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Voorzitter van de VHP C. Santokhi, 

Geeft aanzet tot Suriname’s Vision 2030 
 

VHP Nationale Conferentie  
19 Januari 2013 
Paramaribo - Suriname 
 

 
 
(protocol weggelaten) 

 

Dames en heren,  

Goede morgen, 

Ik heet u van harte welkom op deze conferentie, die is geïnitieerd bij de 64e jaardag 

van de VHP. De Partij werd opgericht op 16 januari 1949, en ik feliciteer nogmaals 

de VHP, de Partijgenoten, sympathisanten en de totale samenleving met deze 

jaardag.  

Met respect gedenken wij vandaag allen, die de Partij hebben opgebouwd en 

gediend, en ons zijn voorgegaan.  

 

Een bijzonder woord van welkom gaat uit naar de gerenommeerde nationale en 

internationale inleiders, die onmiddellijk en belangeloos bereid zijn geweest om hun 

kennis en deskundigheid beschikbaar te stellen ten behoeve van deze nationale 

conferentie.   
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Velen zullen nog steeds wel afvragen wat het doel van de conferentie is en 

waarom een nationale conferentie?  

 

Het bestuur van de VHP, dat in juli 2011 aantrad, besloot om jaarlijks rond de 

jaardag van de Partij een thema te bespreken van, en in nationaal belang.  

 

Het nationale karakter komt tot uitdrukking in de ondervonden samenwerking bij de 

voorbereiding van partners en instanties. Maar dat nationale karakter blijkt ook uit 

een brede vertegenwoordiging van de gemeenschap hier vandaag bijeen.  

 

Wij besloten om vandaag een ééndaagse nationale conferentie te houden met het 

actuele thema:  

 

DIALOOG EN CONSENSUS OVER EEN DUURZAME TOEKOMST 

Aanzet tot Suriname’s 2030 Vision 

 

In de afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereidingen waarbij bleek, dat het 

initiatief kon rekenen op belangrijke en uitgebreide steun vanuit de samenleving.  

Het kabinet van de President, in het bijzonder de President zelf steunde het initiatief, 

de United Nations Development Program (UNDP) stond met raad en daad bij.  

Er waren goede gesprekken met de voorzitter van de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken Ir. Henk Naarendorp, de Democratie Unit van de ADEK Universiteit van 

Suriname in het bijzonder dr. Hans Breeveld en de Centrale Bank van Suriname, met 

name de Governor drs. G. Hoefdraad.  

Laten wij eerst beginnen te kijken naar de basisvoorwaarden, die nodig 

zijn voor lange termijn ontwikkeling, met name de  institutionele 

capaciteit en de kwaliteit van het bestuur.  

Enkele decennia geleden werden onderzoeken gedaan naar de vraag, hoe het kwam 

dat sommige landen zich voorspoedig ontwikkelden, en weer anderen niet, maar die 

ook niet uit hun armoede kwamen, terwijl zij min of meer dezelfde 

ontwikkelingsmogelijkheden hadden.   

De belangrijkste conclusie uit die onderzoeken was dat ‘good governance’ - goed 

bestuur - een grotere bepalende factor was voor ontwikkeling, dan het hebben van 

veel donoren, veel geld of een rijkdom aan grondstoffen.  
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Landen, zonder donoren en zonder grondstoffen, maar met goed bestuur 

ontwikkelden zich beter, vlugger en duurzamer, dan landen met grote rijkdommen 

en donoren, maar waar het bestuur zwak was.  

Onder ‘good governance’ vielen zaken als wet en recht, sterke en deskundige 

instituten, en investeringen in goed en hoog onderwijs voor hun bevolkingen.   

Sterke, deskundige en rechtvaardige instituties bepalen de kracht en de kwaliteit, en 

daarmede het vertrouwen in het bestuur.  

