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Verkiezingsprogramma 2005
Nieuw Front voor Democratie en
Ontwikkeling
I.

Achtergrond

Het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling, afgekort ‘Nieuw Front’ heeft, na een
duidelijk verkregen mandaat, in de periode van augustus 2000 tot 2005 het bewind gevoerd
over Suriname. Het Nieuw Front constateert dat zij in staat is geweest om te zorgen voor:
•
Politieke stabiliteit. Na een zeer turbulente periode van constante protesten in de
samenleving, het onvermogen van de toenmalige overheid om haar werkzaamheden uit
te voeren en het regelmatig ondemocratisch handelen van de Regering tussen 19962000, zijn wij thans in rustiger vaarwater beland.
•
Financiële/economische stabiliteit. Het is de Nieuw Front regering in de afgelopen
periode gelukt om de Surinaamse dollar (SRD) te introduceren en de Surinaamse munt
weer waardevast te maken. Het inflatiecijfer dat in 1999 meer dan 100% per jaar was
werd teruggebracht naar minder dan 10% per jaar in 2004. De enorme schulden van de
Staat zijn goed ingelopen. Schulden aangetroffen bij het aantreden van de Nieuw Front
regering in 2000 worden thans afgelost. De binnenlandse schuld bedroeg SF 100 miljard,
terwijl het zichtbare deel van de buitenlandse schuld, dat bij de aanvang van de
regeringsperiode 400 miljoen US$ bedroeg, samen met het onzichtbaar deel opliep tot
tussen de 600 en 700 miljoen US$. Door het inlopen van de schulden is er meer
vertrouwen vanuit het buitenland ontstaan en is men geneigd om weer zaken met
Suriname te doen. Burgers en bedrijven hebben in het dagelijkse bestaan en in hun werk
groot voordeel aan deze stabiliteit en de voorspelbaarheid. In 2005 is er een vrije
beschikbaarheid van buitenlandse valuta. Een aanmerkelijke terugdringing van de rente
op hypotheken van 42% naar 15% is gerealiseerd. Voor bouwhypotheken is deze rente
zelfs teruggebracht naar 7% voor lagere en midden inkomensgroepen. Door onder meer
deze maatregel is er een aanmerkelijke toename van bouwactiviteiten te constateren.
•
Sociale/maatschappelijke stabiliteit. Er is nu rust op de arbeidsmarkt die in de periode
voor 2000 werd gekarakteriseerd door continue onrust. Het onderwijs, dat werd
geteisterd door stakingen, waardoor onze jeugd niet optimaal kon genieten van scholing
en het niveau omlaag werd gebracht, is nu in rust. Er zijn thans duidelijke
ontwikkelingsplannen voor het onderwijs van het laagste tot het hoogste niveau
(Surinaams Educatief Plan). Het verlies aan stakingsdagen is vanwege goed overleg
tussen de partners, een stabiel loon en hersteld vertrouwen v/d werkende klasse,
drastisch teruggebracht. Binnen de gezondheidszorg is er ook rust vanwege de vlotte
afspraken die tussen de medici en het SZF zijn/worden gemaakt. De Overheid is de
ambtenaren, gedurende de afgelopen regeerperiode, tegemoetgekomen met relatief grote
salarisverhogingen en algemene belastingverlichtingen, waardoor er meer koopkracht en
dus toekomstperspectief is ontstaan. Gedurende deze periode daalde de werkloosheid
van ca 14% naar 7%. Per januari 2005 wordt er geen belasting geheven op AOV en
pensioenen tot een bepaald bedrag.
•
Terugdringing van de criminaliteit. Hierbij is zowel de lokale als de
grensoverschrijdende criminaliteit teruggedrongen.
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Verder is ook zorg gedragen voor groei en ontwikkeling waarbij genoemd kunnen worden:
•
de start van goudproductieactiviteiten, die de Staat een regelmatige inkomstenstroom
bezorgen. Er zijn minimaal 600 nieuwe banen gecreëerd en de Staat verdient uit
belastingen en op termijn uit dividend;
•
investeringen in de huidige productiefaciliteiten en verdere exploratieactiviteiten van de
Suralco en de Billiton in West Suriname waar nu reeds is aangetoond dat de reserves aan
bauxiet zeer goed zijn. Hierdoor is een goede basis gelegd voor de verhoging van
inkomsten en de werkgelegenheid in Suriname;
•
de productieactiviteiten in de Agrarische (palmolie) sector in o.a. het Patamacca gebied;
•
de doorstart van Surland in SBBS zorgde voor behoud van bijkans 2.000 arbeidsplaatsen
maar ook voor hogere productie dan voorheen en toename van de exporten;
•
aanzet voor investeringen in de aquacultuur in het westen van Suriname;
•
voorwaardenscheppende voorzieningen voor investeringen in toerisme, huizenbouw,
detailhandel, infrastructuur en ICT.
Het Nieuw Front zal op basis van de in de regeerperiode 2000-2005 bereikte resultaten het
werk voortzetten en verder werken aan de ontwikkeling van Suriname. Het Nieuw Front
heeft in 2000 in zijn verkiezingsprogramma aangegeven wat gerealiseerd diende te worden
voor het verheffen van Suriname tot een samenleving waar Surinamers zich naar wens
optimaal kunnen ontplooien in een goed milieu. Het heeft thans die basis gelegd en geeft in
dit verkiezingsprogramma zicht op het te voeren beleid in de periode 2005 – 2010. In de
komende regeerperiode zal het Nieuw Front ondermeer aandacht besteden aan:
•
verdere waarborging van de veiligheid;
•
verbetering van de onderwijskwaliteit op alle niveaus, zodat kan worden voldaan aan de
basiseisen van kwaliteit zowel nationaal, regionaal als internationaal;
•
zorg voor goede en betaalbare gezondheidszorg voor een ieder o.a. middels een
Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV);
•
garantie van basisvoorzieningen als drinkwater, energie, communicatie en
infrastructuur;
•
de uitbouw van de economische stabiliteit met activiteiten in de productiesector ter
verhoging van de werkgelegenheid en de Staatsinkomsten, inclusief deviezen. Hierbij
wordt behalve aan buitenlandse investeringen ook vooral aan het lokale
ondernemerschap gedacht;
•
actieve participatie in internationale ontwikkelingen omdat de ontwikkeling van blokken
voor samenwerking dringend noodzakelijk is om de belangen van het volk op het gebied
van vooral handelsmarkten optimaal te benutten.
Het Nieuw Front heeft in de afgelopen 5 jaren een goede basis gelegd voor de verdere
ontwikkeling van Suriname en is ervan overtuigd dat het zijn schouders moet plaatsen onder
de zware taak om verder te werken aan het verbeteren van de omstandigheden van onze
samenleving.
Het ligt daarom aan U, volk van Suriname, om te kiezen voor een goede toekomst en op
25 mei 2005 andermaal massaal te stemmen op het Nieuw Front voor Democratie en
Ontwikkeling.
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II. VISIE VOOR SURINAME
HET NIEUW FRONT VOOR DEMOCRATIE EN ONTWIKKELING

Suriname is een natie die langs vrije democratische principes is georganiseerd, waarin een
ieder die daarin participeert, zich volledig kan ontplooien en ontwikkelen. Een vredige natie,
gevormd door haar geïntegreerde multi-etnische samenleving met erkenning en respect voor
de harmonieuze interacties tussen culturen waardoor ze weerbaar en onafhankelijk is.
Door een productieve inzet van en het nemen van verantwoordelijkheid door alle burgers,
organisaties, instituten en anderen is een niveau van ontwikkeling, educatie, welvaart en
welzijn op zowel economisch, sociaal als maatschappelijk vlak bereikt, waarin verankerd is
het respect voor de rechtstaat, de samenleving, het milieu en het individu.
Door zijn niveau van ontwikkeling en aspiraties participeert Suriname op effectieve wijze in
internationale politieke, sociale, culturele en economische activiteiten waardoor ons land een
voorbeeld in de regio is.
De verdere ontwikkeling van Suriname zal door het Nieuw Front krachtig ter hand worden
genomen op basis van duurzaamheid. Belangrijk hierbij is het genereren en mobiliseren van
voldoende middelen om onze ontwikkeling zoveel mogelijk op eigen kracht te kunnen
financieren en het verschaffen van gelijke ontwikkelingskansen aan alle Surinamers. Het
concept van duurzame ontwikkeling zal als leidraad dienen.

7

III. Duurzame Ontwikkeling
In onze huidige, complexer wordende wereld, bestaat de tendens dat slechts de besten met
elkaar werken en dat onderlinge solidariteit verdwijnt. Hierdoor dreigen zwakkeren en armen
uitgesloten te worden. Een groot deel van de gevolgen van deze problematiek waaronder
oorlog, ontoegankelijkheid van afzetmarkten en grensoverschrijdende misdaad, kent geen
landsgrenzen.
Het Nieuw Front is zich ervan bewust dat economische, sociale en politieke ontwikkeling in
handen liggen van de totale natie. Daarom zal in de komende regeerperiode de Nieuw Front
Regering de totale bevolking sterker mobiliseren en betrekken bij het te formuleren en uit te
voeren beleid. Het Nieuw Front zal zich inspannen om de ontwikkelingsverbeelding en het
ontwikkelingsverlangen van ons volk middels een concreet samenspel van plannen en actie
om te zetten in werkelijkheid.
Het Nieuw Front zal als hoekstenen van het nieuwe, op duurzame ontwikkeling gerichte
beleid, de volgende uitgangspunten hanteren:
1. ontwikkeling baseren op kennis en wijsheid, waarbij ons volk steeds verder geschoold en
gevormd zal worden en zodoende in staat zal zijn om zowel het materiële als het
immateriële naar waarde te schatten;
2. verbetering van de leefomstandigheden en de kwaliteit van het leven van de armen,
waarbij elke burger naast garantie van de basisvoorzieningen verder een rechtvaardig
aandeel kan verwerven in welvaart en welzijn;
3. productiviteitsverhoging bij bedrijven en overheid bevorderen;
4. duurzaam omgaan met de natuur op basis van ecologische wijsheid, die gevoed wordt
door wetenschap en beleid dat gericht is op behoud van de aarde voor toekomstige
generaties;
5. duurzame vrede, gebaseerd op gelijkheid en solidariteit;
6. een pro-actief buitenlands beleid waarbij de uitdagingen van globalisatie zoveel als
mogelijk ten voordele van ons land worden aangewend.
Beleidsactiviteiten die in het kader van de duurzame ontwikkeling van ons land verder zullen
worden aangepakt zijn ondermeer:
a. het bestrijden van uitsluiting van de armen middels: scholing, goede en betaalbare
gezondheidszorg, een sociaal zekerheidsstelsel en het bieden van mogelijkheden tot
verdere verbetering van huisvesting;
b. verbetering van de positie van senioren burgers;
c. bijzondere aandacht voor verder herstel van de woon-, leef- en
ontwikkelingsomstandigheden van de bewoners van het binnenland door onder meer
educatie, gezondheidszorg en werkgelegenheid;
d. scholing van onze jongeren naar een topniveau;
e. een transparant grond- en huisvestingsbeleid, toegankelijk voor elke burger en gestoeld
op billijkheid en sociale rechtvaardigheid;
f. herdefiniëren van de positie van de overheid, die zich meer zal richten op regelgeving,
facilitering en monitoring;
g. bevordering van het ondernemerschap met aandacht voor zowel binnenlandse als
buitenlandse investeerders en de samenwerking daartussen;
h. de infrastructuur verder inrichten en afstemmen op de doelen van productie en welvaart;
i.
bijzondere aandacht voor de sectoren in onze economie met grote verdiencapaciteit,
zoals bauxiet, goud, aardolie en hun spin-off naar andere delen van de economie, alsook
de besteding van de verdiensten uit deze sectoren voor de ontwikkeling van sectoren als
onderwijs en gezondheidszorg;
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j.
k.

bijzondere aandacht voor het duurzaam omgaan met het milieu, ook bij de productie en
bij het recreatieve gebruik;
Suriname strategisch positioneren in internationale instellingen zodat wij voordeel
kunnen halen uit de globalisatie.

