milieuwetgeving
wordt ontwikkeld.
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Ook dient een centrale plaats te worden gegeven aan het milieubeleid -en controle instituten om zowel preventieve als repressieve
maatregelen te treffen om de bescherming van het milieu te bewaken.
Vooral het uitvoeren van een milieu effecten studies door bedrijven is
van belang om de negatieve gevolgen van economische activiteiten
op het milieu in te dammen.
In dit verband richt DRS zich ook op het stimuleren van de kennis
en het gebruik van milieuvriendelijke technologieën bij hun operaties
om de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. DRS staat
voor een heroriëntatie over de aanpak van economische activiteiten
in de goudwinning en een vernieuwd denken en handelen om deze
complexe problematiek duurzaam op te lossen.

Cultuur

Het begrip cultuur heeft vele betekenissen. Oorspronkelijk had
het Latijnse woord cultuur een letterlijke betekenis in de landbouw
(cultiveren). Het bewerken/cultiveren van de grond om er graan en
dergelijke andere producten op te laten groeien. Bij Plato/Cicero had
cultuur de betekenis van cultivering in overdrachtelijke zin.
De ‘bebouwing’ van de geest; de naam voor een proces van geestelijke
verfijning en vorming van de menselijke geest.
Cultuur schijnt ook het tegenovergestelde te zijn van natuur, dus alles
wat de mens heeft gemaakt. In dit verband is ook het begrip beschaving van belang. Er schijnt een causaal verband te bestaan tussen
cultuur en beschaving.
Cultuur is vaak ongeschreven maar wordt overgedragen door overlevering.
Tot zover onze theoretische beschouwing over het begrip cultuur. Wij
vonden het nodig om dit even aan te halen om duidelijk te maken hoe
breed cultuur is en hoe ver de invloed ervan reikt maar hoe ongrijpbaar het is. Hele bevolkingsgroepen worden in beweging gebracht
door cultuur zonder precies te weten waarom. Er zijn tradities en gewoonten die zijn overgeleverd van generatie op generatie waarvan
niemand de herkomst weet. Maar cultuur geeft identiteit aan een
groep vandaar dat elke groep zijn cultuur beschermd.
Hierin is er helaas weinig ruimte voor een kritische beschouwing van
de cultuur.
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Maar als wij mogen uitgaan van de betekenis van cultiveren (veredelen) dan zouden wij cultuur kunnen beoordelen op basis van de vraag
in hoeverre een bepaalde cultuuruiting de mens veredelt of verheft.
De vraag is natuurlijk: wat is het criterium. Volgens DRS is het criterium:
De Menselijke Waardigheid. Dit is een aangeboren onvervreemdbare
kwaliteit die ieder mens beschikt ongeacht ras of sociale klasse. Als
wij tradities en gewoontes afwegen tegen de menselijke waardigheid
kunnen wij beoordelen in hoeverre deze tradities en gewoontes ons
veredelen of niet.
In gedeeltes van Afrika wordt nog steeds het gruwelijke en onmenselijk gebruik van vrouwen besnijdenis toegepast als zijnde cultuur.
Deze traditie zou op basis van de menselijke waardigheid onmiddellijk moeten worden afgeschaft omdat het niets meer is dan een
menselijke verminking.
In ons eigen land heeft de Granman Songo Aboikoni een aantal jaren
geleden een bepaald gebruik in verband met het overlijden bij zijn
stam afgeschaft omdat hij inzag dat het schadelijk was voor de gezondheid van zijn volk. Hij is hiervoor ook internationaal geprezen en
als voorbeeld gesteld.
Suriname is een multicultureel land. En wij zijn daar terecht heel trots
op. Maar tegelijk vraagt het van ons extra inspanning om een algemeen geaccepteerde norm voor gedrag te ontwikkelen. Wij zijn eerder
geneigd te zien wat “de ander” verkeerd doet en ons eigen gedrag
met de mantel van “begrip” te bedekken. Willen wij daadwerkelijk
groeien naar één beschaafd volk, zullen wij de uitdaging van interculturele dialoog moeten durven aangaan. Via het instrument van interculturele dialoog zou bijvoorbeeld het vraagstuk van onze nationale
vrije dagen kunnen worden aangepakt.
Onze culturele diversiteit is nu al een voorbeeld voor de hele wereld.
Wij oogsten belangstelling en bewondering van de wereldgemeenschap. Wij kunnen dit uitbreiden en op diverse wijze hiervan voordeel
hebben. Dat wat wij noemen cultureel toerisme is één van de mogelijkheden. Toeristen kunnen bij ons op één plek diverse culturen van de
wereld ervaren. Maar het grootste voordeel voor onszelf is natuurlijk:
natievorming.
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Interculturele dialoog en de introductie van het vak levensbeschouwingen in het onderwijs kunnen een belangrijke stimulans zijn voor
ons streven tot eenwording en herstel van normen en waarden.
Cultuur is zonder meer een belangrijke bron van duurzame menselijke ontwikkeling en bepaald in grote mate wie en wat wij zijn, hoe wij
als mens denken en handelen. In moeilijke economische tijden kan
cultuur de sociale samenhang van de samenleving versterken of ondermijnen. Natievorming garandeert dat het effect altijd versterking
zal zijn.
Acties
• DRS wil werken aan het promoten van de verschillende culturen en
meer bekendheid daarover geven in en buiten Suriname om zo
meer kennis en waardering te hebben voor elkaars cultuur.
• DRS is van mening dat de onderdelen cultuur en volksontwikkeling
vooral van belang zijn als het accent wordt gelegd op natievorming
en herstel van normen en waarden. Dit laatste als structurele aan
pak van corruptie en andere sociale problemen.
• In het onderwijs dient culturele vorming meer aandacht te krijgen.
Onze rijke culturele rijkdom biedt enorme mogelijkheden om de
creatieve talenten en capaciteiten van jongeren te ontwikkelen
en zo kansen te creëren om binnen de kunst- en cultuursector een
plaats in te nemen.
• In het leven roepen van een centrum voor interculturele dialoog.
Dit centrum zien wij het liefs gekoppeld aan onze universiteit om
dat de dialoog die wij voorstaan op wetenschappelijke en rationele
basis moet gebeuren.
• Introductie van het vak levensbeschouwingen op school om zo
meer kennis en begrip voor diverse culturen te bereiken.
• Instellen van een cultureel centrum waar er permanent culturele
exposities en voorstellingen worden gehouden. Hierdoor kunnen
zowel de lokale bevolking als bezoekers altijd kennis maken met
onze culturele diversiteit.

