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Ten geleide

Op 25 mei 2015 beslissen de kiezers aan welke politieke organi-

satie, individuele partij of combinatie van partijen, zij de zorg voor 

de toekomst van ons geliefd land Suriname zullen toevertrouwen. 

De NPS acht het van belang dat de kiezers, middels een hoog op-

komstpercentage, demonstreren dat onze bevolking goed gebruik 

maakt van haar democratisch recht, het stemrecht, om invloed 

uit te oefenen op de weg naar het bepalen van het beleid voor 

onze toekomst.

Voor allen die voor het eerst mogen deelnemen aan de verkiezin-

gen ,en de overige jonge Surinamers is mijn boodschap: Kies voor 

zekerheid, betrouwbaarheid, eerlijkheid, gedegenheid, rust en

toekomstperspectief. In de tijd die voor ons ligt, zullen wij, over-

eenkomstig de steeds gevolgde weg, beleid op jullie blijven rich-

ten en kansen voor jullie creëren, met name op het gebied van:

onderwijs, werkgelegenheid, woningbouw, sociale wetgeving, en 

bevordering van ondernemerschap.

Jullie moeten steeds voor ogen houden dat Welvaart en Welzijn 

het resultaat zijn van een gedegen visie, een planmatige aanpak, 

en gedrevenheid van velen in de natie. We kunnen daarbij leren 

van onze opgedane ervaringen en ons erop instellen om het in de 

toekomst met jullie mandaat, medewerking en inzet, nog beter te 

doen. 
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Als sociaal-democratische politieke partij is de NPS toegankelijk 

voor een ieder die ervan overtuigd is, dat vrijheid, verdraagzaam-

heid, verantwoordelijkheid, democratie, sociale rechtvaardigheid, 

duurzaamheid, solidariteit, zelfwerkzaamheid, respect, en de 

gelijkwaardigheid van alle mensen de fundamenten zijn van onze 

natie. Dit zijn de idealen en de grondslag van onze politiekvoering. 

De NPS aanvaardt wet en recht als richtsnoer voor haar politiek 

handelen.

De NPS staat steeds klaar om haar politieke idealen te realiseren 

namelijk het dragen van regeerverantwoordelijkheid. Zij sluit 

geen enkele democratische partij uit ,die toont de beginselen van 

ons staatsbestel te aanvaarden, om samen met haar regerings-

verantwoordelijkheid te dragen.

De relatie tussen de NPS en het volk van Suriname wordt ver-

nieuwd. Wij beginnen een nieuw politiek dialoog met het 

Surinaamse volk , puttend uit de rijke ervaring die wij hebben op-

gedaan binnen het politiek-bestuurlijke, terwijl wij samen werken 

aan de duurzame ontwikkeling van ons land.

Wij willen middels dit manifest inzicht verschaffen in:

1. de Ontwikkelingsvisie van de Nationale Partij Suriname

2. waar de NPS voor staat,

3. wat de NPS wil realiseren in de periode 2015 2020,

4. de redenen waarom u moet stemmen op de NPS.

De belangrijkste uitdaging voor de NPS ligt in het informeren 

van u, de kiezer, en in u ervan te overtuigen om op 25 mei 2015 

bewust de juiste keus te maken  door te 

 stemmen op de 

De Nationale Partij Suriname,

Dr. Gregory A. Rusland

Voorzitter
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De ontwikkelingsvisie van de NPS
 
Suriname is een vredige natie:

•	 die op principes van vrijheid en democratie is georganiseerd;

•	 waarin een ieder zich volledig kan ontplooien en ontwikkelen;

•	 gevormd door haar eigen geïntegreerde multi-etnische 

samenleving met erkenning en respect voor de harmonische 

interacties tussen de delen van haar cultuur, waardoor deze 

weerbaar en onafhankelijk zijn;

•	 waarin alle burgers, organisaties, instituten en anderen hun 

verantwoordelijkheden kennen, en zich productief inzetten;

•	 met een hoog niveau van ontwikkeling, educatie, welvaart 

en welzijn op zowel economisch, sociaal en maatschappelijk 

gebied;

•	 die de rechtsstaat, de samenleving, het milieu en het individu 

respecteert;

•	 die op effectieve en voorbeeldige wijze in internationale po-

litieke, sociale, culturele en economische activiteiten partici-

peert;

•	 die haar ontwikkeling zoveel mogelijk op eigen kracht zal 

financieren; 

•	 die aan alle Surinamers, op elk maatschappelijk gebied, gelijke 

ontwikkelingskansen biedt.
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Wat de NPS zal realiseren in de periode  
2015 – 2020 

De NPS benadert de ontwikkeling van Suriname vanuit een aantal 

ontwikkelingsperspectieven die hieronder zijn vervat. 

Financieel-economisch Beleid

A. Algemeen economische agenda

De financieel economische situatie van ons land is door de NPS en 

haar partners op een uitmuntende manier aanzienlijk verbeterd, 

en tegen het eind van 2010 behoorde Suriname tot een van de 

weinige landen in de regio met aanhoudende groei, lage inflatie, 

en een stabiele koers.

De moeizaam gerealiseerde groei en ontwikkeling wordt bedreigd 

door ondoordachte, populistische uitgaven en programma’s, een 

toenemende staatsschuld, en geïnstitutionaliseerde corruptie. 

Dit zijn zaken waarvan niet altijd de schade op korte termijn 

zichtbaar is, maar waarvan de gevolgen zich onherroepelijk en 

meedogenloos zullen aandienen in de toekomst.

Suriname kent veel economische meevallers, vrijwel uitsluitend 

uit de mijnbouwsector. Dankzij deze meevallers is het verkwis-

tend beleid van de huidige regering nog niet in volle omvang 

voelbaar voor de bevolking. Ter voorkoming dat Suriname vervalt 

in een situatie van “verspilling nu en verval in de toekomst”, dient 

onmiddellijk het getij gekeerd te worden. Onze economie moet 

geleid worden naar een pad van wel doordachte bestedingen 

voor lange termijn groei en ontwikkeling. We zijn het aan onze 

jongeren en toekomstige generaties verschuldigd om de financië-

le meevallers van vandaag te stoppen in sectoren die garanderen 

dat ook zij, wanneer zij volwassen zijn, nog kunnen profiteren van 

deze meevallers.
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De NPS zal daarom het accent leggen op de volgende financi-

eel-economische beleidspunten:

•	 consolidatie van de economische groei;

(Dit wordt bereikt door:

 - creëren van een gezond investeringsklimaat; 

 - verbeteren van de concurrentiepositie van hoofdzakelijk 

klein en middelgrote bedrijven;

 - kanaliseren van meevallers van de mijnbouwsector naar 

hervormingen ten gunste van andere sectoren met een 

duurzaam karakter, en met voldoende potentie voor werkge-

legenheid.)

•	 transformeren naar een kenniseconomie;

•	 verbeterde afstemming van de beroepsbevolking op de vraag 

naar arbeid in zowel kwalitatieve als in kwantitatieve zin;

•	 rationaliseren van het ambtenarenapparaat met het oog op 

efficiëntie, modernisering, en verbeterde capaciteit van over-

heidsinstituten;

•	 minimaliseren/ beperkt houden van de inflatie door de daar-

voor verantwoordelijke instituten;

•	 handhaven van een eventueel begrotingstekort tot maximaal 

3% van het BBP;

•	 hervormen van het belastingsysteem tot een systeem dat 

rechtvaardig is, duurzame economische groei mogelijk maakt, 

en geen ruimte biedt voor corruptie;

•	 verbeteren van de toezicht op het verzekeringswezen; 

(Het verzekeringswezen dient meer in lijn gebracht te worden 

met internationaal gangbare normen.) 

•	 herinvesteren van kapitaal:

 - door sterke financiële instituten te ontwikkelen kan 

Suriname zich positioneren in de ontwikkeling van alterna-

tieve industrieën en sectoren, waardoor het vertrouwen van 

investeerders wordt vergroot; 

 - het Surinaams spaarkapitaal zal gebruik kunnen maken van 

de internationale financiële netwerken en centra die toegang 

verschaffen tot de nieuwste “financiële tools”;

 - door de inkomsten uit non-renewable natural resources 

te herinvesteren in alternatieve industrieën, waarbij het 

opzetten van kenniscentra een grote rol speelt, kunnen deze 

groeien tot volwaardige industrieën die internationaal en, 

of regionaal kunnen concurreren. Deze moeten als buffer 

dienen om de verminderde inkomsten uit non-renewable 

natural resources over tijd op te vangen. 

B. Verbetering van het concurrentievermogen

Het concurrentievermogen van Suriname is afhankelijk van een 

aantal factoren die uiteenlopend van aard zijn, en zodoende een 

zware druk leggen op het vermogen van bestuurders om deze te 

verbeteren. De complexiteit van het verbeteren van het concur-

rentievermogen vereist daarom kundige en ervaren leiders die 

inzicht hebben in samenhangende beleidsvoering. De NPS heeft 

bewezen te beschikken over deze kundigheid.
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Verbetering van het concurrentievermogen vereist dat er wordt 

voldaan aan de basisvoorwaarden van sterke instituten, capa-

citeitsopbouw, verbeterde infrastructuur, prudent macro-eco-

nomisch beleid, en sociaal evenwicht. Ons land zal zich moeten 

optrekken naar een door efficiëntie gedreven economie, waarbij 

op alle niveaus, en in elke sector efficiëntie en effectiviteit de 

boventoon voeren. 

De NPS wil dit bereiken door:

•	 de dialoog tussen overheid, bedrijfsleven en vakbeweging te 

versterken, en dit dienstbaar te maken aan de efficiencyverbe-

tering van alle sectoren;

•	 voldoende incentieven te creëren voor kennisuitwisseling 

zowel binnen Suriname als met het buitenland;

•	 de kwaliteitsverbetering van management opleidingen te 

stimuleren;

•	 het opzetten van innovatiecentra te stimuleren;

•	 een innovatiefonds in te stellen.

C. Ondernemerschap

De NPS acht het noodzakelijk om vooral de Midden en Klein 

Bedrijf (MKB) sector verder uit te bouwen, en die fundamenten te 

geven voor een permanente en gestructureerde ontwikkeling.

Het beleid zal gericht zijn op:

•	 verbeteren van de condities en voorwaarden voor het vestigen 

van het MKB;

•	 betere bescherming van minderheidsaandeelhouders in 

bedrijven waardoor participatie van kleine investeerders in 

ondernemingen gestimuleerd wordt; 

•	 beschikbaarstellen van meer risicokapitaal tegen voordelige 

rentetarieven; 

•	 afstemmen van het aanbod van onderwijs en trainingen op de 

behoefte van de sector;

•	 aanpassen van de regelgeving (modern en transparant) ter 

stimulering van investeringen;

•	 stimuleren van het aangaan van joint ventures met buiten-

landse ondernemingen;

•	 heractiveren en uitbouwen van het programma om ambtena-

ren te stimuleren om te ondernemen.