Om het voorgaande te bereiken zal het Nieuw Front het politiek/bestuurlijk, financieel,
economisch en sociaal beleid met straffe hand verder in goede banen leiden.
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IV. Politiek bestuurlijk beleid:
voorwaarden voor ontwikkeling
Goed bestuur
De basisvoorwaarde voor goed bestuur is een effectief functionerende democratie. Het is
nodig dat iedere burger de uitgangspunten van goed bestuur met name transparantie,
voorspelbaarheid, rechtvaardigheid en meetbaarheid begrijpt en ondersteunt.
Sterke staat, sterke burgers
Een sterke natie is gebouwd op goed bestuur. De sterke Staat kent eenvoudige, duidelijke en
rechtvaardige regels, en dwingt zo nodig de naleving van die regels af. Dat voorkomt dat de
natie misbruikt wordt door illegaliteit en criminaliteit. De sterke Staat brengt pro-actieve
burgers voort die beleidsvisie en doorzettingsvermogen hebben. Om dit resultaat te bereiken
wordt in capaciteitsopbouw geïnvesteerd. Goed macro economisch beleid is belangrijk, zo
ook de toegang tot kapitaal en de opbouw van kennis en expertise, ook van bestuurlijke
kennis.

IV.1. Rechtsbescherming

Hof van Justitie
Het huidige overheidsbeleid is gericht op het terugdringen van alle vormen van misdaad en
het verder versterken van het gevoel van veiligheid van burgers. In de komende jaren zal het
Nieuw Front door het implementeren van korte termijn projecten komen tot effectievere
misdaadbestrijding. Zo wordt gewerkt aan de duurzaamheid op het gebied van de
rechtspleging en de rechtspraktijk door opleidingen en trainingen.
Voorts zal er in het binnenland meer aandacht geschonken worden aan het voorkomen van
drugstransporten door het opzetten van strategische posten bemand door o.a. militairen. De
grenzen alsmede de territoriale wateren zullen beter bewaakt worden. Bilateraal worden
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hiervoor overeenkomsten gesloten met verschillende landen. Teneinde een transparant beleid
te garanderen bestaat er behoefte om een wet op openbaarheid van bestuur in het leven te
roepen.
Het beleid van het Nieuw Front zal gericht zijn op de structurele verbetering van het justitiële
apparaat, waarbij de volgende maatregelen getroffen zullen worden betreffende:

Hof van Justitie
•
de werkomstandigheden van de leden en de plaatsvervangende leden van het Hof
verbeteren;
•
het versterken van het Hof van Justitie door onder andere voldoende rechters op te
leiden, waardoor de afhandeling van rechtszaken binnen een redelijke termijn kan
geschieden;
Openbaar Ministerie
•
voorzien in de invulling van openstaande plaatsen bij het Openbaar Ministerie;
Justitie
•
verkorten van de te lange procedure voor goedkeuring van nieuwe wet- en regelgeving;
Verbetering van rechtshulp en rechtszorg
•
grotere aandacht en zorg voor de eerbiediging van mensenrechten;
•
het voortzetten van de aandacht voor slachtofferhulp binnen de verschillende diensten;
•
voortgaan om toegang tot de rechtspleging ook voor minder draagkrachtigen beter
mogelijk te maken;
•
het versterken van instituten, die waarborgen bieden dat de rechten van alle burgers
worden beschermd en die bescherming en hulp bieden bij mensenrechten-schendingen;
Zorg voor gedetineerden
•
voortzetting van de reeds lopende projecten verbandhoudend met verbetering van
materiele voorzieningen, capaciteitsvergroting en verbetering van huisvesting;
•
het trainen van penitentiaire ambtenaren in de basisaspecten van sociale en
psychologische begeleiding van gedetineerden;
•
adequate behandeling en resocialisatie van arrestanten en delinquenten;
•
verbeteren van de dienst voor de reclassering;
•
ruimte bieden voor de adequate belangenbehartiging voor vreemdelingen in detentie;
Het tegengaan van huiselijk geweld
•
het nemen van preventieve maatregelen tegen huiselijk geweld door onder andere
voorlichting en begeleiding, zodat geweld tegen deze slachtoffers, in het bijzonder
kinderen, uiteindelijk uitgebannen kan worden;
•
het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld door het continue trainen van agenten
en andere hulpverleners om huiselijk geweld te voorkomen en te herkennen;
•
het professioneel opvangen en begeleiden van slachtoffers door meer slachtofferkamers
in gebruik te nemen;
•
het voorzien in adequate materiële voorzieningen zodat slachtoffers professio-nele
opvang krijgen.

IV.2. Veiligheid
Het beleid hierbij is gericht op vergroting van de veiligheid, door het continueren van de
acties als Veilig Suriname en het intensiveren van preventiesurveillance. Hierbij zal
bevorderd worden dat de samenwerking tussen de verschillende korpsen wordt
geïntensiveerd. Ook aan de verbetering van materialen en het kennisniveau ondermeer door
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voortzetting van de samenwerkingsverbanden met buitenlandse korpsen zal aandacht worden
besteed.
Politie
• De door het Korps Politie Suriname ingezette invoering van planning en controle als
besturingsinstrument om tot efficiënter werken te komen zal worden versterkt.
• Er zal een nieuw Hoofdbureau van Politie gebouwd worden.
• De politie zal zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin beter geschikt gemaakt
worden voor hun taken o.a. door ze beter uit te rusten.
• Er zullen specifieke voorzieningen getroffen worden om alle ministeries alsook andere
organen zoals DNA van dienst te kunnen zijn op het gebied van de voorbereiding van
wetgevingsproducten.
Brandweer
• De Brandweer zal voorzien worden van een betere taakomschrijving, van richtlijnen en
van procedures zodat de effectiviteit van de dienst vergroot wordt.
• De maatregelen tot brandpreventie aanpassen en uitbreiden en het toezicht op de
naleving versterken.
• De waterwingebieden zullen verbeterd worden evenals het controleren van brandputten,
zodat er voldoende bluswater beschikbaar zal zijn bij het blussen van branden.
• De materiële en logistieke voorzieningen zullen zo nodig aangepast worden op zodanige
wijze dat de dienstverlening tijdig en effectief kan plaatsvinden.
Openbare orde
• Het opvoeren van maatregelen ter bestrijding van inbreuk op de openbare orde en om de
veiligheid van burgers te garanderen.
Verkeersveiligheid
• Vergroten van de veiligheid in het verkeer door verbetering van de wetgeving,
intensievere controle op de verkeersveiligheid en meer slagvaardigheid bij de
afhandeling van boetes.
Criminaliteitsbestrijding
• Vergroten van de effectiviteit van de criminaliteitsbestrijding door continuering van de
bereids lopende projecten met betrekking tot materiele voorzieningen,
capaciteitsvergroting en verbetering van de huisvesting van de politie;
• de drugsgerelateerde criminaliteit krachtig bestrijden;
• het tegengaan van mensensmokkel;
• nationale maatregelen treffen die ons vrijwaren van de groeiende internationale druk
met betrekking tot de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en het
internationaal terrorisme;
• het voorkomen en bestrijden van klassieke en georganiseerde criminaliteit en de daarbij
behorende nationale, regionale en internationale bedreigingen.

IV.3. Het Defensiebeleid
Lettend op de grondwettelijke taak van het Nationaal Leger, namelijk het grondgebied en de
soevereiniteit van Suriname beschermen tegen buitenlandse gewapende agressie en zijn
bijzondere taken zoals de bewaking van de staatsgrenzen tegen illegale immigratie en de
smokkel van goederen, de verlening van bijstand aan de Politie en een op te richten
kustwacht, stelt het Nieuw Front dat Suriname behoefte heeft aan een leger van militairen met
de nodige discipline en uitrusting (kennis, inzicht, vaardigheden, aankleding en logistieke
goederen) en met ontwikkelingsgerichte taken. Dit leger kan vanwege zijn discipline en
training ook worden ingezet bij ontwikkelingswerken.
12

Het Nieuw Front is van mening dat het Nationaal Leger bijdraagt tot de nationale veiligheid,
die een noodzakelijke voorwaarde is voor én de handhaving van de democratische rechtsstaat
én de nationale ontwikkeling.
Het Nieuw Front is zich ervan bewust dat het onderhouden van zo een leger veel geld kost, en
is van mening dat deze financiële offers kosteneffectief moeten zijn. De vergroting van de
efficiëntie in delen van de organisatie kan besparingen opleveren, die een bijdrage kunnen
betekenen voor investeringen in de rehabilitatie van de fysieke infrastructuur, en van het
rollend, varend en vliegend materieel van het Nationaal Leger.
Het Nationaal leger moet jong en dynamisch gehouden worden, hetgeen noopt tot een beleid
dat gericht is op de vlotte instroom van jonge mensen.
Zo een vlotte instroom zal slechts mogelijk zijn, als er sprake is van een goed, op opleidingen
en geschiktheid gebaseerd benoemings-, bevorderings- en uitstroombeleid dat aansluiting
vindt bij een op te richten reservistenkorps.
Het beleid zal er op gericht zijn het Nationaal Leger functies te laten vervullen ten aanzien
van de in te stellen Civiele Dienstbaarheid, waarbij jongeren meer discipline en vaardigheden
voor het veroveren van een civiel beroep worden bijgebracht. De Civiele Dienstbaarheid zal
mede als taak hebben gekwalificeerde krachten vaardigheden bij te brengen die hen weerbaar
maken om effectief in het binnenland te functioneren.
Internationale militaire samenwerking is van belang voor de handhaving en opvoering van het
niveau van de defensieorganisatie en de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit.
Het Nieuw Front onderschrijft ook het belang van deze samenwerking voor de handhaving
van vrede en veiligheid in de wereld. In dit verband hecht het Nieuw Front bijzondere waarde
aan militaire samenwerking in CARICOM-verband. Dit mede met het oog op de
voorbereiding op het opvangen van gevolgen van rampen.
Het Nieuw Front zal de militaire gezondheidszorg efficiënter organiseren, waarnodig door het
aangaan van samenwerkingsverbanden met andere gezondheidsorganisaties. Deze
samenwerkingsverbanden moeten ook resulteren in het scheppen van de mogelijkheid voor
het Militair Hospitaal om met zijn beddenhuis, apotheek en laboratorium middelen te
genereren.

