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BINI 
 

BINI, het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, is een groep van maatschappelijke 

organisaties en individuele burgers die de principes van een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling 

centraal wil zien, meer transparantie en rekenschap van de Staat wil, en die inclusiviteit en effectieve 

participatie in besluitvorming voorstaat.  Vlak voor de verkiezingen van 25 mei 2015 publiceerde BINI 

haar brondocument “Voor Onze Toekomst”, waarin de principes zijn vastgelegd waar BINI voor staat.  In 

het kort vindt BINI dat elk beleid, van welke politieke partij dan ook, gericht moet zijn op: 

 

 Het tegengaan van maatschappelijke ongelijkheid 

 Het streven naar gendergelijkheid 

 De beleving van mensenrechten binnen het internationaal mensenrechtenraamwerk 

 Het naleven en bevorderen van de principes van Goed Bestuur 

 Het streven naar duurzame menselijke ontwikkeling. 
Vlak voor de verkiezingen van 2015 publiceerde BINI een analyse van de beschikbare 
verkiezingsprogramma’s. 
Nu, vlak voor de verkiezingen van 25 mei 2020, heeft BINI opnieuw een analyse gemaakt van de 
beschikbare verkiezingsprogramma’s, waarbij de nadruk van de analyse wederom lag op ovengenoemde 
punten. 1. 
 

1.1 Partijprogramma’s 2020 
KWALITEIT EN DIVERSITEIT 
 

Bij de beschouwing van 13 verkiezingsprogramma’s (van de 17 partijen die meedoen aan de komende 

verkiezingen2) viel de verscheidenheid onder de programma’s op: van uitgebreide en technocratische 
programma’s tot summiere en eenvoudige, korte documenten in volkstaal; van ellenlange onrealistische 
wensenlijsten tot korte en bondige prioriteitstellingen, van goed onderbouwde visies tot alledaagse, 
nietszeggende slogans.  Is de één beter dan de ander? En wie bepaalt dat?  Is een handzaam 
verkiezingskrantje beter behapbaar dan een dik document van 90 pagina’s, en daardoor dus beter? Leest 
de doorsnee kiezer deze programma’s wel?  Neemt men over het algemeen een besluit op wie te 
stemmen op basis van rationele overwegingen of op basis van emotionele overwegingen, op het gevoel 
af?  Zijn de programma’s er slechts voor de vorm en omdat het nou eenmaal moet volgens de wet op 
politieke partijen? En als de wet het voorschrijft, wat moeten we dan doen met partijen die geen 
programma’s publiceren, of die dat slechts enkele dagen voor de verkiezingen doen?  

                                                             
1 Vanzelfsprekend hebben niet alle leden van BINI even intensief meegedaan aan deze analyse en zijn de opmerkingen die 

bij individuele partijprogramma’s worden gemaakt, derhalve niet per se de consensusmening van geheel BINI 
2 Programma’s die na zondag 17 mei openbaar waren of ons zijn opgestuurd zijn niet meegenomen. 
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Er valt nog veel te onderzoeken over het stemgedrag van de Surinaamse kiezers.  Maar waar wij als BINI 
naar streven is dat verkiezingsprogramma’s minimaal een realistisch beleid en visie moeten weergeven, 
met mensenrechten, inspraak, goed bestuur en duurzaamheid door alles heen, in plaats van slechts 
populistische kreten of mooie beloften.  Dat mag dan nog steeds in eenvoudige taal of vormen, maar 
moet toch wel degelijk weldoordacht en samenhangend en realistisch zijn.  Wensenlijsten produceren 
kan iedereen.  Maar een goede onderbouwing, compleet met uitleg waaruit duidelijk wordt waarom deze 
partij het juist op díe manier wil doen, dat is wat we missen.  Alle partijen willen bijvoorbeeld 
economische stabiliteit en groei.  Maar weinige geven duidelijk aan hoe dat gerealiseerd gaat worden, of 
ze gaan uit van onrealistische, enorme besparingen of enorme toekomstige inkomsten die helemaal niet 
zeker zijn, of ze houden geen rekening met de beschikbare capaciteiten om al die geweldige plannen te 
kunnen realiseren.  Waar ligt de grens tussen visionaire plannen en voor-de-gek-houderij? 
 