D. Overheidsdienstverlening

De NPS zal zich ervoor inzetten een efficiëntie slag binnen de 

overheidsstructuur te realiseren door te werken aan:

•	 herinrichting en verbetering van de dienstverlening van de 

overheid;

•	 hervorming c.q. modernisering van het staatsapparaat tot een 

gestroomlijnde effectieve, efficiënte, en transparante organi-

satie;

•	 afstoting van oneigenlijke taken; 

•	 verbetering en verhoging van de deskundigheid, efficiëntie, 

productiviteit en klantvriendelijkheid van het overheidsappa-

raat; 
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•	 automatisering van de administratie en electronische afhan-

deling van stukken;

•	 voortgaande decentralisatie van bestuur; 

•	 verbetering van de dienstverlening aan seniorenburgers, en 

mensen met een beperking; 

•	 uitvoering van een HRM-beleid ter aanvulling of vervanging 

van het huidig personeelsbeleid, waarbij er een hoge mate van 

transparantie, carrièreplanning en “jobsatisfaction” wordt 

gegarandeerd;

•	 verbetering van de overheidsvoorlichting.

E. Anticorruptie strategie

Corruptie wordt wereldwijd gezien als een rem op economische 

ontwikkeling. Het zorgt voor inefficiënties in productieprocessen, 

en is een van de drijvers van armoede. Corruptie is antiproductief, 

en zorgt er ook voor dat het concurrentievermogen van een land 

aanmerkelijk afneemt.

Zonder twijfel viert corruptie hoogtij in Suriname. De NPS wil 

deze situatie keren, en zal middels de uitvoering van een breed 

gedragen anticorruptie strategie ons land uit de greep van cor-

ruptie halen. De strategie berust op de overtuiging dat het klimaat 

voor corruptie gecreëerd wordt, en dat deze middels hervorming 

van regelgeving en instituten kan worden ingedamd. Corruptie 

wordt o.a. ingedamd waar er scheiding van machten is, “checks 

en balances”, transparantie, een goed rechtssysteem, duidelijke 

verantwoordelijkheden, regels en beperkingen. Corruptie kan 

moeilijk gedijen waar een democratische cultuur is ingebed, eer-

lijke concurrentie heerst, en een goed controlesysteem met een 

optimale informatievoorziening aanwezig is.

Vanuit deze gedachtegang zullen de navolgende maatregelen 

worden getroffen:

•	 herziening van de comptabiliteitswet; 

•	 invoering van een aanbestedingswet;

•	 fusering van de Rekenkamer en de Centrale Lands Accountant 

Dienst (CLAD) in het autonoom Instituut voor Integriteit en 

Controle, en verruiming van de zelfstandigheid en bevoegdhe-

den;

•	 invoering van een overheidsinvesteringenwet die richtlijnen 

cq. voorwaarden geeft voor overheidsinvesteringen;

•	 introductie van integriteitstrainingen op Middelbare Scholen;

•	 introductie van een integriteitscode bij ambtenaren en RvC’s 

van Staatsbedrijven;

•	 invoering van een gedegen en breed gedragen anticorruptie 

wet.

(Deze wet moet:

 - corruptie duidelijk omschrijven;

 - zowel de vrager als de aanbieder van corruptie verantwoor-

delijk stellen;

 - duidelijke strafmaten formuleren;

 - de klokkenluider(s) beschermen.)
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De nodige structuren zullen ingericht worden om deze wet te 

implementeren.

Sociaal-maatschappelijk beleid

Een goede financieel-economische ontwikkeling creëert moge-

lijkheden voor een gedegen sociaalmaatschappelijke ontwik-

keling. In dit kader is de NPS bekend om haar decennia lange 

sociaal-maatschappelijke oriëntatie. Vandaar dat de NPS veel 

aandacht zal blijven schenken aan herallocatie van publieke 

investeringen; dit met grote prioriteit voor gezondheidszorg, 

veiligheid, sociale zekerheid, onderwijs en huisvesting.

De NPS benadrukt dat sociale zekerheid nimmer mag betekenen 

dat burgers in een aanhoudende afhankelijkheidspositie t.o.v. de 

overheid komen te staan. Burgers hebben de plicht om een ade-

quate bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land en dat 

geeft ze het recht om een redelijk inkomen te genieten waardoor 

ze in staat zijn een waardig bestaan te leiden.

Zoals in elke maatschappij zijn er ook burgers die niet in staat zijn 

om voldoende middelen te genereren om in hun eigen levenson-

derhoud te voorzien. Deze burgers vallen binnen de zorgsfeer van 

de overheid. De overheid heeft de plicht om deze burgers zodanig 

te begeleiden dat ze de kans krijgen om zelfstandig in hun eigen 

levensbehoeften te voorzien.

Vanuit deze achtergrond wordt het sociaal beleid van de NPS 

gevoerd. Het sociaal beleid dient nauw aan te sluiten bij het 

werkgelegenheidsbeleid en daarmee dus ook op het beleid m.b.t. 

ondernemerschap en economische ontwikkeling. 
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Kansarmen verdienen altijd een nieuwe kans! 

In onderstaande hoofdstukken wordt de visie van de NPS over het 

te voeren sociaal maatschappelijk beleid weergegeven.

A. Sociale zekerheid

Met betrekking tot de sociale zekerheid, zal de NPS zich blijven 

inzetten voor het bestendigen van een sociaal rechtvaardige 

samenleving, middels:

•	 bevordering van participatie van alle delen van de bevolking in 

scholing, gendergelijkheid, gezondheid, sociaal zekerheidstel-

sel, AOV, huisvesting, waardevaste salarissen en pensioenen; 

•	 vergroting van de zelfredzaamheid, en weerbaarheid van de 

bevolking.

•	 invoering van conditionele sociale voorzieningen;

(Dit zijn sociale uitkeringen die zijn gekoppeld aan de mate 

waarin de persoon zich inzet voor duurzame armoedebestrij-

ding.)

•	 verbetering van de leefomstandigheden van kansarmen; 

•	 voorkoming van nieuwe stedelijke armoede; 

•	 instelling van een Algemeen Pensioenfonds met waardevaste 

pensioenuitkeringen.

B. Gezin

De NPS is er stellig van overtuigd dat het gezin de basis vormt van 

elke samenleving. De NPS stimuleert de vorming van gezonde en 

stabiele gezinnen waar:

•	 ouders de primaire verantwoordelijkheid nemen voor de op-

voeding van hun kinderen;

•	 er sprake is van adequate huisvesting;

•	 kinderen de gelegenheid krijgen om zich te ontplooien tot 

kritische, verantwoordelijke en geschoolde burgers;

•	 gezinsleden respect hebben voor elkaar en voor hun mede-

mens.

Dit is het ideaalbeeld van elk gezin dat een optimale bijdrage kan 

leveren aan de ontwikkeling van een land: de kiem voor welzijn 

van duurzame aard voor elke natie. Met dit ideaalbeeld voor ogen, 

zal de NPS haar beleid uitvoeren. Aangezien niet alle gezinnen 

kunnen voldoen aan dit ideaalbeeld zal de overheid, samen met 

het maatschapelijk middenveld, steun moeten bieden. 

De volgende beleidpunten zullen uitgevoerd worden:

•	 verbeteren van het sociaal zekerheidsstelsel zodat deze duur-

zaam en betaalbaar blijft;

•	 bevorderen van professionele gezinsbegeleiding;

•	 bevorderen van het schoolbezoek door leerplichtigen middels 

o.a. financiele ondersteuning waar nodig;

•	 garanderen van voldoende en professionele kinderopvang 

(creches e.d.); 

•	 opvoeren van de voorzieningen gericht op het directe welzijn 

van het kind. 
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(Onder andere het uitbreiden van de faciliteiten waaronder vrij 

vervoer voor scholieren en studenten.)

C. Onderwijs

Onderwijs geniet hoge prioriteit bij de NPS, omdat de toekomst 

van Suriname voor een belangrijk deel wordt bepaald door de 

kwaliteit van het onderwijssysteem. Kennis en vaardigheden zijn 

onmisbaar om onze huidige en toekomstige uitdagingen tege-

moet te treden. Investeren in het menselijk kapitaal (de menselij-

ke hulpbron) door middel van goed onderwijs is een voorwaarde 

voor ontwikkeling en het verkrijgen van welvaart en welzijn.

De NPS maakt zich op om het onderwijsplan uit te voeren op basis 

van een integraal ontwikkelingsbeleid, gebaseerd op progressivi-

teit, ondernemerschap, vernieuwing, en toegankelijkheid in het 

onderwijs. 

De NPS zal op het gebied van ons onderwijs zich inzetten voor:

•	 optimale ontwikkelingskansen, en kwaliteitsonderwijs voor 

iedere burger op het gehele grondgebied van Suriname; 

•	 moderniseren en vernieuwen van het onderwijs op alle ni-

veaus;

•	 ontwikkelen en uitvoeren van actieprogramma’s voor achter-

standsgebieden in stad en district volgens een stimulerings-

plan;

(In het stimuleringsplan zal o.a. worden opgenomen:

 - betere voorzieningen voor leerlingen en leerkrachten;

 - stimuleringspremies en incentieven voor gedetacheerde 

leerkrachten;

 - uitvoeren van een pilot voor 2talig onderwijs in geïsoleerde 

gebieden;

 - speciale didactische begeleiding en ondersteuning;

 - bouw van internaten in concentratie gebieden(b.v. Albina);

 - gemeenschapsparticipatie en landbouwonderwijs.)

•	 bouw van Nucleuscentra in elk district; 

(In zo een nucleus centrum kunnen o.a. worden onderge-

bracht:

 - onderwijscoördinatie-units; 

 - voorzieningen waaronder mediatheken, internetfaciliteiten 

en, IP phones, audiovisuele middelen, ICT lokalen, sportvel-

den, muziek, aula,vergaderlokalen, trainingscentra, practi-

cum lokalen, en standaard toiletgroepen;

 - studentenhuisvesting VOJ en VOS.)

•	 instellen van de afdeling (Onderwijs)innovatie;

(De nadruk zal gelegd worden op:

 - systematische heren bijscholing van alle leerkrachten op alle 

niveaus; 

 - opzetten van een monitoring en evaluatie-unit;

 - departement voor afstandsonderwijs (Unit voor online 

Courses op het IOL;

 - E-education invoeren, w.o. het volgen van lessen online.)

•	 versterken van begeleidingssystemen;
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(Voor zwakke leerlingen toegang tot o.a. remedial teaching en 

begeleiding.)