IV.4. Buitenlands beleid
Het Nieuw Front baseert het buitenlands beleid op de principes van de Verenigde Naties en
het Internationaal Recht, op respect voor de soevereiniteit en de territoriale integriteit van
staten en op non-interventie in de interne aangelegenheid van staten.
Het buitenlands beleid van het Nieuw Front is gericht op het aangaan en onderhouden van
vriendschappelijke relaties met alle naties. Deze relaties zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid
en op het zelfbeschikkingsrecht van onze bevolking. Het doel is om in samenwerking met
andere landen vooruitgang te boeken op gebieden van sociale, economische, culturele en
humanitaire aard met een blijvend respect voor de fundamentele rechten van de mens
ongeacht geloof, ras, kleur, geslacht of cultuur.
Vrede en veiligheid en de strijd tegen terrorisme tegen illegale wapenhandel en tegen
massavernietigingswapens beheersen de internationale agenda op dit moment.
Het Nieuw Front benadrukt dat de gezamenlijke strijd op grond van deze agenda gebaseerd
moet blijven op de principes van de VN en het Internationaal Recht, hetgeen eveneens geldt
voor de verhoudingen die zich ontwikkelen in het proces van globalisatie.
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Ook bij de internationale agenda geeft het Nieuw Front prioriteit aan de ontwikkeling van de
mensheid, omdat die ontwikkeling een principiële voorwaarde is voor sociale zekerheid,
vrede en veiligheid.
De inzet voor ontwikkeling van de mensheid, de strijd tegen armoede en overdraagbare
ziektes als HIV/AIDS die epidemische vormen kunnen aannemen en de bescherming van het
milieu, mogen internationaal niet losgekoppeld worden van de agenda met betrekking tot
productie, handel en economische samenwerking.
Het stelselmatig ondermijnen van de productie in ontwikkelingslanden, door de strategie van
de rijke landen om in hun land overproductie te stimuleren met behulp van subsidies
waardoor de prijzen onaanvaardbaar laag gehouden worden is de afgelopen 5 jaar door het
Nieuw Front aangevochten op alle internationale fora. Deze strijd zal worden voortgezet.
Internationale handel en investeringen zullen zich moeten baseren op principes van
eerlijkheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Actieve, professionele participatie en
professionele onderhandeling in de internationale organisaties zijn noodzakelijk.
Bilaterale, regionale en multilaterale samenwerking verenigt positieve krachten, kennis,
kader, technologie, kapitaal en politieke potentie die nodig zijn om belangen zoals
voedselzekerheid, onderwijs, gezondheidszorg, andere sociale zekerheden, en veiligheid te
garanderen. Het Nieuw Front zal deze vormen van samenwerking met bevriende naties en met
regionale en internationale organisaties voortzetten.
De diversificatie van het buitenlands beleid zal door het Nieuw Front worden voortgezet en de
Zuid-Zuid coöperatie en onze positie in de Zuid-Noord coöperatie zullen worden versterkt
door onze integratie in de eigen regio. Er is prioriteit gegeven aan integratie in eigen regio en
de verbreding van onze relatie met de wereld. In de eigen regio gaat het in de eerste plaats om
participatie in de OAS en verder in de Caricom, ACS en de Gemeenschap van ZuidAmerikaanse Naties.
Er zal middels bilaterale relaties aandacht worden besteed aan de buurlanden en met de
landen van herkomst in Europa, Afrika en Azie. Nu de verdragsmatige
ontwikkelingssamenwerking met Nederland wordt afgebouwd, biedt deze relatie ruimte voor
een volwaardige economische, sociale en culturele samenwerking. Multilateraal zal de
samenwerking worden voortgezet met de Verenigde Naties, de NAM en verder met de OIC,
de ACP en de EU.
Voor wat betreft de spelregels voor de handel is er politieke samenwerking met
ontwikkelingslanden binnen de WTO, waarbij evenals bij de voorbereidingen voor de FTAA
door ons land rekening gehouden wordt met de economieën van kleine landen. Verder zal
gewerkt worden aan de mogelijkheden tot participatie in de Zuid Amerikaanse economische
blokken Mercosur en Aladi. Belangrijk uitgangspunt voor deze economische blokken is
gelijkwaardigheid tussen grote en kleine, tussen sterke en minder sterke en die tussen rijke en
arme landen.
Suriname heeft de afgelopen 5 jaar geen conflicten gekend met andere naties. Alleen met het
buurland Guyana wordt de door Guyana aangespannen zaak tegen Suriname, betrekking
hebbende op het maritieme grensdispuut, bij het UNCLOS voortgezet. Dit geschiedt conform
de principes van de Verenigde Naties.
Om zelf de internationaal-politieke en -economische belangen van Suriname te behartigen zal
het Nieuw Front de vele professionele trainingen die verzorgd worden aan de Universiteit van
Suriname en overige instituten voor hoger onderwijs krachtig blijven ondersteunen.
Internationale kennis en technologie zijn in de afgelopen periode daarbij ondersteunend
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geweest. Hierdoor zal de professionalisering van eigen kader, nodig voor het versterkt
uitstippelen en uitvoeren van het buitenlands beleid, worden voortgezet.

IV.5. Calamiteiten en rampenbestrijding
Samenwerkingsverbanden, nationaal, regionaal en internationaal, aangaan voor het opzetten
en operationeel maken van een integraal rampenbestijdingsplan.
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V. Het financieel en economisch beleid

Gebouw van het Ministerie van Financien
Het financieel en economisch beleid zal zich voornamelijk concentreren op:
1. handhaving van de budgettaire discipline en consolidatie van de monetaire stabiliteit;
2. de facilitering en versterking van het particuliere ondernemerschap en de productie;
3. de modernisering van de overheid en het overheidsapparaat;
4. de heroriëntatie van ontwikkelingsfinanciering;
5. de verdere creatie van moderne sociale zekerheden.
Deze strategie zal uiteindelijk moeten leiden tot verhoging van het welzijn van alle werkzame
burgers, gepensioneerden, studerenden en zij die niet in staat zijn om aan het productieproces
deel te nemen. De economische strategie zal ook de ontwikkeling van de armen omvatten.
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V.1.

Handhaving van de budgettaire discipline en consolidatie van de
monetaire stabiliteit

De door de Nieuw Front Regering uitgevoerde budgettaire discipline en bereikte monetaire
stabiliteit hebben onder meer geresulteerd in:
a. een stabiele en sterke Surinaamse dollar;
b. een verhoogd vertrouwen in de economie waardoor het hoogste niveau aan buitenlandse
investeringen sinds de Brokopondo investeringen is bereikt;
c. de vrije beschikbaarheid van buitenlandse valuta;
d. een aanmerkelijke terugdringing van de rente op hypotheken van 42% naar 15%. Voor
bouwhypotheken is deze rente zelfs gedaald tot 7% voor lagere en midden
inkomensgroepen;
e. een opmerkelijke indamming van de inflatie welke is gedaald van boven de 100% in
1999 naar onder de 10% in 2004;
f. de wederopbouw van een monetaire reserve, die in 1999 verpand was, naar het
respectabele niveau van US$ 250 miljoen;
g. vertrouwen en groeiend inzicht in onze economie, ook van de werkende klasse,
waardoor hoge looneisen zijn uitgebleven;
h. een ongeëvenaarde toename van bouwactiviteiten;
i.
de indamming van het proces van automatische verarming van in het bijzonder de
werkende klasse en kleine boeren als gevolg van koers- en prijsstijgingen.
Het Nieuw Front wil daarom in de komende regeerperiode de stabiliteit van de Surinaamse
dollar verder consolideren. Het beleid zal gericht zijn op:
•
de beperking van de inflatie tot een niveau kleiner dan 10%;
•
het beperken van het begrotingstekort tot 3% van het BBP;
•
financiering van eventuele tekorten middels monetair neutrale instrumenten.
Dit streven zal onder meer ondersteund worden door verhoging van de belastinginkomsten
door modernisering van het belastingsysteem. Hierbij moet gedacht worden aan een
combinatie van maatregelen zoals vereenvoudiging van het systeem, rechtvaardige verdeling
van de belastingdruk, intensivering van de inning en verzwaring van sancties op ontduiking.
V.2.

Facilitering en versterking van het particuliere ondernemerschap

De facilitering en versterking van het particuliere ondernemerschap en de productie zullen
hoge prioriteit genieten. Het uiteindelijke doel van deze ondersteuning is de creatie van
mogelijkheden om een gemiddelde groei van 7% te realiseren. De ondersteuning aan het
particuliere ondernemerschap moet ook gezien worden in het kader van de vooruitgeschoven
rol van de particuliere sector in het scheppen van arbeidsplaatsen. In samenwerking met
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zal worden gewerkt aan de afbouw van alle
overbodige overheidsbarrières bij investeringen. Met name zal de duur van de oprichting van
vennootschappen aanmerkelijk worden teruggebracht. Gelet op de regionale
blokvormingsprocessen, die voornamelijk in de komende beleidsperiode hun beslag zullen
hebben, zal het particuliere bedrijfsleven door de overheid worden ondersteund bij de
verbetering van hun kennisniveau. Reeds zijn programma’s in voorbereiding ter bevordering
van de technologische ontwikkeling in Suriname. Gekoppeld aan deze programma’s zal een
programma voor de modernisering van de financiële sector in Suriname worden uitgevoerd en
een bureau voor standaarden worden opgezet. Om in de financiële behoeften van de
particuliere sector te voorzien, zal enerzijds worden gewerkt aan de verdere verlaging van de
rentevoet terwijl anderzijds regionale financieringsinstellingen zullen worden toegelaten om
mede te voorzien in de kapitaalbehoeften van kleine ondernemers.
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V.3.

De modernisering van het overheidsapparaat

De Nieuw Front regering heeft reeds actie ondernomen om het programma voor hervorming
van de overheid voor te bereiden. De samenstelling van een raamprogramma is reeds
aangevangen en zal tijdens de komende beleidsperiode voortvarend worden uitgevoerd. Dit
programma beoogt om samen met alle betrokken organisaties te komen tot een gebalanceerd
programma dat ons staatsapparaat moet transformeren tot een van de modernste en meest
efficiënte in het Caribisch gebied. De modernisering van het apparaat zal mede gericht zijn op
de decentralisatie van verantwoordelijkheden naar het districtsbestuur, waardoor gericht kan
worden gewerkt aan plaatselijke problemen.
V.4.

De heroriëntatie van ontwikkelingsfinanciering

De financiering van ontwikkelingsinvesteringen in ons land uit eigen nationale besparingen
zal centraal geplaatst worden. Om dit doel te bereiken zal de inning van belastingen en nietbelastingmiddelen krachtig ter hand worden genomen. Particulier kapitaal zal middels
kapitaalmarktoperaties en repatriëring van kapitaal aangetrokken worden. Met het oog op
partnerschap tussen overheid en bedrijfsleven zal het beleid zich richten op participatie van de
particuliere sector in openbare infrastructurele projecten. Ter aanvulling van nationale
middelen kan de mobilisatie van internationale concessionele leningen als alternatief dienen,
terwijl internationale commerciële kapitaalmarktoperaties geleidelijk aan ook ondernomen
kunnen worden.
V.5.