Het gaat daarbij om de kwaliteit en het vertrouwen in de volksvertegenwoordiging 

De Nationale Assemblee, de regering, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, 

het gezag van monetaire autoriteiten, het vertrouwen in de veiligheidsinstituten, het 

vertrouwen in de staatsinrichting en in de instanties die er deel van uitmaken.  

Vertrouwen, dat diensten die belast zijn met de toebedeling van productiemiddelen 

grond en kapitaal, dat ook rechtvaardig doen: dat wij die diensten graag willen 

vertrouwen.  

Sommige doelen en voorwaarden voor de duurzame visie kunnen kort en krachtig 

geformuleerd worden, zonder kans op misverstand.  

De essentie van de rechtstaat bijvoorbeeld, kan kort worden samengevat namelijk 

‘dat de rechtsstatelijkheid in ons denken, doen en handelen altijd de boventoon zal 

moeten voeren’.  

Als wij ons land en ons handelen toetsen aan deze gedachte, moeten we vaststellen, 

dat wij de rechtsstaat gezamenlijk aanmerkelijk zouden kunnen verbeteren.  

Maar in veel van de basisvoorwaarden voor een institutioneel sterk land en voor een 

toekomstvisie, is er voldoende gelegenheid om eigentijdse nieuwe oplossingen te 

zoeken en te vinden voor nieuwe uitdagingen.  

Er wordt bijvoorbeeld reeds geruime tijd gediscussieerd of wij een presidentieel 

stelsel of een parlementair stelsel wensen.  

Een ander duidelijk voorbeeld is ook ons kiesstelsel. Tot nu toe hebben de kleinere 

districten en het binnenland bij verkiezingen een relatief grotere invloed gehad.  

Is dat iets wat moet blijven?, of zijn wij zover, dat ieders stem evenveel gewicht 

heeft, dus ‘one man one vote’ en kunnen we gaan naar een meer rechtvaardig 

kiesstelsel.  
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Ook de niet staatsactoren zoals het bedrijfsleven, boerenorganisaties, ngo’s, 

religieuze organisaties en jongeren- en senioren organisaties, moeten sterke 

deskundige instituties zijn.  

Want de toekomst is niet alleen een staatsaangelegenheid; het is gebaat bij de 

samenwerking van nationale partners. Hoe beter en sterker elke partner, hoe groter 

en sterker het vertrouwen en de ontwikkeling.  

Zij die mij kennen, kennen ook mijn lijfspreuk: ‘Alleen sterk, samen 

sterker!’ 

De kracht en het gezag van de instituten bepalen de kracht en het gezag van het 

bestuur, en daardoor ook de kracht en de kwaliteit van het bestuur van de natie.  

Ontwikkelen van een beleid en regelgeving op het gebied van  openbaarheid van 

bestuur en e-gouvernement zullen in dit kader onmisbare voorwaarden zijn.   

Een ander belangwekkende conclusie uit de studies ging over landen met grote 

minerale rijkdommen als bauxiet, olie en goud. Talrijk waren de voorbeelden van 

landen, ook uit onze regio, die zich rijk rekenden aan hun natuurlijke hulpbronnen.  

Ze verwaarloosden de overige economische sectoren, hadden slappe en corrupte 

bestuurlijke instituties, verwaarloosden de concurrentiekracht van hun economie en 

bleven tenslotte berooid achter.  

Hun bevolkingen hadden uiteindelijk weinig tot geen profijt uit de rijkdommen: zij 

hadden slechts de illusie van rijkdom gekend. Wat hun kans op ontwikkeling moest 

worden, werd voor hun de ‘mineral curse’, de ‘grondstoffenvloek’.  

Die lessen zijn voor ons relevant, ze wijzen de weg, zodat wij de economie scherp 

concurrerend houden, en strategisch blijven denken en handelen.  

Het IMF en beoordelingsbureaus complimenteren Suriname voor goed macro 

economisch bestuur: die complimenten zijn terecht.  