•	 verschaffen van meer intellectuele en creatieve uitdagingen 

aan beter presterende leerlingen; 

•	 vergroten van schoolleiderschapskwaliteiten door middel van 

trainingen;

•	 stimuleren van levenslange, permanente educatie voor allen; 

•	 uitbannen van Analfabetisme; 

•	 verminderen van het aantal Drop-outs:

 - geen zittenblijvers op de basisschool;

 - gedifferentieerde overgang naar niveaugroepen;

 - intensieveren van begeleiding;

 - faciliteren van remedial teaching;

 - bieden van gerichte trainingsmogelijkheden;

 - ontwikkelen en implementeren van motivationele program-

ma’s. 

•	 ontwikkelen en aanbieden van Stimuleringsprogramma’s voor 

vroegtijdige schoolverlaters om weer naar school te gaan;

•	 institutionele versterking van het Minov in het bijzonder de 

afdelingen Curriculumontwikkeling, Begeleiding, Inspectie, 

Onderzoek en planning, BLO, BNO en BVO;

•	 aanbieden van standaardvoorzieningen voor leerlingen met 

een beperking, en hun leerkrachten;

•	 vermeerderen van practicum en praktijklokalen op alle ni-

veaus;

•	 opzetten van een Fonds voor de waardering van uitzonderlijke 

prestaties van leerkrachten, leerlingen/studenten en oplei-

dingsinstituten;

•	 uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor het opzetten 

van middelbare scholen in de districten Para, Brokopondo en 

Marowijne;

•	 uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor meerdere instruc-

tietalen in het onderwijs;

•	 ordenen van meertaligheid;

(Onder andere middels instellen van een Taalraad.)

•	 vreemdetalenonderwijsbeleid herzien:

 - Engels aanleren in een vroeg stadium;

 - Spaans, Portugees en Frans facultatief aanbieden op VOJ en 

VOS niveau;

•	 bijstellen en afkondigen van de Wet op het Hoger Onderwijs 

e.e.a. i.s.m. de diverse actoren;

•	 controle op de kwaliteit, en de legitimiteit van opleidingen 

aangeboden door (buitenlandse) onderwijsinstellingen;

•	 aanpassen Wet NOVA;

•	 versterken Bureau NOVA d.m.v. bemensing en capaciteitsop-

bouw;

•	 invoeren van een HR management systeem;

•	 bijstellen van het subsidiebeleid: 

(Het gaat onder andere om:

 - uitkeren van een vast bedrag per ingeschreven student aan 

een school of instelling;
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 - toename subsidie bij wetenschappelijk onderzoek.)

•	 in gebruik nemen, en uitbreiden van de Studentenhuisvesting 

op de ADEKUS; 

•	 aanscherpen van onderwijswetten en regelgeving; 

•	 integreren van het vak lichamelijke opvoeding en sport binnen 

alle schooltypen;

•	 aanpassen van de vakantieperioden; 

•	 opvoeren van preventief beleid m.b.t. tienerzwangerschap.

D. Arbeid

De menselijke ontwikkelingspotentie is een essentiële factor in 

het streven naar economische groei en sociale ontwikkeling. De 

NPS heeft de overtuiging dat iedere burger de gelegenheid gebo-

den moet worden om op waardige wijze in eigen levensonder-

houd te kunnen voorzien. Het recht op arbeid houdt tevens in een 

plicht om een bijdrage te leveren aan de nationale ontwikkeling.

Naast de maatschappelijke verplichtingen heeft iedere burger 

het recht op (voldoende) individuele ontplooiing. Voor geleverde 

inspanning, arbeid, moet elke werknemer zich verzekerd weten 

van een rechtvaardig loon, een veilige werkomgeving en carriëre-

mogelijkheden.

In de komende regeerperiode zal de NPS zich richten op: 

•	 aanpak van de voorzieningen van contractarbeid, inclusief de 

rechtspositie, en sociale rechtvaardigheid; 

•	 aan banden leggen van kinderarbeid;

•	 institutioneel versterken van de afdelingen Arbeidsinspectie 

en Wetgeving van het ministerie van ATM;

•	 versterken van de Arbeidsbemiddeling van de overheid;

•	 ordenen van de deelname van buitenlandse werklieden op de 

Surinaamse arbeidsmark;.

•	 bevorderen van het klein ondernemerschap; 

•	 begeleiden en creëren van faciliteiten voor micro-onderne-

mers;

•	 aanpak van het kadervraagstuk;

(Onder andere zal:

 - het gebrek aan professioneel kader worden opgevangen door 

de inzet van ons diaspora netwerk; 

 - Verder zal ons onderwijssysteem zich richten op het ontwik-

kelen van die “skills” die nodig zijn voor onze ontwikkeling, en 

een markt gestuurde benadering.), en 

•	 moderniseren van de vakscholen voor volwassenen.

E. Huisvesting en Woningbouw

De NPS realiseert zich dat er groepen in onze samenleving voor-

komen, die niet beschikken over adequate huisvesting. 

De NPS is ervan overtuigd dat het huisvestingsprobleem veel 

meer dan een sociale dimensie heeft. Een integrale aanpak op 

meerdere fronten is vereist.

Het huisvestings- en woningbouwbeleid dat de NPS zal realiseren 

in de komende regeerperiode behelst:
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•	 grondige studie van de marktwerking van de woningbouw-

markt;

•	 herziening van de wetgeving inzake huur en verkoop van 

huizen;

•	 stimulering van woningbouwverenigingen; 

•	 stimulering van sociale huur;

•	 ordening van de woningbouwmarkt;

•	 beschikbaarstelling van bouwgrond voor woningbouw;

•	 ondersteuning van de directe woningbouw in de vorm van 

bereikbare bouwfinanciering voor alle segmenten van de 

samenleving, in het bijzonder de sociaal zwakkeren;

•	 herinrichting van het beleid m.b.t. de sociale woningbouw;

•	 continuering en uitbouwing van het Low Income Shelter 

Programma.

F. Mediabeleid

Wij leven in een democratische rechtsstaat en persvrijheid is 

één van de pijlers waarop de democratie rust. Het beleid van 

de NPS zal zich blijven richten op het garanderen van het vrije, 

ongedwongen, en grondwettelijk recht van vrije meningsuiting, 

en de objectieve berichtgeving stimuleren en waarborgen. In 

toenemende mate zullen er voorwaarden gesteld worden, maar 

ook incentieven worden gegeven om de professionaliteit van de 

media te vergroten.

Ter realisering van het bovengestelde zal de NPS in de komende 

regeerperiode werken aan:

•	 vergroting van de toegang van mediawerkers tot overheidsor-

ganen; 

•	 ondersteuning van trainingsactiviteiten voor de pers in binnen 

en buitenland;

•	 stimulering van de samenstelling van een “code of conduct” 

voor mediawerkers;

•	 inschakeling/betrekken van meer ambtenaren van/bij de voor-

lichting op alle ministeries;

•	 bevordering van het gebruik van sociale media voor de infor-

matievoorziening;

•	 vergroting van de bescherming van mediawerkers;

•	 instelling van een mediaraad die toezicht houdt op de kwali-

teit van de media.

G. Jongeren

De jeugd behoort tot de grootste ontwikkelingsbron van de 

natie, en beschikt over de aanzienlijke potentie om een bijdrage 

te leveren aan een welvarende, rechtvaardige, en harmonische 

samenleving. 

De NPS gelooft, dat de toekomst van Suriname bepaald wordt 

door de opvoeding, en begeleiding die vandaag aan jongeren 

wordt gegeven. Hoewel de NPS gelooft dat jongeren genoeg ruim-

te moet worden geboden om hun creativiteit te ontwikkelen, mag 



<< 18 >> Nationale Partij Suriname  Verkiezingsmanifest 2015

niet vergeten worden dat ervaring van ouderen essentieel is om 

deze creativiteit enige toegevoegde waarde te geven. 

De jongeren hebben hun eigen verlangens, interesse en behoef-

ten. Er zullen voldoende mogelijkheden geschapen worden voor 

vertier, zinvolle vrije tijdsbesteding, creatieve expressie; kortom 

een verantwoorde en plezierige invulling van het leven in deze 

levensfase.

Het jeugdbeleid van de NPS is primair erop gericht om zoveel 

mogelijk talenten tot ontwikkeling te brengen, en in te leiden om 

succesvol deel te nemen aan het sociaal , cultureel, en econo-

misch leven. Een jongerenbeleid dat ervoor zorgt dat onze jonge-

ren in eerste instantie volgens de best beschikbare leermethoden 

worden opgeleid en opgevoed. 

Jongeren zullen ook betrokken moeten worden bij de formulering 

en uitvoering van het jeugdbeleid.

Het beleid dat de NPS voorstaat, is gericht op;

a.  stimuleren tot groei, ontwikkeling en optimale mogelijkheden 

om tot zelfontplooiing te geraken;

b.  beschermen tegen kwalijke invloeden. 

De volgende aktie punten zullen door de NPS worden uitgevoerd:

•	 weerbaar maken van jongeren tegen de gevaren van de mo-

derne maatschappij: criminaliteit, drugs, geweld, zelfmoord, 

onmondigheid, minderwaardigheidsgevoel enz.; 

•	 kweken van waardering voor de vele culturen die ons land rijk 

is; 

(In dit kader zullen jongeren worden gestimuleerd om meer 

Surinaamsce talen te leren dan die van hun afkomst.)

•	 verheffen van sport en lichaamsbeweging tot cultuur bij onze 

jeugd;

•	 trainen van onze jongeren in basislevensvaardigheden waar-

onder communicatietechnieken, ICT enz.;

•	 bijbrengen van ethische principes;

•	 inrichten van buurtcentra waar sociale systemen worden 

gecreëerd om jongeren op te vangen indien ze worden ge-

confronteerd met problemen en thuis onvoldoende gehoord 

worden en onvoldoende steun krijgen;

•	 aanbieden van een breed scala aan activiteiten op het vlak 

van sport, vrijetijdsbesteding, cultuur, educatieve expressie, 

muziek;

•	 verhogen van de aandacht voor kinderbescherming in elke 

vorm;

•	 centrale coördinatie van stagemogelijkheden voor studenten 

waarbij ook buitenlandse stage tot de mogelijkheden behoort;

•	 ontwikkelen en uitvoeren van preventieve programma’s ter 

voorkoming van hangjongeren, en tienerzwangerschappen;

•	 begeleiden van jeugdigen in hun drang naar exploratie;

•	 leren omgaan met geld, en leren budgetteren;

•	 leren aanvaarden van autoriteit;

•	 leren beteugelen van agressie; 
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•	 stimuleren tot ( zelf ) discipline en prestatie motivatie; 

•	 ontwikkelen en aanbieden van speciale programma’s voor ou-

ders/ verzorgers om ze bewust te maken van de ontwikkelings-

fasen die pubers doormaken, en de typische karakteristieken 

(gedragingen) die hiermee verband houden.