De verdere creatie van moderne sociale zekerheden

De bescherming van kansarmen zal mede in het kader van de hervorming van het
overheidsapparaat op moderne leest geschoeid worden. Een integraal armoedebestrijdingprogramma in lijn met de door de UN gepropageerde Millennium Development
Goals zal een wezenlijk onderdeel vormen van het te voeren sociaal beleid. Het sociaal
zekerheidsstelsel dat reeds in voorbereiding is, zal elke burger in de gelegenheid stellen om
gebruik te maken van betaalbare gezondheidsvoorzieningen, sociale ondersteuning en een
rechtvaardige pensioenregeling.
De sociale ondersteuning zal gericht zijn op verbetering van de weerbaarheid van kansarme
burgers met als doel de positie van deze burgers dusdanig te verbeteren dat ze binnen korte
tijd in staat zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien. Naast het sociaal zekerheidsstelsel
zullen programma’s voor de sociale woningbouw toegankelijk blijven voor kansarmen,
terwijl eveneens het subsidiebeleid zal worden aangepast zodat het inderdaad effectief hen die
er behoefte aan hebben bereikt.
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VI. Het beleid met betrekking tot de
productie
VI.1. Strategisch grondstoffenbeleid
Ons land heeft ruimschoots de beschikking over natuurlijke hulpbronnen. In de achter ons
liggende periode is onze economie voornamelijk opgebouwd rondom de winning van
grondstoffen en de productie van halffabrikaten waardoor wij belangrijke toegevoegde
waarde missen. Ook zal ondersteuning worden gegeven aan de verdere ontwikkeling van de
sectoren landbouw, veeteelt, visserij, aquacultuur en bosbouw. Op termijn zal gewerkt
worden aan spreiding van risico’s voor economische schokken als gevolg van internationale
prijsdalingen van grondstoffen door verdergaande diversificatie van de economie. Het Nieuw
Front zal ook binnen de mijnbouw een beleid voeren, waarbij toenemend halffabrikaten en
eindproducten lokaal geproduceerd worden.

VI.2. De agrarische sector
De agrarische ontwikkeling van ons land kent organisatorische problemen, oneerlijke
concurrentie uit westerse landen middels subsidies en een structureel tekort aan hoger
landbouwkundig kader. Ook op middelbaar en lager niveau blijkt er grote behoefte te bestaan
aan agrarisch geschoolde krachten.
Opheffing van deze tekorten zal geschieden door, op korte termijn, het benodigde hogere
personeel aan te trekken en het aanwezige middelbaar en lager personeel bij te scholen.
Op langere termijn zullen maatregelen getroffen worden ter motivatie van potentiële
kandidaten voor studies in de agrarische sector op Universitair niveau en het herinvoeren van
het agrarisch onderwijs in het curriculum van het lager onderwijs.
Het Nieuw Front heeft m.b.t. de agrarische sector steeds drie strategische doelstellingen
gehad. De sector moet:
1
zelfvoorzienend zijn;
2
inkomstenverwervend zijn;
3
een deviezenvoorraad kunnen creëren.
Een andere rol van de overheid
In de nieuwe coördinerende en faciliterende rol van de overheid zal de zelfregulatie van de
agrarische sector de belangrijkste doelstelling zijn. Belangrijke kernelementen van dit beleid
vormen:
•
de ontwikkeling van de menselijke hulpbron;
•
het creëren van een goed ondernemingsklimaat;
•
het creëren van toegevoegde waarde door halffabrikaten en eindproducten te produceren
i.p.v. alleen grondstoffen;
•
de garantie van voedselveiligheid;
•
het steunen van exportinitiatieven en afstemming van onze producten op de
internationale markt;
•
institutionele vormgeving agrarische sector;
•
ruimtelijke ordening en planning;
•
stimulering groei private sector;
•
bevordering van de agrarische ontwikkeling in het binnenland.
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VI.2.1.

Landbouw

Rijst
De rijstsector die sterk op export is gericht, wordt toenemend geconfronteerd met stijgende
kosten en dalende opbrengsten. Het rijstonderzoekinstituut ADRON heeft aangetoond dat bij
de huidige lagere wereldmarktprijzen de Surinaamse rijstindustrie weer rendabel kan worden
door de kostprijs te verlagen en de opbrengst per ha te verbeteren.
De maatregelen die genomen zullen worden, zullen zich toespitsen op:
•
efficiënt en effectief gebruik van grond, water, kapitaal, arbeid en chemische inputs;
•
kwaliteitsverhoging, betere benutting van bijproducten en diversificatie;
•
ontwikkelen van nieuwe markten.
•
regelgeving die erin zal voorzien dat padieproducenten hun inkomsten ontvangen
onmiddellijk na de verkoop van de oogst, waardoor hun financiële en
onderhandelingsposities aanmerkelijk kunnen verbeteren.
Bacoven
De werkgelegenheid, de productie en de export in de bacovensector zullen eerst worden
geconsolideerd en daarna worden verbeterd. Het Nieuw Front zal in deze subsector het
volgende beleid voeren:
•
voortzetting van het privatiseringsproces;
•
veiligstellen van de traditionele afzetmarkten voor Surinaamse bacoven op de markt van
de EU en zoeken naar oplossingen voor de licentieproblematiek;
•
blijvende aandacht hebben voor rechtvaardige inkomens voor arbeiders in de sector;
•
verhoging van inkomsten door betere benutting van voor export afgekeurd fruit.

Bacovenaanplant SBBS te Jarikaba
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Overige gewassen
De inspanningen in de groente- en de fruitsector tot vergroting van productie en afzet op de
lokale en de buitenlandse markt zullen ondersteund worden. Voedselveiligheid zal ook hier
een gebied van aandacht blijven. De sierteelt welke langzaam maar gestadig groeit, kan op
vergelijkbare ondersteuning rekenen. Het ingezette beleid voor oliepalm zal worden
gecontinueerd. Concreet houdt dit in dat oliepalmproductie door particulieren zal worden
bevorderd met de overheid in een faciliterende rol.

Straatventers
V1.2.2. Veeteelt
Maatregelen zullen genomen worden om de verdere ontwikkeling van melk- en slachtvee te
ondersteunen. De maatregelen hebben te maken met:
a. kwaliteitsverbetering van de veestapel, de teelt en de kwaliteit van het product;
b. ondersteuning van de veeteeltsector om de concurrentie met goedkope import beter aan
te kunnen en exportinitiatieven te kunnen nemen;
c. ondersteuning bij de vergroting van de organisatiegraad alsook bij de uitwerking van de
voornemens tot export.
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VI.2.3.

Visserij en aquacultuur

Duurzame benutting van deze belangrijke natuurlijke hulpbron zal de rode draad zijn van het
visserijbeleid. Verbeterd toezicht op naleving van de vergunningsvoorwaarden, de evaluatie
van de uitgegeven vergunningen, het onderzoek naar de biomassa en de bevordering van de
aquacultuur zijn onderdeel van dit beleid, alsook het bevorderen en stimuleren van de
bevolkingsvisserij en voorlichting aan kustvissers voor behoud van de kwaliteit.

Het lossen van een vistrawler

Vis- en garnalenverwerkingshal SAIL
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Overige beleidsmaatregelen
Het beleid naar de parastatale bedrijven in de sector toe zal inhouden dat productiebedrijven
zichzelf moeten bedruipen. Het ingezette privatiseringsproces van SEL, SLOC, Alliance SML
en Surland NV zal worden voortgezet.
De agrarische productie in het binnenland is anders dan in het kustgebied en vraagt om een
aangepast beleid. Dit beleid zal onder meer steun voor agrarische productie voor
zelfvoorziening en voor de markt inhouden onder ander door voorlichting en training, zodat
betere benutting van productiefactoren kan plaatsvinden voor permanente, duurzame en
biologische landbouw. Initiatieven tot productie en export van onder andere cassave en
pomtayer zullen worden ondersteund.
Op grond van onderzoek en bevonden geschiktheid zullen bestemmingsplannen worden
gemaakt die richtlijn zullen zijn voor het gronduitgiftebeleid, ook voor de landbouw en
veeteelt. De productie zal hierdoor maximaal gebruik kunnen maken van de locatie en de
bodemgesteldheid van een gebied en zich daardoor laten ordenen.

VI.3. Natuurlijke hulpbronnen
VI.3.1.

Bosbouw

Door structureel en integraal de ontwikkeling van de bosbouwsector ter hand te nemen, zal er
op een duurzame wijze, optimaal gebruik gemaakt worden van de natuurlijke hulpbron bos.
Er zal een bosautoriteit worden ingesteld voor:
•
een beter beheer van de natuurlijke hulpbron bos
•
het verder ontwikkelen van een op maat gesneden beleid dat op een participatieve wijze
tot stand komt, rekening houdend met alle actoren in de sector (stakeholders) en hun
respectieve belangen.
De nadruk zal erop gelegd worden dat het Nationaal Bosbouw Programma (NBP) als een
raamwerk beschouwd moet worden, met betrekking tot het proces van integraal beleid en
institutionele ontwikkeling. De implementatie zal plaatsvinden, middels uit te voeren
programma’s en projecten. Het NBP dient, gezien het bovenstaande, de volgende
componenten te bevatten:
•
een sectoranalyse en een proces van beleids- en institutionele hervorming
•
een investeringsprogramma
•
een programma voor capaciteitsopbouw
•
cöordinatie
•
monitoren en evaluatie
VI.3.2.

Mijnbouw

De mijnbouw is in termen van productie- en exportwaarde nog steeds de belangrijkste
subsector in de Surinaamse economie. Verdere ontwikkeling van deze sector is noodzakelijk.
Ten gevolge van de groeiende belangstelling van investeerders in de verschillende mineralen
in de mijnbouwsector, is het noodzakelijk dat een meer aan de tijd aangepast lichaam, een
zgn. Mineraal Instituut. wordt opgericht.
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Luchtfoto Cambior Gold Refining Plant
Ook zal het Nieuw Front werken aan een gespecialiseerde organisatie waardoor
productieactiviteiten in de mijnbouwsector via een centrale organisatie worden gecoördineerd.
Hierdoor zal Suriname actief internationaal kunnen opereren en in staat zijn optimaal gebruik
te maken van lokaal en internationaal aanwezige expertise. Het resultaat zal zijn de vergroting
van onze verdiencapaciteit, middels dividenduitkering en andere spin off effecten zoals
salarisuitkeringen en belastinginkomsten. De exploitatie van kaolien, een niet-traditioneel
mineraal, zal verder ontwikkeld worden. Onderzoek naar de voorkomens van andere
mineralen dan die traditioneel ontgonnen worden, zal grote prioriteit genieten.