THEMA’S 
 

Duurzaamheid, duurzame ontwikkeling en milieu worden gelukkig vaak genoemd in de meeste 
partijprogramma’s.  Echter blijkt zelden dat dit doorwerkt in de plannen.  Grotere inkomsten uit de 
goudsector bijvoorbeeld, worden niet in relatie gebracht met bescherming van het milieu; het lijkt alsof 
het twee gescheiden onderwerpen zijn.  Klimaatverandering vinden diverse programma’s belangrijk, 
maar heel weinig hebben een plan voor de kwetsbare woongebieden in de kust of voor de positieve rol 
van de bossen van Suriname. 
 

Het besef over mensenrechten baart zorgen, alsook het verband tussen mensenrechten en ontwikkeling 
dat nauwelijks gelegd wordt.  Hoewel mensenrechten wel genoemd worden in sommige programma’s, is 
zelden te merken hoe dit doorwerkt in de plannen.  Vrouwen, kinderen, seniorenburgers en mensen met 
een beperking bijvoorbeeld, worden vaker genoemd maar vanuit een zorgbenadering, niet zozeer omdat 
ze rechten hebben waar de overheid voor verantwoordelijk is.  Heel slecht is het gesteld met de rechten 
van LGBT, en met de rechten van inheemse en tribale volken.  LGBT-rechten worden door geen enkele 

Het nut van verkiezingsprogramma’s 
 
In een verkiezingsprogramma maakt een politieke partij haar standpunten en plannen voor de komende 
regeerperiode bekend.  Dat is goed voor de partij zelf, om binnen de partij duidelijkheid te hebben waar 
de partij voor staat, en om hun sympathisanten te laten weten wat haar plannen zijn.  Voor andere 
politieke partijen is het een bron van informatie om erachter te komen of er mogelijkheden zijn om samen 
te werken met gelijkgerichte partijen.  En kiezers kunnen aan de hand van zo’n document geïnformeerd 
worden om een weloverwogen stem uit te brengen. 
 
Je zou kunnen verwachten dat wat er in een verkiezingsprogramma staat, ook daadwerkelijk uitgevoerd 
gaat worden als die partij wint.  In theorie zou het bindend moeten zijn; belofte maakt schuld!  Als je niet 
uitvoert wat je hebt beloofd, is dat eigenlijk kiezersbedrog.  In de praktijk werkt het echter niet zo, vooral 
in het geval van meerpartijendemocratieën, er worden coalities van meerdere partijen gevormd en er 
worden nieuwe plannen gemaakt door de coalitiepartijen samen.  Partijen moeten water in de wijn doen.  
Het resulterende “regeringsprogramma” wordt dan de nieuwe belofte aan het volk.  Bovendien moeten 
de winnende partijen tóch ook de programma’s van de “verliezers” meenemen in hun beleid, want een 
regering is er voor het hele volk, niet alleen voor de sympathisanten van de regeringspartijen!  Een 
regeerprogramma dat werkelijk de aspiraties van het gehele volk reflecteert, zal door zowel coalitie als 
oppositie gedragen worden, en problemen zoals quorum verkrijgen voor een heel krap 
meerderheidsbesluit zijn dan veel minder. 
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partij omarmd ; er wordt hooguit gewag gemaakt van gelijkheid ongeacht seksuele geaardheid of gender 
maar zonder dat te vertalen in beleidsvoornemens om die gelijkheid te waarborgen.  Met betrekking tot 
de (collectieve) rechten van inheemse volken en tribale volken maken diverse programma’s wel melding 
van de noodzaak voor erkenning van de collectieve grondenrechten van deze volken.  De inzichten over 
hóe dat te doen, verschillen echter behoorlijk, of zijn helemaal niet genoemd.  Andere rechten van 
inheemse en tribale volken worden nauwelijks vermeld, zoals hun wettelijke erkenning als zodanig en 
hun rechtsbescherming als collectiviteit, hun traditioneel gezag en het recht op free, prior and informed 
consent (FPIC). 
 

Betere waarborging van de rechten van burgers op effectieve participatie en inspraak, op rechtspraak 
binnen redelijke termijn, op efficiënte beroepsmogelijkheden, op toegang tot informatie, op 
verantwoording die door de regering moet worden afgelegd, komen magertjes aan de orde. 
 

METHODOLOGIE VAN DE ANALYSE 
Er zijn 13 verkiezingsprogramma’s geanalyseerd (een 14e werd heel laat ontvangen en is niet meer 
meegenomen in de analyse) door een analysegroep van ruim 15 personen.  Elk programma werd door 
minimaal twee personen, onafhankelijk van elkaar geanalyseerd op ongeveer 100 vragen in totaal, 
verdeeld over de volgende 7 thema’s die elk in een aantal hoofdlijnen onderverdeeld waren.  
 