H. Sport

Het beleid dat de NPS voorstaat, zal in de komende regeerperi-

ode toegespitst worden op enerzijds een massale deelname van 

jong en oud aan bewegingsactiviteiten, en anderzijds het verder 

ontwikkelen van de talenten op weg naar de wedstrijdsport en de 

topsport. 

De NPS zal dit doen door:

•	 versterken van de capaciteit van het Instituut voor Nationale 

Sportselecties (INS);

•	 ontwikkelen van een integraal Sport Ontwikkelingsplan en 

professionele begeleiding van talenten naar topprestaties. 

Beter accommoderen en faciliteren van de top wedstrijd-

sport(ers); 

•	 continueren en uitbouwen van de Inter-Guyanese spelen; 

•	 aanleggen van een kunststofbaan voor de atletieksport, die 

voldoet aan de gangbare internationale eisen;

•	 bouw van een zwembad naar internationale standaarden;

•	 bouw van loop- en trainingscentra in diverse wijken naar voor-

beeld van de accommodatie aan de Gladiolenstraat; 

•	 renoveren van bestaande sportaccommodaties, en het ontwik-

kelen van een beheers-en exploitatieplan; 

•	 stimuleren en faciliteren van de toename van voorzieningen 

voor sportieve recreatie; 

•	 stimuleren van sportbeoefening door mensen met een beper-

king;

•	 bijzondere aandacht voor het ontwikkelen van de sport in 

kansarme gebieden, inclusief het binnenland;

•	 continueren van de ingezette verbeteringen van sportfacilitei-

ten, en het beheer ervan in de diverse buurten;

•	 ontwikkelen van sportprogramma’s voor de universiteit, 

en incentieven bieden voor de organisatie van jaarlijkse 

Interfacultaire spelen;

•	 aanbieden van faciliteiten en toezicht houden op de verzor-

ging van de lessen lichamelijke opvoeding op alle scholen.

I. Kunst en Cultuur

De veelzijdigheid en betekenis van de Surinaamse kunst en 

cultuur zal de NPS in de komende regeerperiode verder belichten 

door:

•	 integreren van de kennis en ontwikkeling van onze culturele 

diversiviteit binnen ons onderwijs;

•	 opnemen van Kunst en cultuur in de schoolcurricula; 

•	 ondersteunen van kunst en cultuuur opleidingen door o.a. het 

verstrekken van beurrzen voor studie en trainingen in binnen- 

en buitenland;



Ambities voor een Duurzame Ontwikkeling << 21 >>

•	 behouden en continueren van culturele waarden en gebruiken;

•	 behouden en in stand houden van het Surinaamse cultureel 

erfgoed;

•	 stimuleren van cultuuruitingen in meer kunstzinnige vorm;

•	 ontwikkelen van een integraal museumbeleid;

•	 intensiveren van het benutten van de etnische, culturele en 

religieuze diversiteit; 

•	 verder ontwikkelen en veredelen van onze culturele diversi-

teit;.

•	 stimuleren en bevorderen van onze kunst en cultuurproducten 

voor de export.

J. Mensen met een beperking

Mensen met een beperking willen geen medelijden: zij willen 

respect. Zij willen niet afhankelijk zijn van liefdadigheid, maar 

zij willen minstens de kans krijgen zich te ontplooien naar eigen 

kunnen. Zij willen een volwaardige bijdrage leveren aan de sa-

menleving met waardering voor hun prestaties.

De NPS vindt dat mensen met een beperking volledig de kans 

moeten krijgen om zich, evenals anderen, zelfstandig dienstbaar 

te kunnen maken aan de samenleving. Waar dit helemaal niet 

mogelijk is, dient de gemeenschap voorzieningen te creëren om 

het deze personen mogelijk te maken om gemakkelijk te partici-

peren aan het dagelijks leven. 

De kans op integratie in de samenleving van deze groep burgers 

wil de NPS verruimen, door het voeren van een gebruikersvrien-

delijk beleid, onder andere op het gebied van: 

•	 ontwikkelen van regelgeving m.b.t. de participatie op de 

arbeidsmarkt, een aangepaste behandeling bij openbare dien-

sten, voorzieningen bij openbaar vervoer enz.;

•	 vergroten van de toegankelijkheid bij de inrichting van open-

bare gebouwen, met name bij onderwijsinstellingen, sociale 

woningbouw, en bij openbare sport en entertainment accom-

modaties;

•	 aanbrengen van fysieke aanpassingen aan wegen, straten, 

trottoirs en dergelijke.

•	 Instellen van een centraal meldpunt voor registratie en indica-

tiestelling bij hulpvragen;

•	 uitbreiden van het onderzoek naar de woon- en leefomstan-

digheden van mensen met een beperking;

•	 opnemen van 50 aangepaste woningen in nieuwe volkswo-

ningbouwprojecten.

•	 bouwen van woonvoorzieningen (landelijk) voor begeleid 

wonen van mensen met een beperking;

•	 stimuleren /creëren van community based dagopvang;

•	 treffen van voorzieningen voor tijdelijke opvang (respite care) 

voor kinderen met een ernstige handicap, waarvan de ouders 

even moeten bijkomen;

•	 aangepaste gezondheidsvoorzieningen;

•	 creëren van mogelijkheden voor permanente verpleegzorg;
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•	 aannemen van de wet “Voorzieningen voor mensen met een 

beperking”;

•	 afstemmen van financiële uitkeringen van mensen met een 

beperking op hun zorgbehoefte;

•	 bieden van financiële ondersteuning voor een gezin, indien 

extra kosten als gevolg van een beperking van een van de 

gezinsleden (of meerdere gezinsleden) een onevenredig zware 

financiële belasting op het gezin legt;

•	 stimuleren van werkgelegenheid voor mensen met een beper-

king;

•	 geven van belastingincentieven aan werkgevers, die mensen 

met een beperking in dienst nemen;

•	 herinstellen van het nieuws voor doven en slechthorenden via 

de televisie en het bevorderen van ondertiteling bij televisie-

programma’s;

•	 stimuleren van lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten 

onder mensen met een beperking;

•	 stimuleren van integratie in culturele activiteiten (o.a. culture-

le dagen, beeldende kunst, danskunst, muziektoonkunst, enz.);

•	 Stimuleren van deelname aan competities, wedstrijden, 

demonstraties, optredens, exposities door mensen met een 

beperking, op lokaal, nationaal, regionaal, en internationaal 

niveau;

•	 verzorgen van gecoördineerde voorlichting over preventie van 

handicaps, diverse vormen en aspecten van handicaps, o.a. hoe 

ermee om te gaan, hoe misbruik te voorkomen, enz.; 

•	 intensiveren van prenatale controle en voorlichting voor aan-

staande ouders;

•	 intensief betrekken van de mensen met een beperking bij het 

te ontwikkelen beleid.

De NPS zal zich volledig inzetten voor een rechtvaardig sociaal 

beleid, gericht op gelijke kansen voor alle burgers, met specifieke 

aandacht voor bovenstaande prioriteitsgebieden betreffende 

mensen met een beperking.

De NPS commiteert zich om de onderstaande missie te realiseren:

“Mensen met een beperking in Suriname kunnen zich optimaal 

ontplooien en worden gerespecteerd en gewaardeerd als vol-

waardige burgers, die volledig zijn geïntegreerd in alle aspecten 

van het sociale leven”. 

K. Seniorenburgers

Seniorenburgers dienen te worden gekoesterd en gewaardeerd 

voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van ons land in hun actieve 

arbeidsperiode. 

De NPS is voornemens om op de volgende wijze een senioren-

vriendelijk beleid uit te voeren:

•	 adequate en betaalbare zorgvoorzieningen en diensten voor 

seniorenburgers;

•	 treffen van voorzieningen voor een waardevast Basis 

Algemeen Ouderdomspensioen voor alle gepensioneerden;
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•	 verbeteren van de faciliteiten en voorzieningen bij de (over-

heids) bejaardencentra;

•	 aanbieden van openbaar vervoer tegen een sterk gereduceerd 

tarief.

L. Gezondheidszorg

Bij de NPS staat centraal een gelijkwaardige, effectieve, efficiënte 

toegang tot kwaliteitszorg voor elke Surinamer. 

De NPS heeft als prioriteit gesteld het continu werken aan de ver-

betering van de gezondheidsstatus van de bevolking, middels:

•	 voorkomen van ziekten zoals Chikungunya, dengue, gele 

koorts, malaria, influenza, tuberculose, HIV en andere aandoe-

ningen die een ernstige bedreiging vormen voor de mens;

•	 vergroten en verbeteren van de kwaliteit van het aantal ge-

zondheidswerkers;

•	 voorzieningen treffen voor meer opleidingsplaatsen op elk ni-

veau, alsook mogelijkheden creeren voor studiefinanciering en 

het sluiten van een studielening en huisvesting voor studeren-

den, i.h.b. de studenten uit de districten;

•	 uitbouwen van lokale voorzieningen van gespecialiseerde 

gezondheidsdiensten;

•	 verbeteren en uitbreiden van de fysieke infrastructuur en 

apparatuur van de gezondheidszorginstituten;

•	 centraliseren en budgetteren van de financiering van de 

gezondheidszorg met verbetering van de efficiëntie waarbij 

een verantwoorde bijstelling van de Algemene Ziektenkosten 

Voorzieningsstructuur een onderdeel vormt, met een pakket 

minimaal gelijk aan dat van het SZF; 

•	 verbeteren van de inschaling van verpleegkundigen in het 

huidige FISO systeem;

•	 opzetten van meerdere gezondheidscentra met alle basis voor-

zieningen, o.a. fysiotherapie, psychologie, diëtetiek, wacht-

dienstregeling en integratie van Geestelijke Gezondheidszorg 

(GGZ);

•	 faciliteren van sociaal maatschappelijk wonen onder begelei-

ding voor gestabiliseerde patiënten van de GGZ;

•	 herstructureren van de geneesmiddelenvoorziening zodat 

geneesmiddelen tegen scherpe prijzen en goede kwaliteit 

beschikbaar zijn.
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Mensenrechten

Inheemsen, als eerste bewoners van ons land, en Marrons, levend 

op traditionele wijze in tribaal verband, maken aanspraak op 

volwaardig genot van de klassieke en sociale grondrechten. 

Alhoewel Inheemsen en Marrons geen ander soort Surinamers 

zijn, moet er toch aandacht besteed worden aan rechten van 

inheemsen en tribale volken, omdat diezelfde rechten, die voor 

alle mensen, en andere volken gelden, ook afgestemd moeten zijn 

op hun specifieke situatie, cultuur en leefwijze. 