Suralco Calcination Processing Units
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Verdere stimulering van de mijnbouwsector is noodzakelijk, omdat inkomsten die in de sector
worden verdiend, kunnen worden geïnvesteerd in andere beleidsgebieden.
Het Nieuw Front zal, op grond van de ontwikkelingen in de sector, investeren in het opzetten
van industrieën ter stimulering van de verwerking tot halffabrikaten en/of eindproducten.

VI.4. De secundaire sector: Industrie
Het industriebeleid
Het industriebeleid van het Nieuw Front zal toegespitst zijn op het ontwikkelen en stimuleren
van het ondernemerschap waarbij de vestiging van zowel kleine, middelgrote als grote
ondernemingen maximaal wordt gefaciliteerd. Het Nieuw Front zal hierbij mogelijkheden
bieden voor incentieven, begeleiding en ondersteuning van ondernemers vanaf de inceptie tot
in de fasen van productie en marketing.

Rafinaderij Staatsolie
Het beleid van het Nieuw Front zal er op gericht zijn om de bestaande nationale productie uit
de primaire sector (landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw en mijnbouw) zoveel als mogelijk
lokaal verder te verwerken.
Bij de uitvoering van het industriebeleid zal het Nieuw Front met het oog op de toenemende
internationale concurrentie en de geldende internationale regels en standaarden de nodige
instituten instellen voor het tegengaan van oneigenlijke concurrentie en ter ondersteuning van
de productie en de export in al zijn facetten.
Het Nieuw Front zal zich beijveren om, ten behoeve van de kleinschalige industrie en de
nijverheidsindustrie, een speciaal pakket aan incentieven samen te stellen. Er zal worden
nagegaan op welke wijze de kleine landbouwers, houtvesters, vissers en veehouders in
coöperatieverband hun producten verder kunnen verwerken en afzetten.
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Het terugdringen van de inflatie tot een acceptabel niveau, de introductie van een sterke
munteenheid en de constante neerwaartse bijstelling van de rentevoet vormen onderdeel van
het procesmatig creëren van een voor entrepreneurs gunstige investeringsklimaat. Het Nieuw
Front zal zich blijven inzetten voor een Suriname dat steeds aantrekkelijker wordt voor zowel
de lokale als de buitenlandse investeerders.
Er zal, middels participatieve processen, een lange termijn industrialisatieprogramma
geformuleerd en geimplementeerd worden.

VI.5.
VI.5.1.

De tertiaire sector: Commerciële dienstverlening
Het handelsbeleid

Het proces van mondialisering en regionalisering resulteert in een toenemende concurrentie
mede als gevolg van de opheffing van alle belemmeringen in het verkeer van goederen,
diensten, personen, kapitaal en het vestigen van bedrijven alsook de afname van preferenties,
subsidieverlening, quota’s en de verlaging van invoertarieven.
Als gevolg hiervan wordt de wereld in toenemende mate verdeeld in handelsblokken.
De formalisering van deze handelsblokken geschiedt ondermeer door het aangaan van
internationale en regionale handelsovereenkomsten, die bedoeld zijn om de handel tussen de
lidlanden onderling te bevorderen zodat uiteindelijk productie, welvaart en welzijn in elk land
toenemen.
Binnen deze handelsblokken bestaan er verschillen in economisch, sociaal en technologisch
opzicht in de respectieve lidlanden. Vanwege deze ongelijkheid worden er binnen deze
multilaterale en regionale handelsovereenkomsten voorzieningen opgenomen teneinde
ontwikkelingslanden, als Suriname, de mogelijkheid te bieden om voor technische assistentie
in aanmerking te komen of gefaseerde afbouwschema’s van hun te liberaliseren
handelsregiem te hanteren.
Het Nieuw Front zal zich, bij het uitvoeren van het nationaal handelsbeleid, bekeken in het
licht van verdere economische structurering, richten op de volgende maatregelen:
•
het formuleren en implementeren van een nationaal handelsbeleidsplan middels
participatieve processen, waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn
•
diversificatie in de productie en in afzetgebieden
•
capaciteitsversterking van zowel de publieke als de private sector
•
het verder ontwikkelen van een ondernemersvriendelijk klimaat
•
het inzetten van de ambassades als handelsmissies teneinde de export van onze
producten te vergroten en buitenlandse investeerders aan te trekken.
•
verdere integratie van de ICT mogelijkheden binnen het beleid
VI.5.2.

Transport

Watertransport
Het Nieuw Front beleid met betrekking tot het transport te water zal zich richten op het
bevorderen en ontwikkelen van vrachttransport, vooral van zware transporten, waardoor het
verkeer op de openbare wegen wordt ontlast. Voorts zal betaalbaar vervoer naar gebieden
waar wegtransport nog niet mogelijk is gegarandeerd worden. Gelet op de integratie in de
regio zal de verbetering van de fysieke infrastructuur in de grensgebieden ter hand worden
genomen. Voor de handelsintegratie zullen ook effectieve zeetransportsystemen met de regio
verder ontwikkeld worden. Middels het opzetten van het maritieme informatiecentrum voor
het Caribisch gebied door de MAS, zal Suriname in staat zijn in belangrijke mate een
voorname positie in te nemen bij het “safety and security process” van de regionale
scheepvaart. Training van lokale operators op het water, (vissersboten en passagiersboten) zal
eveneens door het Nieuw Front verder ter hand worden genomen
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Wegtransport
Het Nieuw Front beleid zal gericht zijn op het ontsluiten van diverse gebieden, o.a. waar
woongemeenschappen worden gevestigd en waar productieactiviteiten worden ontplooid,
door het ontwikkelen van nieuwe wegtrajecten. Het vervoer van mensen met een handicap zal
structureel worden verbeterd.
Het Nieuw Front zal het wegtransport afstemmen op de diverse behoeften zoals
productievervoer, woon-werkverkeer, sociaal verkeer, ontspanningsverkeer en schoolvervoer.
Het beleid zal erop gericht zijn het wegtransport efficiënt te laten geschieden en het goed af te
stemmen op de verschillende doelen en doelgroepen. Wegtransport dient het bedrijfsleven,
vergemakkelijkt sociaal verkeer en is ook belangrijk voor ontspanning en schoolvervoer.
Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan voorzieningen opdat het verkeer goed
doorstroomt en ieder zijn bestemming in redelijke tijd kan bereiken.
Voor de verdere ontwikkeling en reorganisatie van het openbaar vervoer zal ook de controle
hierop verbeterd worden.
Luchttransport
Het beleid van het Nieuw Front zal gericht zijn op het geleidelijk liberaliseren van de
vervoersmarkt. Vanwege de grote spreiding van de bevolking in het binnenland over relatief
grote afstanden en het vaak slechts via de lucht bereikbaar zijn, zal het luchttransport verdere
ondersteuning genieten. De particuliere sector heeft bewezen hier een vooruitgeschoven rol in
te kunnen vervullen.

Boeing 747 SLM en KLM op de J.A. Pengel luchthaven
VI.5.3.

Telecommunicatie

Het Nieuw Front zal de telecommunicatiesector gefaseerd liberaliseren, waarbij concessies
aan nieuwe aanbieders zullen worden verleend. Dit zal positieve effecten hebben op de
kwaliteit, op de verruiming van mogelijkheden en op de tarieven van de dienstverlening. Het
Nieuw Front zal een nationaal ICT instituut opzetten dat zich zal concentreren op het
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uitvoeren van een nationaal ICT beleid, dat effectief armoede zal helpen bestrijden middels
vergroting van de nationale economische ontwikkeling en door het verkleinen van de
kenniskloof.
VI.5.4.

Energie

Er is nu economische stabiliteit. Het Nieuw Front zal in de periode 2005-2010 zorgen voor
verdere economische groei en productie. Om productie en welvaart te bereiken is energie een
belangrijke factor. Het streven van het Nieuw Front is dat iedereen, op korte termijn, kan
beschikken over voldoende betrouwbare energie.

Afobakka Hydro-Power dam
Naast de uitbreiding van de energieproductie zal de nadruk ook liggen op efficiënter
energiegebruik, waardoor verspilling tot het minimale kan worden teruggebracht. Bij de
energieopwekking zal ook gebruik worden gemaakt van milieuverantwoorde methoden. Er
zal ook een Energie Raad worden ingesteld, welke zich zal bezighouden met het adviseren
van de regering met betrekking tot het totale energiebeleid.
Schone moderne energie is belangrijk voor de gezondheid, het onderwijs en de productie, ook
in de districten en in het binnenland. De beschikking over moderne energie is een belangrijk
onderdeel in het beleid tot het elimineren van armoede.
De regering zal dan ook stimuleren en ondersteunen dat gebruik gemaakt wordt van moderne
schone energie.
VI.5.5.

Toerisme

Toerisme is de afgelopen 2 jaar met 40% gegroeid. De verdere ontwikkeling van het
toerismeproduct zal gebaseerd zijn op onze veelzijdige culturen, onze unieke wijze van
vreedzaam samenleven en ons tropisch regenwoud met de rijke flora en fauna. Respect voor
en bescherming van de rechten van in het bijzonder de inheemsen en de marrons, behoud van
de biodiversiteit en van sociale structuren zijn bij de formulering van het product het
uitgangspunt.
28

De marketing van Suriname als toerismedestinatie zal worden geïntensiveerd. Naast
Ecotoerisme zal in belangrijke mate het zakentoerisme worden gepromoot. Het Nieuw Front
zal de sector institutioneel verder doen versterken. Transport- en toegangsfaciliteiten
vergemakkelijken, implementeren van wet en regelgeving en het structureren van
financieringsmogelijkheden zullen worden gecontinueerd.

Culturele dansopvoering Inheemsen

Een van de sula’s van de Wonotobovallen, Boven Corantijn
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VII. Het sociaal maatschappelijk
beleid
VII.1.