De hoofdthema’s 
A. Duurzame menselijke ontwikkeling en mensenrechten 
B. Situatieanalyse 
C. Goed bestuur, democratie en rechtsstaat 
D. Functioneren van de overheid 
E. Sociale voorzieningen 
F. Planmatige/strategische benadering. 
G. Financieel-economische plannen 

  
Deze hoofdcategorieen werden onderverdeeld in subthema’s 

A. Duurzame menselijke ontwikkeling en mensenrechten 

 Er is een duidelijke visie op ontwikkeling geformuleerd 

 Duurzame menselijke ontwikkeling staat centraal 

 Er zijn specifieke beleidsdoelen voor mensenrechten 
 

B. Situatieanalyse 
 De beginsituatie is geanalyseerd: een algemene situatieanalyse, probleemanalyse, schets van 

huidige situatie van Suriname 

 Het programma noemt plannen/acties m.b.t. grote mondiale thema’s 
 

C. Goed bestuur, democratie en rechtsstaat 

 Goed bestuur is een wezenlijk onderdeel van het programma, er is een duidelijke visie 
daarover en er worden concrete maatregelen/voorstellen genoemd 

 Er zijn wetswijzigingen genoemd die bijdragen aan beter bestuur, versterking van de 
democratische rechtsstaat en beleving van mensenrechten 

 Gelegenheidswetgeving wordt aangepakt 

 Het programma heeft aandacht voor instituten en/of mechanismen voor versterking van de 
rechtsstaat en goed bestuur 

 Institutionele versterking van cruciale instituten, en andere processen m.b.t. versterking Goed 
Bestuur 

 De aanpak van corruptie is uitgewerkt in acties 
 

D. Functioneren van de overheid  

 Hervorming van de overheid ('public sector reform') is voldoende uitgewerkt/genoemd 
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E. Sociale voorzieningen 

 Het sociaal beleid heeft duidelijke maatregelen 
 

F. Planmatige/strategische benadering.  

 Het programma heeft een strategische benadering  

 Er is samenhang (geïntegreerdheid) tussen de strategieën voor de verschillende 

sectoren 

 De voornemens genoemd in het programma zijn realistisch/uitvoerbaar 

 

G. Financieel-economische plannen 
Een algemeen overzicht van voorstellen mbt het financieel economisch beleid.(dit is het enige thema dat 
geen subvragen had) 
 
Deze subthema’s werden weer verdeeld in vragen. Want hoe weet of je of een partij aandacht heeft voor 
goed bestuur? Niet door te tellen hoeveel keer ze het noemen, maar om te kijken of ze ook echte 
plannen maken daarvoor. Zeggen ze iets over versterking van controlemechanismen (CLAD, 
Rekenkamer), over openbaarheid van bestuur? Over rekenschap? Zegt men alleen duurzame 
ontwikkeling, of zien we de bewijzen in de voorgestelde acties? 
  
Ook is er een algemene samenvatting per partij waarbij heel kort wordt aangegevan wat het programm 
anders maakt- voorzover dat mogelijk is. Maar ook welke algemene indruk het programma maakt: is het 
goed doordacht? 
Tenslotte werden de aldus uitgeschreven analyses van de partijen gepresenteerd binnen het breder BINI-
netwerk voor een peer-review. 
 
We zijn ons er natuurlijk van bewust dat het analyseren van verkiezingsprogramma’s veel dieper, 
uitgebreider en professioneler had gekund, en ook moet! Ze zouden bijvoorbeeld minstens moeten 
worden doorgerekend op hun haalbaarheid door ter zake deskundigen en instituten.  Daarentegen zijn 
wij “slechts” een groep burgers die de verkiezingsprogramma’s op onze burgerlijke wijze hebben willen 
beoordelen, gebruikmakend van ons recht op burgerparticipatie, ook in het beleid van politieke partijen! 
 

We hopen van harte hiermee een positieve bijdrage te hebben geleverd aan het beleidslandschap van 
politieke partijen waarin er nog heel veel te verbeteren valt.
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2 Vergelijking partijen  
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Voldoende/Helemaal niet/Onvoldoende Voldoende: 
 

  
          Helemaal niet:   
          Onvoldoende:   
          A20 ABOP BEP DA91 DOE NDP NPS PALU PL PRO SPA STREI! VHP 

A.  DUURZAME MENSELIJKE ONTWIKKELING  EN MENSENRECHTEN                           

Er is een duidelijke visie op ontwikkeling geformuleerd.                           