De NPS wil positief bijdragen aan de discussie en besluitvorming 

ten aanzien van de in het oog springende collectieve rechten 

zoals: de grondenrechten en het zelfbeschikkingsrecht, recht op 

behoud en ontwikkeling van collectieve traditionele kennis, recht 

op volledige en effectieve participatie in acties die direct of indi-

rect Inheemsen en Marrons (tribale volken) raken.

De NPS zal zich, samen met alle actoren, buigen over het te for-

muleren en te implementeren beleid, welke moet leiden tot een 

voor de totale natie bevredigende oplossing van het grondenrech-

ten vraagstuk. 

Grondbeleid

Het gronduitgiftebeleid zal gekenmerkt worden door drie basis-

principes:

1. Transparantie

De aanvraag en uitgifte van overheidsgrond zal transparant 

geschieden. Dit houdt in dat aanvragen die lopen bij het 

ministerie kunnen worden gevolgd via de publicatie van een 

openbaar register van registratie via internet.

2. Gelijkwaardige behandeling van iedere aanvrager

Om te garanderen dat een ieder een eerlijke behandeling 

krijgt, zal het “first-in first-out” principe als uitgangspunt 

dienen. 

3. Ordening

Het principe van ordening houdt in dat bij de uitgifte onder-

scheid wordt gemaakt tussen commerciële en niet-commerci-

ele aanvragen. Voor niet commerciële aanvragen zal gewerkt 

worden met een systeem waarbij vrije gronduitgifte uitslui-

tend plaatsvindt in vooraf bepaalde bouwrijpe (preferente) 

gebieden. Gronduitgifte in niet-preferente gebieden zal kos-

tendekkend plaatsvinden. Voor commerciële aanvragen zal 

ongeacht de locatie een kostencompensatie worden gevraagd 

van de aanvragers.
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Ook zal aandacht besteed worden aan de slepende kwesties bij de 

gronduitgifte waaronder:

•	 het boedelprobleem,

•	 de onwettige occupatie van gronden en 

•	 de conversie van grondhuur naar eigendomsgronden.

Het grondbeleid zal een integraal onderdeel zijn van het ruimte-

lijke ordeningsbeleid.

ICT-beleid

Het strategisch benutten van de ICT mogelijkheden voor de ont-

wikkeling van ons land is van eminent belang. Vandaar dat de NPS 

zich op verschillende trajecten zal inzetten om ICT verankerd te 

krijgen in de Surinaamse samenleving.

De NPS zal zich in de komende regeerperiode richten op:

•	 gebruik van ICT als een ontwikkelingsinstrument

•	 samenhang brengen in het Overheids ICT-gebeuren. 

•	 vergroten van de landelijke toegang tot het internet 

•	 bevorderen van computergebruik bij een steeds groter deel 

van de bevolking

•	 invoering van een internet controle beleid voor het beheer van 

de negatieve kanten van het internetgebruik

•	 toegankelijk maken van ICT training voor de gehele bevolking 

•	 ontwikkelen van een curriculum voor ICT-onderwijs op de 

scholen.

•	 gratis beschikbaarheid van internet t.b.v. studenten/opleiding

en/scholen

•	 het opleiden van ICT-docenten t.b.v. alle onderwijs niveaus.
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Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening zal gefaseerd plaatsvinden, en zich in eerste 

aanleg concentreren op Paramaribo en Wanica en zal zich daarna 

uitbreiden naar andere delen van het land. Het doel is om de 

economische potentie van Paramaribo bloot te leggen, door het 

cultureel erfgoed te verbinden met de commerciële binnenstad. 

Een stad die achteruitgaat erodeert geinvesteerd kapitaal en tast 

de haalbaarheid van nieuwe investeringen aan. Paramaribo moet 

nieuw leven ingeblazen worden.

Belangrijke elementen voor de ordening die de NPS ter hand zal 

nemen zijn:

•	 evaluatie van de Planverordening en actualisering van aanver-

wante wetgeving voor ruimetlijke ordening;

•	 samenstelling, uitvoering en financiering van een stadsont-

wikkelingsplan in nauwe samenwerking met de particuliere 

sector;

•	 instelling van een speciaal orgaan, bemenst door vertegen-

woordigers van de Overheid, het bedrijfsleven en relevante 

NGO’s, belast met de coördinatie van de ordening van Groot 

Paramaribo; 

•	 herbouw van de Centrale Markt, en de heroriëntering naar een 

toeristisch trekpleister;

•	 uitvaardiging van moderne voorschriften voor de constructie 

van gebouwen in de stad;

•	 institutionele versterking van de Stichting Gebouwd Erfgoed 

(SGE);

•	 bescherming, conservering en behoud van monumentaal 

erfgoed;

•	 rehabilitatie van monumentale bouwwerken en monumentale 

plaatsen;

•	 wettelijk vaststellen van bestemmingsplannen, waaronder 

allokatie van industrie en semi-industriegebieden, met daar-

aangekoppeld het instellen van een beheersstructuur voor de 

ordening en het onderhoud van deze gebieden;

•	 aanscherping van het vergunningenbeleid m.b.t. commerciële 

en industriële activiteiten die het woongenot in woongebieden 

verstoren;

•	 maatregelen treffen m.b.t. het beleid, de controle en sancties 

om de vernietiging van parwa en mangrove aanplanten langs 

de rivier stop te zetten;

•	 rehabilitatie van parwa en mangrove aanplanten langs de 

rivier;

•	 ordening van het elektriciteitsnet waarbij bovengrondse elkc-

triciteitspalen in de binnenstad geminimaliseerd worden;

•	 uitvaardiging van regelgeving m.b.t. bekabelings- en graaf-

werkzaamheden van bedrijven;

•	 opzet van een centraal gecoördineerd digitale database van 

bekabelingsnetwerken, buizen , brandweerputten en andere 

voorzieningen;
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•	 instelling van een verbod op nieuwe verkavelingen en bebou-

wing in de laagste gebieden in het kustgebied en heel specifiek 

in de bedreigde gebieden van Paramaribo-Noord;

•	 allokeren van vuilstort- en vuilverwerkingsplaatsen;

•	 ontwerp en uitvoering van een plan voor de inrichting, regule-

ring en harmonisering van het openbaar vervoer;

•	 verbetering van de verkeersdoorstroming in de binnenstad; 

•	 verlenging van de huidige ringweg naar het westen;

•	 aanleg van een tweede (geprojecteerde) ringweg; 

•	 ontsluiting van de stad voor voetgangers middels het uitvoeren 

van een integraal programma voor de aanleg van looppaden 

en trottoirs;

•	 aanpak van ontwatering van bewoonde gebieden in het kust-

gebied;

•	 plannen, ontwerpen en construeren van opvangcapaciteit van 

hemelwater;

•	 heroriëntatie en herbouw van de Centrale Markt;

•	 naast de sociaal-economische functie voor kleine handelaars 

dient de markt ook gericht te zijn op het aantrekken van toe-

risten;

•	 ontwikkeling van regelgeving, waaronder voorschriften, m.b.t. 

reclame borden en opschriften langs de openbare weg en aan 

gebouwen.

Infrastructuur

Ontsluiting van economische ontwikkelingszones en het effektief 

maken van  infrastructuur zijn precondities voor het ontwikkelen 

van de economie. De NPS is zich ervan bewust dat de infrastruc-

tuur met name de wegen, de elektriciteitsvoorziening, de water-

voorziening, telecommunicatie essentieel zijn en dus de hoogste 

prioriteit genieten.

De inspanningen van de NPS voor grote infrastructurele projecten 

zullen gericht zijn op:

•	 de bouw van een 2e brug over de Suriname rivier;

•	 bevordering van de stedelijke ontwikkeling van Nieuw 

Nickerie;

•	 opzet van een waterverdedigingsinfrastructuur voor 

Paramaribo;

•	 bouw van een brug over de Marowijne rivier;

•	 bevordering van de stedelijke ontwikkeling Albina en Moengo;

•	 ontsluiting van het binnenland voor een duurzame integrale 

benutting van onze natuurlijke hulpbronnen; 

•	 verbetering en uitbreiding van havenfaciliteiten en andere 

infrastructuur;

•	 verbetering van het Openbaar vervoer en aanverwante infra-

structurele werken; 

(Het gaat hierbij onder andere om:
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 - de bouw van moderne alternatieve publieke transportsyste-

men, en een modern overdekt busstation in Paramaribo.)

•	 ordening en aanleg van parkeerplaatsen, dienstencentra, nieu-

we verkeersroutes enz.

Productie

De NPS staat een duurzaam productie beleid voor, waarbij de 

aandacht gericht zal zijn op:

A. Energie

Energiezekerheid is een van de belangrijke basisvoorwaarden 

voor een vlotte economische maar ook sociaal-maatschappelijke 

ontwikkeling. De energiebeschikbaarheid zal ook op de middel-

lange en lange termijn gegarandeerd moeten worden. 

De volgende activiteiten zullen door de NPS worden uitgevoerd:

•	 bouw van de Kabalebo waterkrachtcentrale (meer dan 400 

mega watt);

•	 bouw TapanahonyJaikreek waterkrachtcentrale met consent 

van de lokale bevolking;

•	 opzet van een grootscheepse campagne ter stimulering van 

het gebruik van zonneenergie i.h.b. voor huishoudens;

•	 vergroting van de electriciteitsvoorziening in het binnenland 

(meerdere 24 uurscentrales);

•	 stimulering van lokale productie van hoogwaardige oliepro-

ducten, zoals gasoline, en diesel;

•	 inventarisatie en uitvoering van projecten m.b.t. alternatieve 

hernieuwbare energiebronnen zoals bio-, zonne-, en wind-

energie; 
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•	 bouw van de Oost-West 161 KV/33KV electriciteitstransmissie 

lijn;

•	 uitbreiding van het distributienetwerk;

•	 bestudering van de haalbaarheid om de “power-grids” van 

Suriname, Brazilië en Frans Guyana met elkaar te koppelen; 

(Bij calamiteiten is er genoeg vermogen om nooit lang zonder 

energie komen te zitten.)  

•	 beheersbaar maken van de investeringen in de industrie sector.

(Dit kan door o.a. een strategie te ontwikkelen, waarbij op-

wekking, distributie en transmissie als gescheiden activiteiten 

bekeken worden binnen het totale energiebeleid.)