Onderwijs

Leerlingen van de 2de klas
Het Nieuw Front onderschrijft de Millenium Development Goals (MDG’s), die vooral gericht
zijn op duurzame ontwikkeling en zal zich krachtig inzetten om deze doelen te bereiken. Ook
in de komende periode stelt het Nieuw Front zich tot doel het educatief stelsel verder te
herstructureren en te reorganiseren zodat de instituten in staat zijn om aan alle Surinaamse
burgers, jong en oud, aan de moderne tijd aangepaste, kwalitatief goede, flexibele en
betaalbare scholings- en trainingsfaciliteiten te presenteren. Hierdoor zullen onze burgers
maar vooral onze jongeren succesvol de hedendaagse uitdagingen op economisch, sociaal en
cultureel gebied tegemoet kunnen treden.
Het Surinaams Educatief Plan, dat is geformuleerd in een landelijk mobilisatie- en
consultatieproces, dat bijkans 3 jaren geduurd heeft, legt de basis voor de
ontwikkelingsrichting binnen de sector onderwijs voor de komende 15 tot 20 jaar.
Op basis van het fundament dat in de afgelopen regeerperiode is gelegd, zal het Nieuw Front
in de komende regeerperiode o.a. aandacht besteden aan:
•

Institutionele versterking van het management met het accent op het opzetten van een
Strategisch Management Systeem voor algehele sturing van de sector onderwijs en voor
de onderlinge afstemming van de activiteiten. Aan scholen zal geleidelijk aan, via
vastgestelde procedures, meer beleidsruimte worden geboden. Schoolleiders en
leerkrachten zullen bijgeschoold worden om de nieuwe uitdagingen, waarvoor het
onderwijs ons stelt, succesvol het hoofd te kunnen bieden;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

institutionele reorganisatie van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
(samenhangend onderwijs, cultuur, jeugd en sport);
concentratie van MINOV op kerntaken, decentralisatie van bevoegdheden o.a.
schoolautonomie, en delegeren van verantwoordelijkheden aan partners;
verbeteren van de kwaliteit en verhogen van de interne efficiëntie van het
basisonderwijs;
opzetten van een monitoringsysteem voor kwaliteitszorg waarbij het accent komt te
liggen op verhoging van kwaliteit en rendement, controle (inspectie) en ondersteuning
(pedagogische en onderwijskundige begeleiding);
bieden van extra begeleiding en andere faciliteiten aan kinderen in buurten waar
arbeiders wonen die lage inkomens hebben;
verdere versterking van het Nationaal Instituut voor Scholing, Arbeid en Beroep
(NISAB) voor een betere afstemming van het technisch, administratief en overig
beroepsonderwijs op de hedendaagse arbeidsmarkt;
bieden van alternatieve opleidingsmogelijkheden voor vroegtijdige schoolverlaters
(drop-outs);
aanpassingen van het onderwijssysteem, waardoor het rendement van het onderwijs
aanzienlijk toeneemt. In het bijzonder gaat het om het terugdringen van het aantal
zittenblijvers en drop-outs met behoud van de noodzakelijke kwaliteit. Verhoging van de
inzet om meer studenten te doen doorstromen naar de studierichtingen die de exacte
vakken omvatten;
stimulering van de kenniseconomie door het gefaseerd bijbrengen van
computervaardigheden op alle onderwijsniveaus;
verdere verbetering van het onderwijs in de districten en het binnenland door het bieden
van kwalitatief hoogwaardig onderwijs door bevoegde leerkrachten en verbetering van
het werk- en leefklimaat van onderwijsgevenden;
introductie van het “Engels” en ICT mogelijkheden in het basisonderwijs;
aanpassing en uitbreiding van de studiefinanciering en afronding van het
studiefinancieringssysteem zodat de toegang tot hoger onderwijs gegarandeerd blijft
voor allen;
opzetten van een Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) voor de accreditatie van
programma’s van onderwijs- en opleidingsinstituten zodat onze opleidingen geijkt
kunnen worden en zowel nationaal als internationaal vergelijkbaar worden;
ontwikkeling en implementatie van curricula voor het bevorderen van een gezonde “life
style” met het accent op o.a. goede voeding, niet roken, geen alcohol- en drugsgebruik,
bewegingsonderwijs en sport, voorkoming van besmettelijke aandoeningen, voorkoming
en bestrijding van geweld en van fysiek en seksueel misbruik, voorkoming van en
bestrijding van HIV/AIDS;
opzetten van een hotel- en toerismetrainingscentrum;
ontwikkeling en uitvoering van programma’s gericht op de vroege-kind-ontwikkeling
(Early Childhood Development);
aanpassing van de bestaande onderwijswetgeving met betrekking tot de ADEK
Universiteit van Suriname en het ontwerpen van een wet op het hoger onderwijs m.b.t.
de bachelor-, master-, Post-Graduate- en HBO-opleidingen;
verdere uitbouw van de nieuwe bachelors en masters programmas volgens de gangbare
internationale ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs. Hierbij zal de samenwerking
met buitenlandse universiteiten in o.a. de Regio, Europa en de Verenigde Staten van
America worden uitgebouwd;
Het onderzoek zal verder worden uitgebouwd door ondersteuning aan de initiatieven van
de ADEK Universiteit van Suriname bij de verdere ontwikkeling van het Research and
Development fund en de opzet van de Faculty of Graduate Studies, waar o.a. masters en
PhD opleidingen verzorgd zullen worden;
ontwikkeling en opzetten van een unit voor afstandsonderwijs door de ADEK
Universiteit van Suriname.
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VII.2.

Gezondheidszorg

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo
Het uiteindelijke doel van de hervormingen in de gezondheidszorg is het verbeteren van de
gezondheidsstatus van de bevolking van Suriname.
Het beleid van het Nieuw Front zal in de komende periode gericht zijn op het:
•
verder versterken van eerstelijnsgezondheidszorg en preventie;
•
verder verbeteren van zowel efficiency als kwaliteit van ziekenhuiszorg;
•
betaalbaar houden van de zorg;
•
beheersing van de kosten van de gezondheidszorg;
•
versterking van 'support'-systemen;
•
ontwikkeling van human resources;
•
verbeteren en waarborgen van kwaliteit;
•
doen bieden van adequate scholing aan kinderen en jongeren met een geestelijke
handicap.
VII.3.

Arbeid

Het recht op arbeid is verankerd in de Grondwet van Suriname. Om het recht op arbeid zoveel
mogelijk te waarborgen zal het Nieuw Front een integraal werkgelegenheids-beleid uitvoeren,
waar alle relevante ministeries, de vakbeweging en het bedrijfsleven nauw bij betrokken
zullen worden. Dit beleid wordt volledig afgestemd op de beschikbare menselijke en
natuurlijke hulpbronnen, de verbintenissen die voortvloeien uit Suriname’s lidmaatschap bij
de Caricom, de verhoogde concurrentie voor Surinaamse bedrijven vanwege globalisatie en
het wegvallen van preferentiële regelingen, de snelle technologische ontwikkeling en de
committering van Suriname aan de Millennium Developments Goals (MDGs), waarvan
armoedebestrijding een belangrijk onderdeel vormt. Modernisering van de arbeidswetgeving
is in dit verband van eminent belang.
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Continue scholing en training moeten voorzien in een verhoogde kwaliteit van het
arbeidspotentieel en een betere afstemming van de vraag naar en het aanbod van arbeid. De
concurrentiepositie van Surinaamse arbeidskrachten zal verbeterd worden en de
arbeidsproductiviteit zal worden verhoogd. Vakscholing zal worden gehanteerd als instrument
om kansarme jongeren de nodige vaardigheden bij te brengen en om vakspecialisme verder te
bevorderen.
Arbeidsmarktonderzoek zal zich in deze blijven concentreren op de behoeften van onze
arbeidssamenleving opdat onderwijs en training beter zijn afgestemd op de arbeidsbehoefte.
Om de werkgelegenheid en productie te bevorderen zullen initiatieven voor klein
ondernemerschap worden gestimuleerd en ondersteund. Ook zullen instituten belast met de
training en begeleiding van kleine ondernemers worden versterkt. Van belang hierbij zijn het
creëren van gunstige financieringsmogelijkheden, in samenwerking met nationale en
internationale organisaties. In de districten en het binnenland zal de oprichting van
coöperaties worden gestimuleerd, in met name de agrarische en toeristische sector.
Voor jongeren, vrouwen en mensen met een handicap zullen specifieke werkgelegenheidsprogramma’s worden uitgevoerd om hun toegang tot de arbeidsmarkt te
vergroten. Voorts wordt de dienstverlening van de publieke arbeidsbemiddeling verbeterd en
gedecentraliseerd om grotere groepen werknemers en werkgevers te bereiken.
Het overleg tussen de sociale partners over de verdere regulering van de beloning van
arbeidskrachten met een verbijzondering van minimumlonen naar sector en bedrijfstak wordt
voortgezet. De introductie van een nationaal pensioenstelsel moet voorzien in het garanderen
van een welvaartvast pensioen op basis van loonontwikkeling en uitgaande van
functiecategorieën en aantal dienstjaren. Hierdoor zullen pensioenen beschermd zijn tegen
ontwaarding.
Bij de aanpak van arbeidsgerelateerde vraagstukken zal het tripartiet partnerschap, tussen
overheid, vakbeweging en bedrijfsleven worden gecontinueerd. Overleg tussen werkgevers en
werknemers zal worden gestimuleerd om rust op de arbeidsmarkt te blijven bewaren.
In de achter ons liggende periode zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de
arbeidswetgeving. Middels een integrale aanpak zal verder gewerkt worden aan de integrale
aanpassing van de arbeidswetgeving en de implementatie daarvan. De uitbanning van
kinderarbeid, in het bijzonder de meest erge vormen, zal met de ondersteuning van de NGO’s,
de vakbeweging, het bedrijfsleven en de Internationale Arbeidsorganisatie en de totale
samenleving verder ter hand worden genomen. In het vervolg op de ratificatie van de ILO
Conventie betreffende de ergste vormen van kinderarbeid zal invulling gegeven worden aan
conventies m.b.t. minimumleeftijd en discriminatie op de werkvloer volgens ILO standaarden.
Voor het verbeteren van de Arbeidsomstandigheden zullen maatregelen genomen moeten
worden ter invoering van een nieuwe Veiligheidswet, een wettelijke regeling met betrekking
tot Uitzendbureau’s en een nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot het
coöperatiewezen. De positie van Suriname als lid van de internationale organisaties ILO en
Cinterfor wordt verder uitgebreid.
VII.4.

Cultuur

Het Nieuw Front zal de grote veelzijdigheid van de Surinaamse culturen inzetten voor de
ontwikkeling van ons land en haar burgers. Om dat wetenschappelijk verantwoord te doen
wordt onze culturele rijkdom, onderzocht, bestudeerd, geïnventariseerd, gedocumenteerd,
geconserveerd en toegankelijk gemaakt voor het publiek en wetenschappelijke instituten.
Het Nieuw Front zal in de curricula voor het regulier onderwijs kunst en cultuur opnemen. Er
zal meer aandacht worden besteed aan opleidingen voor kunst en cultuur. Kunst en cultuur
zullen mede worden ingezet voor de bestrijding van armoede.
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Het Nieuw Front zal culturele betrekkingen met bevriende naties aangaan en er zo toe
bijdragen dat de Surinaamse kunst en cultuur, in al hun uitingsvormen, wereldwijd
gerespecteerd worden.
VII.5.

De media

Het recht van vrijheid van mening en meningsuiting zal als leiddraad blijven dienen voor het
vergunningenbeleid van het Nieuw Front met betrekking tot radio en televisie. Er zal verder
worden gewerkt aan de voorwaarden die de rol en kwaliteit van de media vergroten. Het
Nieuw Front zal in dit kader in dialoog met de media structuren als de mediaraad
ontwikkelen, om de positieve invloed van de media op onze ontwikkeling te versterken.
VII.6.

Sport

Sport is onderdeel van de opvoeding en het stimuleert gezonde competitie. Faciliteiten en
accommodaties in stad en districten zullen verder opgeknapt en uitgebreid worden.
Sportbeoefening zal gestimuleerd worden in alle doelgroepen, waaronder de jeugd, de
volwassenen en mensen met een handicap. Aan de in ons land populaire groepssporten en die
takken van sport waarin uitzonderlijke individuele prestatie worden geleverd, zal bijzondere
aandacht geschonken worden. Deelname aan internationale sportontmoetingen zal worden
aangemoedigd. Het initiëren en het evalueren van beurzenprogramma’s voor sport zullen door
het Nieuw Front verder ter hand worden genomen.
VII.7.