Sport
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Sport is belangrijk voor een gezonde levensstijl en heeft daardoor een preventieve
rol in de gezondheidszorg. Ook speelt
sport een rol bij de sociale ontwikkeling.
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Wij zijn ervan overtuigd dat met een gedegen aanpak Suriname een
belangrijke rol kan spelen op het internationaal sport forum.
Daarom gaat DRS voor:
o Voldoende en goede sportmogelijkheden voor met name de
jeugd en een professionele aanpak om topsport te promoten.
o Meer aandacht voor lichamelijke opvoeding in het onderwijs
o Structurele ondersteuning van sportbonden op basis van een
lange termijn plan van de betreffende bond
DEEL 5

SLOT
Samenvatting
Ons program is in hoofdlijnen opgebouwd uit de onderdelen

- BESTUURLIJKE VERNIEUWING

Hierbij streven wij naar:
• goed bestuur door capabele en integere bestuurders en een
zodanige ordening van het bestuurlijk apparaat dat overheidstaken, effectief, efficiënt en transparant worden uitgevoerd.
• Herstel van de rechtszekerheid in ons land.

- ECONOMISCHE VERNIEUWING

Economische ontwikkeling door een gezond bedrijfsleven
gericht op:
• Duurzame economische activiteiten
• Diversificatie van onze economie
• Scheppen van werkgelegenheid

- SOCIALE VERNIEUWING

Sociale ontwikkeling door een gezond gezinsleven via:
• Versterking cq ondersteuning van het Gezinsleven
• Ruimtelijke Ordening, infrastructuur en transport
• Armoedebestrijding door scholing en werkgelegenheid

De filosofie waarop DRS haar beleid baseert.

Duurzaamheid: Verantwoord omgaan met het milieu en duurzaam
gezinsleven.
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Rechtvaardigheid: Eerlijke verdeling van lusten en lasten geeft
sociale en politieke rust.
Samenleven: Muren slopen en bruggen bouwen tussen burgers.

De speerpunten van ons beleid zijn:
-

Versterking van het gezin
Anti-corruptie plan
Volledige implementatie kinderrechtenverdrag
Prijzen in Surinaamse Dollars (Srd) (versterking vertrouwen in
eigen munt)
Bevordering ondernemerschap
Natievorming (assimilatie als vervolg op verbroedering)
Milieu bescherming (balans tussen ontginning en conservering)
Consumenten bescherming
Werkgelegenheidscreatie

Wij vertrouwen erop dat wij erin geslaagd zijn u een realistisch en
uitvoerbaar beleid voor te houden dat moet leiden tot vooruitgang
van ons land.
Wij hebben bij het opstellen van ons verkiezingsprogram er rekening
mee gehouden dat de financiële positie van ons land niet bepaald
rooskleurig is. Het merendeel van ons beleid is daarom gericht op
ordening van de samenleving door middel van wet en regelgeving.
Wij hebben er bewust voor gewaakt niet op u af te komen met
luchtkastelen en gouden bergen die geweldig klinken en interessant
uitzien, maar niet realiseerbaar zijn.

Het is daarom van belang dat u als lezer en kiezer
straks goed overweegt waar u voor kiest.
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