B. Agrarische sector

De NPS realiseert zich dat er sprake is van een een duurzame 

agrarische ontwikkeling, wanneer deze onder veranderende om-

standigheden en condities levensvatbaar is. Vanuit een economi-

sche optiek vereist duurzaamheid dat de sector voldoende com-

petitief is, en blijft, terwijl bij de sociale dimensie de rechtvaardige 

verdeling van werk en inkomen centraal staat. Eén en ander 

indiceert dat de waarborging van de bedoelde ontwikkeling, bij-

zondere en gecoördineerde inzet van alle stakeholders vereist. De 

gezamenlijke inspanning en de daarbij behorende samenwerking, 

vragen om een doelmatige organisatie, die tot stand moet worden 

gebracht door de marktwerking en waar nodig door zinvolle zelf-

regulering, interventie en ondersteuning door de overheid.

De NPS staat garant voor waarborging van voedselzekerheid en 

voedselveiligheid. De verdere ontwikkeling van de agrarische 

sector is voor de NPS van eminent belang, waarbij de uitvoering 

van een gezonde bedrijfsvoering, wetenschappelijk onderzoek, en 

marktonderzoek centraal staan.

De volgende beleidsmaatregelen zullen in de komende regeerpe-

riode worden uitgevoerd:

•	 betrekken van actoren in publieke en private sector bij het for-

muleren van beleid, en bij de vorming en spreiding van kennis;

(Hierdoor wordt de sector positief beinvloed en zal dit door-

werken naar de bedrijfsvoering van de diverse ondernemin-

gen.) 

•	 stimuleren en faciliteren van de capaciteitsopbouw onder de 

boeren;

•	 bevorderen en versterken van technologische en institutionele 

innovaties op het gebied van productie, marketing, beleid en 

onderzoek;

•	 verbeteren van de toegankelijkheid tot nieuwe technieken;

•	 faciliteren van ondernemerschapstrainingen; 

•	 uitvoeren van infrastructurele en technische werken, w.o. de 

rehabilitatie van de droge en natte infrastructuur;

•	 vergroten van de mogelijkheden van toegang tot internationa-

le markten;
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•	 faciliteren/bevorderen van samenwerkingsmodellen van 

integratie,zoals partnerschap en strategische allianties, om 

concurrentievoordelen te behalen;

•	 aanbieden van kredieten; 

(Het gaat hierbij om onder andere:

 - uitbreiden van het agrarische kredietfonds;

 - herstructureren van de bestaande kredieten van de agrari-

sche ondernemers door het verstrekken van kredieten met 

lagere rentes en langere looptijden.)

•	 oplossen van het schuldenvraagstuk van de boeren;

•	 heractiveren en stimuleren van de tuinbouw;

•	 voortzetten van programma’s ter verbetering van de kwaliteit 

van de melk, en het bevorderen van de melkproductie; 

•	 bouwen van melkcollectorcentra in het hele land;

•	 verbeteren van de kwaliteit van de veestapel;

•	 (helpen) opzetten van moderne visrokerijen;

•	 maatregelen treffen ter bevordering van de toename van de 

rijstproductie;

•	 ondersteunen van de landbouwsector in de stimuleringsgebie-

den, i.h.b. in het district Coronie en het binnenland;

•	 stimuleren van productdiversificatie van de landbouw in 

district Nickerie;

•	 stimuleren van de verwerking van de agrarische producten;

•	 stimuleren van de introductie van innovatieve agrarische 

technologie;

•	 afstemmen van de agrarische productie op de internationale 

markt;

•	 verbeteren van lucht en zeetransport voor de export van land-

bouwproducten; 

•	 bevorderen van onderzoek en van voorlichting door bestaande 

onderzoeksinstituten, gericht op het verhogen van de agrari-

sche productie;

•	 opzetten van een autoriteit voor de coördinatie en monitoring 

van de agrarische sector;

•	 afschaffen (tijdelijk) van de government take en bepaalde 

importheffingen op inputs en machines;

•	 bevorderen van economische en sociale regulering, waarbij 

de coördinerende rol van de overheid geleidelijk aan wordt ver-

vangen door zelfreguleringsinstituten, zoals het productschap;

•	 introduceren van het productschapmodel.

Productschappen zijn verenigen, bedrijven, en organisaties die 

zich met hetzelfde product bezig houden, zoals vlees, vis, rijst 

en groenten. Zij omvatten de hele productieketen van grond-

stof tot eindproduct: producenten, industrie, alsook grooten 

detailhandel. Deze opzet leidt tot een sterke interactie en inte-

gratie van de stakeholders. De noodzakelijke ketenbenadering 

en de verticale integratie worden hierdoor verbeterd. In een 

sector met een lage organisatiegraad en in een situatie van een 

terugtredende overheid kunnen productschappen een belang-
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rijke rol vervullen. Zij zijn partners in duurzaam en innovatief 

ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Als pilot zal de Productschap Rijst worden ingesteld, uiteraard 

na gedegen overleg met de sector. 

C. Bosbouwsector

Bossen zijn van belang vanwege hun rol binnen het klimaatge-

beuren voor zowel de Surinaamse gemeenschap in het bijzonder, 

alsook voor de wereld bevolking in het algemeen.

De NPS vindt het noodzakelijk dat onze bossen op zodanige wijze 

gebruikt worden, waardoor deze hulpbron op duurzame wijze be-

nut en geconserveerd kan worden. De nadruk zal, in de komende 

regeerperiode, gelegd worden op:

•	 de bosbouwsector op een geïntegreerde wijze (holistisch) 

ontwikkelen i.s.m. alle belanghebbenden;

•	 verantwoord beheer van de biodiversiteit;

•	 instellen van een Bosbouwfonds; 

•	 incentieven voor “good forest practices”;

•	 bevordering van het gebruik, en commercialisering van bosbij-

producten;

•	 ontwikkeling van innovatieve financieringsvormen zoals be-

taling voor ecologische diensten, vergoeding voor CO2 opslag, 

eco-toerisme, compensatie voor waterbeheersing in stroom-

gebieden, enz.

D. Milieu en klimaatsverandering

Milieu is een “cross sectorale issue”, waar duidelijk rekening mee 

gehouden dient te worden bij de ontwikkeling van ons land. De 

effecten van de veranderingen in het klimaat zijn de afgelopen 

jaren steeds desastreuzer gebleken. 

De NPS geeft hele hoge prioriteit aan het milieu. In de komende 

regeerperiode zal er aandacht besteed worden aan:

•	 uitvoering van gestructureerde milieu awareness program-

ma’s in de kustvlakte en het binnenland;

•	 duurzame ontwikkeling op basis van ecologisch verantwoorde 

methoden; 

•	 ontwikkeling van de nationale strategie voor een groene eco-

nomische ontwikkeling;

•	 ontwikkeling van een milieubeleid, die in lijn is met internati-

onaal aanvaarde uitgangspunten van klimaatsverandering en 

duurzaam beheer van de aarde;

•	 verantwoordelijke en milieuvriendelijke verwerking van afval;

•	 handhaving van een schoon Suriname waar elke burger ver-

antwoordelijk voor gehouden wordt;

•	 bescherming van het milieu maken tot onderwerp van een 

paragraaf in de grondwet. 

E. Toerisme sector

In het kader van verdere diversificatie van de economie, vindt de 

NPS het van belang dat de toerisme sector zich op een duurzame 

wijze ontwikkelt. De strategische ontwikkeling van onze toe-
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risme sector in niche groepen, in relatie tot onze multiculturele 

samenleving en beschermde gebieden, bieden grote kansen voor 

economische ontwikkeling.

In de komende regeerperiode zal het beleid van de NPS gericht 

zijn op:

•	 bevorderen van een grotere economische bijdrage van deze 

sector;

•	 stimuleren van de toerisme ontwikkeling in stad en district;

•	 ordenen van de sector:

 - reguleren van de recreatie oorden;

 - faciliteren van structurele capaciteitsopbouw binnen de 

sector;

 - verbeteren van het toerisme product;

 - verdere diversificatie van het toerisme product. 

•	 professionaliseren en het ontwikkelen van kwaliteitsstandaar-

den binnen het beroepenveld; 

•	 verruimen van de mogelijkheid van Suriname als vakantie be-

stemming middels onder andere het aanscherpen cq verlagen 

van de  vliegtarieven;

•	 ordenen van het taxi wezen; 

•	 versoepelen van het visumbeleid;

•	 identificeren van toerisme zones;

•	 koppelen van het natuurbeschermingsbeleid aan het toe-

rismebeleid;

•	 verbeteren van de verwerkingscapaciteit van grote(re) toe-

ristenstromen, vooral in de sectoren: logeeraccommodaties, 

horeca, transport, havens, ressorten en op toerisme gebasseer-

de culturele activiteiten; 

•	 agressief promoten van Suriname als toeristische attractie.

F. Luchttransport

Om ons land uit het isolement te halen waarin het zich bevindt 

dient de luchtvaartsector op een hoger niveau gebracht te wor-

den. Ook de versnelde groei van de economie en de toenemende 

integratie in de regio vereisen dat goede luchtverbindingen 

totstand worden gebracht. Hoewel de NPS sterk voorstander is 

van handhaving en versterking van onze national carrier, dient 

rekeing gehouden te worden met het feit dat liberalisering van de 

luchtvaart onvermijdelijk is. Bovendien bestaat het besef dat de 

infrastructurele voorzieningen, technologie en hulpdiensten nog 

onvoldoende zijn om de sector op een hoger niveau te brengen. 

Het beleid zal zich daarom richten op het optrekken van het nie-

vau van onze luchtvaartsector zodat de bereikbaarheid van ons 

land optimaal wordt.

De NPS staat de volgende beleidsinterventies voor:

•	 uitvoeren van een “Open Skies” beleid met bizondere aandacht 

voor de directe verbinding met de VS;

•	 bevorderen van internationale betrekkingen;

•	 ontwikkelen van een subsidieplan luchtvaartsector;
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•	 verbeteren van de capaciteit binnen alle geledingen van de 

luchtvaart;

•	 verbeteren van de faciliteiten op de luchthaven; 

•	 aanscherpen van veiligheidsmaatregelen op de luchthaven, en 

vliegvelden;

•	 fuseren van Civil Aviation Authority Surinam(CASAS) en de 

Luchtvaartdienst (LVD);

•	 aanpassen van de luchtvaartwetten en regelgeving naar inter-

nationale vereisten;

•	 bouw van een nieuwe internationale luchthaven dichter bij 

Paramaribo;

•	 bestuderen van marktkansen en technologische ontwikkelin-

gen in de regio en internationaal;

•	 opstellen van een veiligheidsmanagementsysteem;

•	 uitbreiden van het netwerk en de vliegvelden in het binnen-

land.

G. Mijnbouwsector

De mijnbouwsector vormt nog steeds de belangrijkste economi-

sche activiteit in ons land. Het streven van de NPS is erop gericht 

de economie verder te diversifiseren. Binnen deze sector zullen 

acties worden ondernomen die de verdere ontwikkeling van deze 

sector kunnen waarborgen. De volgende zaken zullen voor de NPS 

van belang zijn in de komende regeerperiode:

•	 transparant mijnbouwrechtenuitgifte-beleid;

•	 ontwikkelen van een standaard delfstoffenovereenkomst;

•	 transformeren van GMD en het Bauxiet Instituut Suriname 

naar een “Mineral Authority”.