Jeugd

De jeugd behoort tot het grootste ontwikkelingspotentieel in ons land. Het beleid van het
Nieuw Front zal erop gericht zijn om voldoende maatregelen en voorzieningen te treffen t.a.v.
onderwijs en educatie, werkgelegenheid, huisvesting, rechtspositie en welzijn. Bijzondere
aandacht zal geschonken worden aan de jeugd in kansarme buurten. Het Nationaal Jeugd
Instituut zal voor de uitvoering van dit beleid maximaal benut worden.
VII.8.

Drinkwatervoorziening

Goed drinkwater is een basisvoorwaarde voor leven en gezondheid. Zoet water begint in de
wereld steeds meer het karakter te krijgen van een schaars product.
Het Nieuw Front wil dat veilig drinkwater voor iedereen in Suriname toegankelijk en
betaalbaar is. Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen, zal het Nieuw Front in de
komende regeerperiode het volgende doen:
•
een gefaseerde overname van de kustverzorgingsgebieden van de Dienst
Watervoorziening (DWV) door de SWM;
•
het wettelijk regelen en beschermen van waterwingebieden;
•
verbetering van de garantie voor waterleveranties door evaluatie van de tarieven;
•
voortgezette bevordering van de efficiënte productie, zuivering en distributie van
drinkwater van goede kwaliteit;
•
verlenging van de concessie aan de SWM;
•
verder gestalte geven aan de herstructurering van de SWM;
•
de initiatieven tot export van drinkwater zullen door het Nieuw Front ondersteund
worden.
In gebieden waar het water van rivieren en kreken vervuild raakt door illegale
goudwinningsactiviteiten, zal de DWV methoden ontwikkelen om, op andere wijze dan tot nu
toe heeft plaatsgevonden, de binnenlandse bevolking te voorzien van goed (drink)water.
Milieuvervuiling zal krachtig worden tegengegaan.
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VII.9.

Zwervers en zwerfkinderen

Het Nieuw Front zal verder werken aan het terugdringen van de problematiek van zwervers
en zwerfkinderen binnen de samenleving. Onderdelen van het verder uit te voeren beleid zijn
onder andere:
• het ontwikkelen van een Nationaal plan voor Geestelijke gezondheidszorg;
• diensten voor geestelijke hulp zo dicht mogelijk bij de gemeenschap brengen en
decentraliseren;
• surveillanceprogramma’s opzetten;
• verschillende groepen van patiënten/cliënten clusteren en specifieke hulptrajecten
uitzetten.
VII.10.

Drugsverslaafden

Het beleid van het Nieuw Front zal zich met betrekking tot het gebruik van drugs in Suriname
richten op:
• gerichte, intensievere en gedecentraliseerde voorlichting;
• het uitstippelen van een effectief en samenhangend preventiebeleid;
• het opzetten of het stimuleren tot het opzetten van adequate instituten voor opvang en
begeleiding van drugsgebruikers;
• het ontwikkelen van kaders voor het uitvoeren van een anti-drugsbeleid.

VII.11.

Huisvestingsbeleid

De Overheid heeft als uitvloeisel van de Grondwet de verplichting een huisvestingsplan vast
te stellen. Middels de aanname van het meerjarenprogramma voor de sector huisvesting in
Suriname is een solide basis gelegd voor een structurele oplossing van de woningnood. De
participatie van alle belanghebbenden in deze sector wordt als een belangrijke
randvoorwaarde beschouwd.
Bij de oplossing van de heersende woningnood zal de rol van de Overheid vooral
voorwaardenscheppend en faciliterend zijn. De participatie van alle belanghebbenden in deze
sector wordt als een belangrijke randvoorwaarde beschouwd. Essentiële onderdelen van het
meerjaren huisvestingsbeleid van het Nieuw Front zullen zijn:
- versterken van de Dienst der Huisvesting
- opzetten van een voorlichtingscentrum
- trainen van NGO’s
- opleiden van vaklieden
- geven van trainingen in bouwmanagement
- stadsherstructurering
- bouwrijp maken van bouwterreinen
- opzetten van een kwaliteitsinstituut voor de bouw
Er zal verder meer nadruk gelegd worden op de stimulering van woningbezit door het
beschikbaar stellen van domeingrond, het integreren van woningbouwprojecten, het
stimuleren van de zelfbouw, het verruimen van kredietfaciliteiten voor de woningbouw, het
faciliteren van woningbouw initiatieven bij grondbezitters op het platteland, het voorlichten
en begeleiden van toekomstige bouwers, het zorgdragen voor kwalitatieve bouwmaterialen en
het formuleren van adequate bouwnormen. Het “Low Income Shelter Program” en de 7%
kredietregeling van de Centrale Bank van Suriname voor woningbouw zullen worden
voortgezet.
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Voor de sociaal zwakkeren zullen aangepaste woningbouwprogramma’s worden uitgevoerd.
Allocatie en toewijzing van faciliteiten zal transparant en op basis van objectieve criteria
geschieden.
VII.12.

Het sociaal beleid

Het Nieuw Front zal het vestigen en consolideren van een sociaal rechtvaardige samenleving
continueren. Gelijke rechten voor iedereen, in het bijzonder gelijke kansen voor de minder
draagkrachtigen en overige kwetsbare groepen in onze samenleving zullen gewaarborgd
blijven. De sociale dienstverlening aan burgers met lage inkomens, aan senioren burgers, aan
mensen met een handicap en aan kinderen zal verder verbeterd worden.
In het kader van de sociale zorg zal in samenwerking met de sociale partners een modern
stelsel van sociale zekerheid worden geïntroduceerd, zoals gecommitteerd binnen de CSME.
De basisbehoeften voor minimaal levensonderhoud zullen worden gewaarborgd.
VII.13.

Senioren burgers

Het Nieuw Front blijft de verantwoordelijkheid van de gemeenschap ten opzichte van
senioren burgers erkennen en zal de verdere noodzakelijke voorzieningen treffen ter
garandering van een zinvol bestaan. Hierbij zal worden gewerkt aan het welvaartsvast maken
van de AOV en het vergemakkelijken van de bereikbaarheid van de medische voorzieningen.
Tevens zal, in samenwerking met de particuliere sector, de thuiszorg worden
geïmplementeerd. De bouw van nieuwe tehuizen voor senioren burgers, de ontwikkeling van
minimumvoorwaarden waaraan die tehuizen moeten voldoen en het scheppen van
recreatiemogelijkheden voor deze burgers zullen verder ter hand worden genomen.
VII.14.

Integratie van mensen met een handicap in de samenleving

Mensen met een handicap, hebben net als alle overige burgers, recht op een menswaardig en
zinvol
bestaan.
Aanpassingen
bij
bestaande
faciliteiten
zoals
onderwijs,
transportmogelijkheden,
openbaar
vervoer,
huisvesting,
openbare
gebouwen,
recreatiemogelijkheden, werkgelegenheid etc., zullen, ter vergroting van de kwaliteit van hun
leven, krachtig ter hand worden genomen.
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VIII. Bijzondere aangelegenheden
VIII.1.

Dienstverlening door de overheid

Voorbereidend werk is verricht om een programma voor hervorming van de overheid te
formuleren. Het Nieuw Front zal in de komende beleidsperiode dit programma uitvoeren. Het
Nieuw Front zal hiermee samen met alle betrokkenen ons staatsapparaat transformeren tot een
van de modernste en meest efficiënte in het Caribisch gebied, dat steunt op deskundigheid.
Als onderdeel van de hervorming van het staatsapparaat zal de sociale opvangfunctie die het
staatsapparaat tot nogtoe deels heeft vervuld, overgenomen worden door een afgezonderd
programma voor omscholing en opvang voor hen die, buiten hun schuld om, niet meekunnen
in de nieuwe overheid. De modernisering van het apparaat zal mede gericht zijn op de
decentralisatie van verantwoordelijkheden naar het districtsbestuur, waardoor gericht kan
worden gewerkt aan plaatselijke problemen.
Het Nieuw Front zal verder werken aan maatregelen, die moeten leiden tot het optimaliseren
van de dienstverlening van de overheid naar de burgers toe.
Bijzondere aandacht zal onder andere besteed worden aan:
•
doelgerichte training en bijscholing van ambtenaren;
•
automatisering van de overheidsdiensten.
•
vergroten van de acceptatie van ID-kaarten bij formele handelingen;
•
efficiënt decentraliseren van overheidsdiensten. Het beleid voor de komende jaren zal
erop gericht zijn om aan de districten een zekere mate van financiële zelfstandigheid te
geven waarbij decentralisatie van taken en bevoegdheden centraal staat;
•
dienstverlening voor speciale groepen in onze samenleving w.o senioren burgers en
mensen met een handicap;
•
klantvriendelijkheid van de overheid vergroten (één-loketfunctie, service-minded
ambtenaren).
VIII.2.

Religie

Respect voor religie is gewaarborgd in onze Grondwet. Religie en expressie van activiteiten
gericht op spirituele vorming leveren een bijdrage aan het beleven van bepaalde normen en
waarden en zodoende aan de gezonde ontwikkeling van de gemeenschap en het sterker maken
van het individu. Religie en cultuur hebben een grote verwevenheid met elkaar en leveren als
zodanig een bijdrage aan de identiteitsvorming van het individu en de gemeenschap. Onze
multi-etnische en multiculturele samenleving biedt de gelegenheid om van elkaar en met
elkaar te leren. Benutting en koestering van deze omstandigheid is van groot belang voor onze
verdere ontwikkeling.
VIII.3.

Gender

Het genderbeleid zal gericht zijn op het scheppen van gelijke kansen, ongeacht sekse, en op
het in gelijke mate bieden van ontplooiingsmogelijkheden aan beide seksen. Een bijzonder
punt van aandacht is de gelijke participatie van jongens en meisjes op alle niveaus van het
onderwijs.
Het Nieuw Front zal op geïntegreerde wijze de implementatie bevorderen van
gendergerelateerde maatregelen in de diverse sectoren, waaronder de sector Onderwijs,
Gezondheidszorg, Huisvesting en de Agrarische sector.
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VIII.4.