 

Maar tegelijkertijd vragen die instellingen ook aandacht voor de Surinaamse 

uitvoeringscapaciteit, institutionele ontwikkeling en diversificatie van de economie.  

Het zijn vaststellingen waarvan wij weten dat ze waar zijn.  

 

Waarom blijf ik met u zo lang stilstaan bij de kwaliteit van het bestuur en 

de kracht van onze instituten?  

Omdat zij de basisvoorwaarden vormen voor de goede toekomst die wij wensen. Zij 

bepalen of het werk- en leefmilieu vertrouwenwekkend en stimulerend zullen zijn.  
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Deze basisvoorwaarden zijn zó belangrijk, dat de conclusie getrokken kan worden 

dat ‘goed bestuur’, dé bepalende factor is voor duurzame groei van voorspoed.  

Dan zal dat, wat wij nu opbouwen, beschermd en duurzaam beschikbaar zijn, ook 

voor komende generaties.  

Hierbij dient benadrukt te worden dat het menselijk kapitaal, bestaande 

uit de nationale en de diaspora-gemeenschap, de natievorming en de 

stuurkracht, ook gerekend moeten worden tot  de randvoorwaarden voor 

de duurzame ontwikkeling.  

Veel economische, sociale en infrastructurele plannen, die wij voorbereiden en willen 

uitvoeren, zullen pas op lange termijn voltooid worden.  

Als wij bijvoorbeeld de agrarische schuur van de regio willen worden, zal dat niet in 

één regeertermijn geheel tot stand gebracht kunnen worden. Als wij het tekort aan 

huisvesting willen oplossen, zal dat langer dan één regeertermijn vergen.  

Als wij de aansluiting met het Zuid Amerikaanse wegennet willen ontwikkelen, zal 

het enige tijd duren voordat wij zover zijn.  

Het gewenste beleid is vaak regeertermijn overstijgend en regeringoverschrijdend.  

Het overeenkomen van beleid op lange termijn zal de gemeenschap nader tot elkaar 

brengen, rondom de eigen toekomst en zal helpen, om meer in eenheid te handelen: 

kortom, het zou de natievorming krachtig ondersteunen en het zou de stuurkracht in 

ons land aanmerkelijk vergroten.  

Het belangrijkste van Suriname is de grote gevarieerde bevolking, die onderling 

verdraagzaam is en respectvol met elkaar omgaat. Die bevolking groeit, ook door de 

komst van buitenlanders.  

Een bevolkingspolitiek is dringend gewenst, als onderdeel van de natievorming, 

zodat immigratie en groei op vooraf bekende wijze, en beleidsmatig plaatsvinden, 

zonder dit als bedreigend te ervaren.  

Suriname beschikt over een diaspora gemeenschap die bijna even groot is als onze 

bevolking en waarvan een groot deel in Nederland woont.  

Het staat vast dat onze diaspora gemeenschap in de wereld over een enorm 

potentieel aan menselijk kapitaal, kennis, netwerken, maar ook financieel kapitaal 

beschikt. De Surinaamse diaspora in Nederland bezit een vermogen van 16 miljard 

Euro.   

Voor de VHP staat vast dat deze potentie op een duurzame wijze ingezet moet 

worden voor de ontwikkeling van ons land. Naast de inzet van onze diaspora 
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menselijk kapitaal, zal ook het inzetten van ons nationaal menselijk kapitaal 

bijdragen tot het versterken van “het vertrouwen in eigen kunnen” en groei van de 

nationale trots.  

Kijken wij naar de internationale omgeving dan zal in de vision 2030 dan 

deze ook een andere zijn.   

De internationale machtsverhoudingen zullen in de komende 20 jaren veranderen. 

Over de hele wereld voltrekt zich bestuurlijke schaalvergroting: landen organiseren 

zich in federaties.  