H. Aardoliesector

De NPS zal de volgende beleidsmaatregelen implementeren:

•	 intensiveren van de exploratie van onshore en nearshore aard-

olie voorkomens; 

•	 intensiveren van de exploratie van offshore aardolie voorko-

mens; 

•	 opvoeren van de productie van ruwe aardolie;

•	 realiseren van de uitbreiding van de Staatsolie raffinaderij;

•	 uitvoeren van het ethanol project;

•	 opbouw van Staatsolie tot een robuuste organisatie waar 

schadelijke politieke inmenging uitgesloten wordt; 

•	 verhogen van de transparantie in de bestedingen, investerin-

gen en ontvangsten (de geldstromen) van Staatsolie naar de 

samenleving toe;

•	 democratiseren van de aandelen van Staatsolie.

I. Bauxietsector

Het door de NPS uit te voeren beleid omvat:

•	 evaluatie van de bauxietsector om onder de huidige omstan-

digheden het nationaal economisch rendement te bepalen;

•	 behoud van de bauxietindustrie en daaraan gerelateerde 

arbeidsplaatsen;
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•	 actievere bemoeienis van de overheid door participatie in de 

bauxiet winning en verwerking al dan niet in samenwerking 

met het Surinaams bedrijfsleven;

•	 ontwikkelen van het West Suriname bauxieten energie poten-

tieel;

•	 rehabilitatie van de uitgemijnde gebieden ter hand nemen.

J. Goudsector

De goudsector is uitgegroeid tot een van de meest complexe 

sectoren in de samenleving. Een serieuze ordening van de sector 

is geboden waarbij indringende politisering en informalisering 

dient te worden teruggedrongen door moderne wetgeving. 

Het door de NPS gevoerde beleid zal gestructureerd worden via de 

volgende invalshoeken:

•	 Financieel economisch

Hierbij wordt vooral gelet op de economische effecten van de 

sector voor zowel de ondernemers als de staat.

Zowel bij grote als bij kleine ondernemingen zullen gepaste 

fiscale en institutionele maatregelen volgen om de verdeling 

van de inkomsten uit de sector rechtvaardig te doen plaatsvin-

den. Hierbij moet ook gedacht worden aan participatie van de 

overheid in grootschalige goudmijn ondernemingen.

•	 Maatschappelijk 

Er wordt aandacht besteed aan:

 - de informaliteit;

 - de ongecontroleerde immigratie;

 - de ontsporing van gemeenschappen op de goudvelden;

 - criminaliteit;

 - culturele degradatie, enz.

•	 Milieu 

Aan de orde zijn de milieuaspecten als gevolg van:

 - het gebruik van kwik;

 - ongecontroleerde ontbossing;

 - mijnvorming; 

 - verstoren van beschermde gebieden.

K. Overige mijnbouwactiviteiten

De overheid dient het voortouw te nemen bij de ontwikkeling van 

niet-traditionele mineralen. Nadat uit studie gebleken is dat deze 

niet-traditionele mineralensector tot succesvolle ontwikkeling 

kan worden gebracht, kan de overheid de ontginning van deze 

mineralen zelfstandig of met partners ter hand nemen. 

•	 bevorderen van natuursteen productie;

•	 bevorderen van steenslag winning te West Suriname en 

Brokopondo;

•	 stimuleren van milieu verantwoorde produktie van andere 

bouwmaterialen w.o. scherpzand, opvulzand en schelpzand;

•	 ontwikkelen van alternatieven voor de huidige bouwmateria-

len.
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L. Drinkwater

Suriname is gezegend met kwalitatief goed drinkwater, recht-

streeks van bronnen. Drinkwater wordt steeds schaarser in de 

wereld, en het is van belang om met deze hulpbron bedachtzaam 

om te gaan. Toch zal voor ons land moeten gelden: “voldoende en 

veilig drinkwater voor een ieder”.

De NPS zal in de komende regeerperiode haar beleid richten op:

•	 beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed drinkwa-

ter, tegen redelijke tarieven, voor een ieder;

•	 formulering en implementatie van wetgeving ter bescherming 

van de drinkwaterbronnen;

•	 toepassing van nieuwe technologie voor het recyclen van wa-

ter voor hergebruik anders dan voor consumptie;

•	 onderzoek naar het benutten van oppervlakte water als drink-

water;

•	 creatie van nieuwe kunstmatige waterwinningsvelden, i.h.b. in 

het district Commewijne; 

•	 opvoering van de druk van het drinkwater waardoor afhanke-

lijkheid van hydrofoors drastisch afneemt;

•	 vernieuwing en vervanging van distributieleidingen;

•	 stimulering van de ontwikkeling van de drinkwaterverpak-

kings industrie; 

•	 vergroting van de exportmogelijkheden van drinkwater;

•	 opzet van een onderzoeksinstituut voor drinkwater.

M. Industrie

In de wereld kunnen landen worden gerangschikt op een schaal: 

aan de ene kant landen met dominante dienstverlenende secto-

ren en aan de andere kant landen met dominante productiesec-

toren.

Op basis van onze Surinaamse karakteristieken, zoals o.a. de 

geografische ligging, natuurlijke hulpbronnen, geringe bevolking, 

het geringe aantal technisch en ICT studenten en afgestudeerden 

vindt de NPS, dat we een combinatie moeten nastreven van het 

ontwikkelen van de productie, waaronder industrie en daarnaast 

dienstverlening.

In het door haar uit te voeren beleid zal de NPS zich richten op:

•	 ontwikkeling van de industrie gebaseerd op lokale grondstof-

fen;

•	 gebruik van een kolom benadering (van grondstof tot halffabri-

caten en eindproducten); 

•	 bevordering van de introductie en verspreiding van kennis en 

nieuwe technieken door een sectorgewijze aanpak; 

•	 stimulering van productiebedrijven om minder arbeidsinten-

sieve en meer gemechaniseerde en geautomatiseerde produc-

tiemethoden te gebruiken. 
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N. Technologische ontwikkeling

Met betrekking tot de technologische ontwikkeling zal de NPS de 

volgende actie punten realiseren:

•	 uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor het opzetten van 

een technologie park, waarbij “knowledge based” en tech-

nologische bedrijven bij elkaar worden gebracht, zodat er 

een systeem ontstaat van samenwerking op het gebied van 

“Research & Development” (R&D), teneinde te profiteren van 

de synergie-effecten;

•	 verhogen van de investeringen in technisch onderwijs op elk 

niveau;

•	 stimuleren van studenten naar de technische richting: stimu-

lering Beta-vakken in het onderwijs;

•	 herzien van het invoerrechtenregime op computer hardware 

en software.

 

Veiligheid

Veiligheid is een absolute voorwaarde voor nationale ontwikke-

ling, persoonlijk welbevinden, en de volle beleving van de mense-

lijke vrijheid.

De veiligheidsrisico’s en de bedreigingen waaraan de samenle-

ving blootgesteld worden hebben een remmende werking op het 

maatschappelijk welbevinden, en het ondernemerschap.

De Nationale Partij Suriname kiest voor een stringent , planmatig 

beleid, en gecoordineerd optreden van de grondwettelijke gewa-

pende machten en veiligheidsinstituten waardoor veiligheidsri-

sico’s tot het minimum beperkt worden. De verantwoordelijkheid 

ligt zowel bij de overheid, die hierbij een leidende rol vervult, als 

ook bij alle maatschappelijke groeperingen en personen.

Het veiligheidsvraagstuk is van multi-dimensionale aard, en zal 

dus dienovereenkomstig benaderd moeten worden.

Interne Veiligheid

Criminaliteitsvraagstuk
Maatregelen ter bestrijding van de criminaliteit in zijn vele ver-

schijningsvormen zijn:

•	 formulering en uitvoering van een integraal preventief beleid 

(ministeries, instituten, NGO’s, de samenleving/burgers);

•	 materiële en institutionele versterking van het KPS;
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•	 continuering van de samenwerking met andere gewapende 

machten,in het bijzonder met het Nationaal Leger, in verband 

met ondersteuning bij aangelegenheden betreffende de open-

bare orde en interne veiligheid; 

•	 opzet van meerdere permanente en semi-permanente politie- 

en militaireposten in het binnenland;

•	 intensivering van internationale samenwerking ter bestrijding 

van drugscriminaliteit, wapenhandel, terrorisme, cyber crime 

en andere moderne vormen van criminaliteit;

•	 versterking van het justitieel apparaat;

•	 vergroting van de zichtbaarheid van de politie in de binnen-

stad en in de risico gebieden;

•	 versterking van het opsporingsapparaat. en modernisering van 

het opsporingsbeleid;

•	 introductie en operationalisering van een nationaal veilig-

heidsplan;

•	 verhoging van de fysieke aanwezigheid en mobiliteit van de 

gewapende machten te land, lucht en water;

•	 opvoering van grenspatrouilles;

•	 resocialisatie van gedetineerden;

•	 instelling van een dienst voor slachtofferhulp.

 Verkeersvraagstuk
Om het groot aantal verkeersslachtoffers, alsook het menselijk 

leed dat hierbij gepaard gaat terug te dringen, zal de NPS de vol-

gende maatregelen treffen: 

•	 verhoging van het toezicht op de naleving van de keurings-

voorschriften;

•	 controle op het rijgedrag en het formuleren van verder sanctio-

nerende maatregelen;

•	 intensivering van voorlichtingscampagnes;

•	 certificering van alle weggebruikers, i.h.b. de gebruikers van 

gemotoriseerde voertuigen;

•	 vergroting van het gebruik van moderne technologie voor het 

ordenen van het verkeer;

•	 inrichting van wegen naar internationale standaarden;

•	 verbetering van verkeersmeubilair;

•	 evaluatie van het wegennet met het oog op de verkeersveilig-

heid;

•	 diepgaand onderzoek naar de oorzaak van de vele verkeerson-

gevallen;

•	 aanbod van Slachtoffer hulp.

Brandbeveiliging 
De NPS stelt ten aanzien van de brandbeveiliging de volgende 

concrete maatregelen in het vooruitzicht: 

•	 institutioneel versterken van het Korps Brandweer Suriname; 

•	 opvoeren van brandpreventie door o.m. de uitvaardiging van 

brandpreventievoorschriften en voorlichtingscampagnes;

•	 vergroten van de beschikbaarheid van voldoende bluswater; 

(Dit geldt zowel voor de opslagcapaciteit in de brandweerwa-

gens als in de beschikbare brandputten.)
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•	 ontwikkelen en uitvoeren van een speciaal noodplan, en voor-

zorgsmaatregelen bij een uitslaande brand in de binnenstad 

van Paramaribo;

•	 verkorten van de uitruktijd na een brandalarmmelding. 