Milieu

Het beleid t.a.v. het milieu zal zich in bijzondere mate concentreren op het formuleren van
wetgeving met daarin onder meer opgenomen de beleidsgebieden biodiversiteit, klimaat, het
tegengaan van milieuverontreiniging en landdegradatie. Hierbij zal het streven naar duurzame
ontwikkeling, met als basis armoedebestrijding, de leiddraad zijn. Benutting van onze
natuurlijke rijkdommen zal in dit kader aandacht krijgen.
Nationale milieuwetgeving zal afgerond worden ten einde onze bevolking effectief te
beschermen alsmede om personen en (internationale) organisaties die onze natuurlijke
hulpbronnen exploiteren te verplichten hun activiteiten op een verantwoorde wijze uit te
voeren.
Biodiversiteit/ biologische veiligheid
Suriname bezit een bijzondere rijkdom aan biodiversiteit. Voor een effectief beheer en
duurzame conservering en gebruik van de biodiversiteit en haar componenten zullen een
biodiversiteitstrategie en een actieplan worden geformuleerd. Tevens zal evaluatie van
bestaande wetgeving plaatsvinden alsook concretisering van het biodiversiteitsbeleid. Verdere
aandachtspunten zijn de instelling van een nationaal bioveiligheidsraamwerk als onderdeel
van de biodiversiteitstrategie en het maken van wetgeving voor biotechnologie en
bioveiligheid.
Klimaat
Verandering in het klimaat door menselijk handelen is in de komende jaren een serieuze
bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid. Suriname met zijn karakteristiek van een
laaggelegen kustgebied is kwetsbaar en heeft grotere kansen op negatieve effecten van
klimaatsverandering. De economische hulpbronnen in ons kustgebied kunnen door de
verwachte zeespiegelstijging en door andere gevolgen van “global warming” ernstig worden
aangetast. Om te kunnen inspelen op mogelijke negatieve effecten op dit stuk zullen
belangrijke beleidsprioriteiten zich richten op:
•
het formuleren van een effectief klimaatbeleid en een actieplan i.v.m.
klimaatsverandering;
•
de evaluatie en aanpassing van bestaande wetgeving van de meest kwetsbare sectoren op
dit stuk o.a. landbouw, visserij, infrastructuur, watervoorraden.
Landdegradatie
Het verminderen van de negatieve effecten van landdegradatie is een belangrijke voorwaarde
voor armoedebestrijding, en is gekoppeld aan een van de Millennium Development Goals.
Belangrijke prioriteitsgebieden in dit kader zijn:
•
het ontwikkelen van een nationaal actie plan;
•
het opstellen van een integraal plan voor duurzaam landgebruik;
•
de evaluatie en aanpassing van bestaande wetgeving en bestemmingsplannen.
Milieuverontreiniging
De nadelige effecten die ontstaan door bedrijfsactiviteiten in de mijnbouw, bosbouw en
industrie en voor mens en milieu, noodzaken tot adequate regelgeving, controle en
monitoring. De belangrijke beleidsprioriteiten die het Nieuw Front in dit kader stelt, zijn:
• het vaststellen van standaarden en normen voor lucht,- bodem- en waterkwaliteit met
het doel het waarborgen van de milieukwaliteit;
• het vaststellen van richtlijnen voor pompstations;
• het uitvoeren van het National Implementation Plan voor Persistent Organic
Pollutants (POPs);
• de aanpassing van de milieuwetgeving aan de ontwikkelingen op nationaal
en internationaal vlak.
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Kyoto Protocol
De ontwikkeling van hernieuwbare vormen van energie zullen verhoogde investeringen
mogelijk maken die duurzame economische ontwikkeling stimuleren.
In dit kader zijn de voornaamste beleidsprioriteiten:
• de samenstelling van een beleidsdocument;
• het ratificeren van het Kyoto Protocol;
• opbouwen van de capaciteit (kennis) voor projecten m.b.t. CDM (Clean Development
Mechanism). Het betreft projecten die het gebruik van milieuvriendelijke
technologieën stimuleren zoals de opwekking van energie middels hernieuwbare
energiebronnen.
Montreal Protocol
Maatregelen zullen getroffen worden om het gebruik van ozonafbrekende stoffen (ODS) te
beperken en te vervangen door ozonvriendelijke alternatieven.
Urbane ontwikkeling
Het milieubeleid zal, voor wat de urbane ontwikkeling betreft, gericht zijn op verdere
bescherming, behoud, verbetering en rehabilitatie van het milieu en de realisatie van
duurzame stedelijke ontwikkeling. Hierbij zal gezorgd worden voor het stimuleren van het
milieubewustzijn, het bevorderen van duurzame productie, het implementeren van een beleid
inzake ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening en wet- en regelgeving op het gebied van
afvalstoffen.
Kustbescherming
De komende periode zal aandacht worden besteed aan de implementatie van de in de
afgelopen periode verrichtte studies waaronder de realisatie van de oeververdedigingen te
Coronie, Paramaribo en Commewijne, alsook aan de aanleg van ringdijken en ringkanalen.
Ontwatering
De ontwatering van Groot-Paramaribo, die middels de bouw van de nieuwe pompgemalen
significant verbeterd is, zal door het Nieuw Front worden voortgezet. In aansluiting hierop
zullen alle afwateringskanalen worden verbeterd. De nodige verbeteringen die voorgesteld
zijn in onderzoeken die gepleegd zijn in de afgelopen periode zullen in uitvoering gebracht
worden zoals die voor de Maagdenstraat en de van ’t Hogerhuysstraat.
Afvalbeheer
Een plan wordt ontwikkeld voor het inzamelen en verwerken van afvalstoffen, voor een
adequate vuilophaal en verwerking, waarbij het principe van “de gebruiker betaalt” ingevoerd
zal worden. Dit heeft als voordeel dat afvalverwerking minder beslag legt op publieke
middelen en de gebruiker de service ontvangt waar die voor betaalt.
Ruimtelijke Ordening
De noodzaak tot Ruimtelijke Ordening met bijbehorende bestemmingsplannen is op vele
gebieden goed zichtbaar.
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Luchtfoto Paramaribo
De complexiteit die dit onderwerp met zich meebrengt, eist extra onderzoek en voorbereiding.
Vooral de woningbouw en verkeersvoor-zieningen vragen extra aandacht. Het Nieuw Front
zal de ruimtelijke ordening een duidelijker plaats geven bij besluitvorming over de fysieke en
logistieke inrichting en ordening van ons land in het algemeen en die van stedelijke gebieden
in het bijzonder.
VIII.5.

Grondbeleid

De aanvraagprocedures voor domeingrond zullen helder zijn en de toewijzingscriteria
objectief. Een ieder zal gelijke toegang hebben tot informatie o.a. via het in uitvoering zijnde
Grond en Land Informatie Systeem (GLIS). Hierdoor wordt ook het traject voor
grondaanvraag en toewijzing aanmerkelijk vereenvoudigd en ingekort.
Het Nieuw Front zal in dit kader maatregelen treffen zodat:
1. de burger zijn transportakte in afzienbare tijd ontvangt;
2. de informatie over percelen (status: domein, wie is de eigenaar, geschatte marktwaarde)
openbaar is en o.a. via internet kan worden ingewonnen vanuit de huiskamer, op kantoor
of elders;
3. burgers, die in de districten wonen, niet meer speciaal naar Paramaribo hoeven af te
reizen voor hun grondzaken, maar die via de Bestuursdienst kunnen afwikkelen, zoals:
• alle informatie inwinnen over alles wat met grond te maken heeft en
• ter plekke een aanvraag voor domeinland indienen.
VIII.6.

Binnenland

In de haast afgelopen regeerperiode van het Nieuw Front zijn er geslaagde beleidsacties
ondernomen om de afbraak op sociaal, economisch en cultureel vlak in het binnenland te
stuiten. In samenspraak en in samenwerking met de plaatselijke gemeenschappen is er een
goede basis gelegd voor de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat aldaar.
Het Nieuw Front zal in de periode 2005-2010 de ontwikkeling in het binnenland krachtig
voortzetten zodat burgers ook in het binnenland een zinvol en nuttig bestaan kunnen
opbouwen. Hierbij zal aandacht besteed worden aan:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

verdere verbetering van het onderwijs middels voortdurende kwaliteitsverhoging van de
leerkrachten en investering in de leermiddelen en de fysieke infrastructuur;
optimalisering van de gezondheidszorg van de binnenlandbewoners;
uitbreiding van het netwerk van nutsvoorzieningen met name elektriciteit, gezond
drinkwater en telecommunicatie c.q. ICT-faciliteiten;
bevordering van de eenheid, vrede en veiligheid in het binnenland door de (her-)
vestiging van politieposten, die waar mogelijk mede door plaatselijke bewoners zullen
worden bemenst;
verdere institutionele versterking van het traditionele gezag, waardoor deze dignitarissen
als partners van de overheid mede richting helpen geven aan het ontwikkelingsproces in
hun woongebieden;
de instelling van bestuurscentra in daarvoor in aanmerking komende gebieden.
de ontwikkeling van woningbouwprogramma’s, ter voorziening in de steeds groter
wordende behoefte aan adequate huisvesting, met inachtneming van de plaatselijke
sociale structuur en cultuur;
de verdere ontsluiting van het binnenland via de uitbreiding van de civieltechnische
infrastructuur, zowel in noord-zuidelijke als in oost-westelijke richting;
het scheppen van steeds verdergaande mogelijkheden op het vlak van de bevordering van
de werkgelegenheid, de toename van de lokale productie en de zelfvoorziening voor wat
betreft de basisbehoeften door de voortdurende stimulering van de economische
bedrijvigheid;
het reserveren van een adequaat deel van de opbrengsten, verkregen uit de exploitatie van
natuurlijke hulpbronnen voor de ontwikkeling van deze gemeenschappen;
het integreren van de rechten op grond van in stamverband wonende leefgemeenschappen
in het nationaal rechtssysteem.
voortgaan met het opstellen van programma’s met het oog op de bescherming van het
milieu, gericht op de verhoging van het milieubewustzijn van de binnenlandbewoners en
het voorkomen c.q. tegengaan van de schadelijke gevolgen van productieactiviteiten.
intensivering van de opvang en begeleiding van ontheemde jongeren uit het binnenland,
teneinde hen aan te moedigen om op een geordende en constructieve wijze deel te nemen
aan het sociaal-maatschappelijke verkeer.

VIII.7.

Technologische ontwikkeling

Productieontwikkeling, innovatie en concurrentie als belangrijke speerpunten van het beleid
voor technologische ontwikkeling zullen in de komende regeerperiode voortdurend aandacht
krijgen met de nadruk op efficiëntie en verhoging van productiviteit en verbetering van de
kwaliteit van de arbeid. Het beleid m.b.t technologische ontwikkeling zal zich voornamelijk
richten op het opheffen van de achterstand in technologie en op het voorzien in een solide
basis voor kennis en innovatie om Suriname in staat te stellen te concurreren met andere
landen. Hierbij zal de focus liggen op het vergroten van productie en op export. Continue
innovaties in alle cruciale sectoren moet Suriname de noodzakelijke concurrentiepositie
verschaffen in de regionale en internationale omgeving waarin zij zich beweegt. Het beleid
zal in deze regelgevend, faciliterend en monitorend zijn en zich daarbij richten op een
integrale ontwikkeling van technologie en innovatie, rekening houdend met de kwaliteit van
het leefmilieu en gericht zijn op de armoedebestrijding. Continu zal daarbij een koppeling
plaatsvinden met de behoeften en eisen van arbeidsmark en zullen knowledge management en
life-long learning, als speerpunten van educatie en werkgelegenheidsbeleid, extra aandacht
verdienen.
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IX. Slot
Het Nieuw Front heeft in de periode 2000 – 2005 wederom een stabiele basis gelegd voor de
duurzame ontwikkeling van Suriname. Met dit verkiezingsprogramma 2005 geeft zij aan op
welke wijze zij de ontwikkeling van ons land zal voortzetten. Het Volk verdient het dat het
Nieuw Front verder zal bouwen aan stabiliteit, groei en duurzame ontwikkeling.
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