De Verenigde Staten van Amerika is een federale staat, India is de grootste 

democratische federatie ter wereld en de federale staat Brazilië is het machtigste 

federale staat in Zuid Amerika. In Europa hebben 27 lidlanden de Europese Unie 

gevormd met verlies van soevereiniteit, maar die nu ook serieus denken aan een 

federatie Europa.   

Als deze ontwikkeling tot schaalvergroting leiden, en die zich mogelijk ook in Zuid 
Amerika zal voltrekken, wat zal ons standpunt worden over integratie in Unasur?   
 
Zullen de kleine economieën in de Caricom ook groeien tot een federatie Caricom 
om vervolgens in een grotere Zuid Amerikaanse federatie te stappen? Een goede 
discussie voor de vision 2030.  
 
We merken dat nationale onafhankelijkheid getransformeerd wordt regionale 
onafhankelijkheid met een sterke interdependentie tussen de staten. 
 
Wij zullen serieus moeten nadenken over onze toekomstige staatkundige status in 
dit kader.  

 

Ook andere complexe internationale vraagstukken noodzaken ons om nu al 

standpunten in te nemen. Bekend zijn de schaarste aan brandstof en water, een 

groter wordende bevolkingsdruk, de zorg voor het milieu en de voedselvoorziening 

als er in 2050 meer dan 9 miljard mensen gevoed zullen moeten worden.  

Deze ontwikkelingen leiden ook tot nieuwe inzichten die steeds luider klinken in de 

WTO. Inzichten als ‘onze natuurlijke hulpbronnen in de wereld’ en ‘made in the 

World’: hoe willen wij hierop inspelen? 

 

Dames en heren, hoe is The way forward?  

Het staat voor de VHP vast, dat voor de toekomst van Suriname het van groot 

belang is dat alle staat- en niet staat actoren de verantwoordelijkheid op zich nemen 

om gezamenlijk te geraken tot een lange termijn ontwikkelingsvisie.  
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Een lange termijn ontwikkelingsvisie met een duurzaam ontwikkelingsplan, dat 

volgens de VHP zelfs verheven zou moeten worden tot een wet, waaraan iedereen 

zich dient te houden.  

 

Dit zal de toekomst van de Republiek Suriname ongetwijfeld ten goede komen. 

Tegen deze achtergrond heeft de VHP het initiatief genomen om deze conferentie te 

organiseren.  

 

We beseffen echter dat deze eendaagse conferentie, niet vandaag al zal resulteren 

in een lang termijn visie. Een te ontwikkelen visie moet ons helpen om duidelijkheid 

te krijgen over tal van onderwerpen:  

 

deze conferentie van één dag is niet in staat om ze allemaal te behandelen maar het 

is een begin. Het is vooral belangrijk dat wij, na vandaag, weten welke de verdere 

stappen zullen zijn, en dat er zeer zeker nog nadere consultaties nodig zijn.  

 

Ik kijk dus met belangstelling uit naar die adviezen en aanbeveling. Ik besef ook dat 

de overheid een leidende rol in dit proces zal hebben.  

 

In de voorbesprekingen tot deze conferentie heb ik met verschillende personen en 

instanties van gedachten gewisseld over de vervolgfase.  

 

Wat ik merkte was enthousiasme en inspiratie om te willen meewerken, vooral in die 

vervolgfase. Een gestructureerde public private en community samenwerking zal 

hierin een rol hebben op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve 

inspanning.  

 

Vandaag zijn wij hier bij elkaar, de huidige generatie leiders, en de jongeren, die de 

toekomst zijn (de toekomst van nu en niet van morgen!). De toekomstige 

leiders, om te praten over onze toekomst. Deze ontmoeting van generaties geeft 

aan deze dag bijzondere meerwaarde. 

Ten slotte verwelkom ik u nogmaals en wens ik u allen een vruchtbare dag toe en 

kijk met belangstelling uit naar de resultaten van de conferentie.  

 

Ik dank U. 

 

 

 