Rampenbestrijding
Met betrekking tot de aanpak van calamiteiten zal de NPS zorg 

dragen voor:

•	 uitbreiden van de uitvoeringscapaciteit en professio-

naliteit van het Nationaal Coördinatie Centrum voor 

Rampenbeheersing (NCCR); 

•	 transformeren van het NCCR naar een Nationaal crisisbeheers-

centrum, waardoor meerdere aspecten die zich voordoen bij 

rampen kunnen worden beheerst; 

•	 verzorgen van trainingen en alarmscenario’s op reguliere 

basis; 

•	 verbeteren van de preventie capaciteit, het early warning 

system (in het bijzonder bij overstromingen) en de coördinatie 

van de response bij rampen d.m.v. trainingen, oefeningen en 

internationale samenwerking;

•	 opleiden van een noodhulp(verkennings)eenheid bij het 

Nationaal Leger.

Externe Veiligheid

Defensiebeleid
De defensie-organisatie staat ten dienste van de samenleving. 

Het Nationaal Leger is een werkarm van de regering en zal goed 

uitgerust moeten zijn om zowel de constitutionele( grondwette-

lijke) taak als de opgedragen bijzondere taken, naar behoren te 

verrichten.

Daartoe zal er geïnvesteerd worden en in faciliteiten, en in de 

opleiding van militairen voor: 

1. de traditionele militaire taak n.l. : “het beschermen van de 

territoriale integriteit en de soevereiniteit tegen buitenlandse 

gewapende militaire agressie”.

2. de veelzijdige inzetbaarheid van militairen voor bijstands-

verlening bij het het voorbereiden en uitvoeren van projek-

ten in verband met de socio-economische ontwikkeling van 

Suriname.

Het beleid van de NPS zal specifiek gericht zijn op :

•	 structurele bijstandsverlening aan de politie i.h.k.v. het uitvoe-

ren van gezamenlijke patrouilles;

•	 verbetering van de fysieke voorzieningen van de defensie 

organisatie;

•	 trainingen en opleidingen voor militairen en het burgerpersoneel; 

•	 verdere uitvoering van het HRM beleid;
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•	 volledige transparantie m.b.t. het bevorderings- en benoe-

mingsbeleid;

•	 institutionele versterking van het Militair Hospitaal, waaron-

der ook een structurele samenwerking met het AZP;

•	 strategische investeringen in de marine in het bijzonder in 

opleidingen , elektronica, onderhoud en het verschaffen van Go 

Fast boten, ter waarborging van de veiligheid in de territoriale 

wateren, de exclusieve economische zone , en de grens- en 

binnenrivieren;

•	 institutionele versterking en wettelijke regelingen voor de 

kustwacht;

•	 actualisering van de dreigingsanalyses en scenario’s in het 

bijzonder v.w.b. het binnenland; 

•	 uitrusting van meer vaste en semi-permanente posten in het 

binnenland;

•	 uitvoering van grenspatrouille; 

•	 uitvoering van het rapport inen uitstroom van militairen; 

•	 oprichting van een reservistenkorps, als onderdeel van 

het Nationaal Leger, in het kader van het project Civiele 

Dienstbaarheid waarbij kansarme jongeren meer (zelf )disci-

pline en vaardigheden wordt bijgebracht; (De civiel-militaire 

projecten zullen met name door de Genie, het muziekkapel en 

de sporteenheid van het Nationaal Leger worden uitgedragen.)

•	 institutioneel versterken van de stichting Nazorg voor ex 

militairen; 

•	 uitvoeren van een gedegen veteranenbeleid.

Milieubeleid

In grote lijnen zijn er hierbij twee aspecten te onderscheiden:

a. klimaat en natuurverschijnselen die een bedreiging vormen 

voor de mens.

b. de mens als bedreiging van de natuur (vernietiging en vervui-

ling van de natuur).

De NPS is voor duurzame ontwikkeling in harmonie met het 

milieu en staat een groene ontwikkeling voor. Dit houdt in dat wij 

ecologisch op een verantwoorde manier moeten leven, wonen en 

werken.

De volgende actiepunten zullen hierbij worden uitgevoerd:

•	 terugdringen van het gebruik van kwik bij de kleinschalige 

goudwinning; 

•	 invoeren van een wettelijk verbod op invoer, opslag, transport,-

gebruik van kwik door particulieren;

•	 ontwikkelen en uitvoeren van een rehabilitatieplan voor uitge-

mijnde gebieden;

•	 afvaardigen van een verbod op het uitvoeren van goudwin-

ningsactiviteiten in de rivieren en het Van Blommenstein 

stuwmeer;

•	 intensiveren van doelgroep gerichte milieu-voorlichtingscam-

pagnes in stad en district;
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•	 ordenen en monitoren van bestrijdingsmiddelen in de land-

bouw;

•	 stimuleren tot recycling van afval door onder andere het ver-

schaffen van incentieven;

•	 verhogen van de beschermingsstatus van biodiversiteit door 

reguliere landelijke inventarisaties uit te voeren en de wettelij-

ke bepalingen bij te stellen;

•	 tegengaan van illegaal transport van planten en dieren;

•	 beschermen van de nationale (natuurlijke) hulpbronnen o.a. in 

de goudmijnbouw en de visserijsector.

Buitenlandsbeleid

Centraal in het buitenlandsbeleid staan de principes van gelijk-

waardigheid, respect voor elkaars souvereiniteit, en democratie, 

de rechtsstaat, oplossing van conflicten middels dialoog. Kortom 

het respecteren van internationaal geaccepteerde beginselen, 

zoals neergelegd in het Handvest van de Verenigde Naties. 

De NPS zal in de komende regeerperiode de nadruk leggen op: 

•	 inzetten van het buitenlandsbeleid als instrument voor econo-

mische ontwikkeling;

•	 verbreden en intensiveren van de samenwerking met de 

traditionele samenwerkingspartners, de herkomstlanden en 

overkoepelende regionale en wereldorganisaties;

•	 bevorderen van de integratie in de regio;

•	 bevorderen van de plaatsing van Surinaamse staatsburgers in 

zichtbare posities bij regionale en internationale organisaties;

•	 vereenvoudigen van de procedures binnen het visumbeleid;

•	 diversificeren van de internationale betrekkingen middels het 

uitbreiden van het Corps Honorair Consuls in het buitenland 

en mede-accreditatie van onze Ambassadeurs in het buiten-

land in andere landen dan hun standplaats;

•	 faciliteren van, en optimaal benutten van de capaciteiten van 

Surinamers in diaspora;

•	 maximaliseren van de ontwikkelingskansen van Suriname en 

Surinamers in een globaliserende wereld;
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•	 plaatsen van het grensdispuut op de regionale agenda;

•	 vergroten van de exportpotentie door marketing van ons land 

ook via de diplomatieke posten.

Millenium Development Goals
De Nationale Partij Suriname heeft in haar bijdragen voor de ont-

wikkeling van Land en Volk altijd gekozen voor een op rechten van 

de mens gebaseerde ontwikkeling, waarbij het hoogste belang 

van de Mens centraal staat.

Deze visie sluit naadloos aan op de Millennium Ontwikkelings 

Doelstellingen (MDGs), die in September 2000 door de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties tot stand zijn gebracht. Deze 

doelen beogen uiterlijk september 2015 armoede, honger, kin-

dersterfte, moedersterfte, HIV Aids/Malaria en andere dodelijke 

ziekten uit te bannen; en richten zich voorts op voorziening in 

basisonderwijs voor alle kinderen in het gehele land, genderge-

lijkheid en versterking van de positie van de vrouw, duurzame 

milieu ontwikkeling en het scheppen van mondiaal partnerschap 

in het ontwikkelingsproces.

In samenwerking met het maatschappelijk middenveld zal de 

NPS actief en optimaal bijdragen aan de verwezenlijking van 

voormelde doelen.
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Tot Slot

De staatkundige onafhankelijkheid van 1975 was niet het eind-

punt, maar een belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van de 

Republiek Suriname. Door de verkregen staatkundige zelfstan-

digheid en de culturele identiteit van Suriname, ontstonden er 

o.a. condities voor welzijn gebaseerd op de creativiteit van vrije, 

zelfstandige burgers, en de ontwikkeling van achtergestelden in 

onze samenleving.

De talenten van onze burgers vormen de waarlijke rijkdommen 

van ons land. Er is bij onze bevolking veel ontwikkelingspotentieel 

aanwezig: creativiteit, zin voor initiatief, solidariteit en respect 

voor de medemens, constructiviteit, verantwoordelijkheidszin, 

voor de gemeenschap. Wij zijn met zijn allen in staat om de nieu-

we uitdagingen die op ons af komen aan te gaan.

De Republiek Suriname heeft daarbij goed politiek leiderschap en 

een verantwoordelijke overheid nodig. De NPS heeft in de afgelo-

pen 68 jaren een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikke-

lingsrichting van ons geliefd land.

De NPS is zich ervan bewust dat ze met dit verkiezingsmanifest, 

waarin vervat de aandachtsgebieden en de te ondernemen acties 

in de regeerperiode 2015 – 2020, de lat van haar ambities wel erg 

hoog heeft gelegd. 

Maar...maakt u een bewuste keus en stem op de NPS, omdat de 

NPS, alleen maar als zij zitting heeft in het beleidscentrum, de aan 

u gepresenteerde maatregelen kan transformeren naar beleid ter 

vergroting van Welzijn en Welvaart voor allen!

De NPS rekent op u!

Stem bewust!
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Democratie >  

Onbaatzuchtige dienstbaarheid > 

Natievorming >

Vrede en Veiligheid >

Duurzaam toekomst perspectief >

Monetaire stabiliteit > 

Duurzame economische groei >

Persvrijheid  >

Een dak boven het hoofd >

Rust en Stabiliteit >

Gezonde leefwijze > 

Uitzetten van de juiste koers >

Verhoging productiviteit >

Exportgerichte Product diversificatie >

Participatie en betrokkenheid van ouderen en jongeren > 

> Eerlijk en verantwoord leiderschap

> Betrouwbaarheid 

> Integriteit 

> Respect 

> Discipline 

> Doorzettingsvermogen 

> Daadkracht 

> Inspiratie 

> Creativiteit 

> Inventiviteit 

> Progressiviteit 

> Gedrevenheid 

> Ambitie 

> Innovatie 

> Verandering 

> Een luisterend oor 

> Saamhorighaid 

> Standvastigheid 

Algemeen

Kernwaarden
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