Is er een statement te vinden die te linken is aan een langetermijnvisie op 
ontwikkeling en de principes daarvoor (o.a. duurzaamheid, gebaseerd op 
mensenrechten, enz.) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Worden begrippen uitgewerkt in het programma? (Dus niet alleen 
duurzame ontwikkeling noemen, maar komt dat ook tot uiting in de rest 
van het programma?) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

Duurzame menselijke ontwikkeling staat centraal, d.w.z.  het begrip 
ontwikkeling is expliciet gekoppeld aan duurzame menselijke 
ontwikkeling en is niet alleen of vooral economische groei.                           

Komt het concept van duurzaamheid (ontwikkeling zonder de kansen van 
toekomstige generaties in gevaar te brengen) duidelijk tot uiting, inderdaad 
met zoveel woorden? 1 0 2 1 2 2 0 0 1 2 0 0 2 

Wordt er expliciet een verband gelegd tussen mensenrechten en 
ontwikkeling? 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 2 

Worden er behalve indicatoren voor economische ontwikkeling (BNP) ook 
andere indicatoren voor menselijke ontwikkeling genoemd (bv 
levensverwachting, onderwijs, skills en competenties, gezondheid, 
werkgelegenheid) 1 1 2 2 1 0 1 0 1 2 1 1 2 

Wordt de balans tussen economische, sociale en ecologische ontwikkeling 
beschreven? 1 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0 2 

Is het verbeteren van ‘toegang tot hulpbronnen’ voor een ieder of voor 
specifieke kwetsbare groepen onderdeel van de visie? Zoals onderwijs, 
informatie, grond, krediet, rechtsspraak, enz. 
 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 
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 A20 ABOP BEP DA91 DOE NDP NPS PALU PL PRO SPA STREI! VHP 

Er zijn specifieke beleidsdoelen voor mensenrechten                           

Mensenrechten algemeen, vrouwenrechten, kinderrechten s 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 

LGBTrechten erkend/ (non-discriminatie, identiteit) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 

ITP (rechen aan de ordeo.a. grondenrechten, erkenning traditioneel gezag, 
onderwijs, inkomen, gelijke ontwikkelingskansen) 0 1 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 

'Cross-cutting issues' ( toegang rechtspraak, beroepsmogelijkheden, 
bescherming tegen overheidshandelen en machtsmisbruik 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

B.  SITUATIE ANALYSE                           

De beginsituatie is geanalyseerd: een algemene situatieanalyse, 
probleemanalyse, schets van huidige situatie van Suriname.                           

Is er een kritische analyse van de huidige financieel-economische en 
sociaal-maatschappelijke situatie van Suriname, met aandacht voor de 
nodige instituten, mechanismen/processen en structuren? 0 1 1 2 1 1 2 0 1 0 1 2 2 

Is er een realistische analyse van sterkten en kansen voor verbetering, 
inclusief nodige capaciteiten? 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Is er een realistische analyse van tekortkomingen en bedreigingen en is er 
een visie geschetst t.a.v. 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

De financiële situatie o.b.v. laatste cijfers (welke?) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 

Omvang en functionering/effectiviteit van het overheidsapparaat? 2 1 0 2 1 2 1 1 0 0 1 2 2 

Subsidies en (buitenlandse) leningen 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 2 1 

Koersontwikkelingen 0 1 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 1 

Capaciteitsgebrek overheid 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

Uitholling van instituten 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 

Het programma noemt plannen/acties m.b.t. de grote mondiale thema’s: 

                          

Klimaatverandering, biodiversiteit (wereldmilieu issues) 1 1 2 0 0 2 1 0 2 2 1 0 2 

Rampenbestrijding/beheersing 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 

Economische modellen: nieuwe globalisering, handelsblokken 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 

Machtsblokken 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
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 A20 ABOP BEP DA91 DOE NDP NPS PALU PL PRO SPA STREI! VHP 

Immigratie/migratie 0 0 2 2 2 2 1 0 1 1 0 0 0 

Mensenhandel (human trafficking) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Internationale criminaliteit 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

C.  GOED BESTUUR, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT                           

Goed bestuur is een wezenlijk onderdeel van het programma, er is een 
duidelijke visie daarover en er worden concrete maatregelen/voorstellen 
genoemd. Er is aandacht - er is aandacht voor:                           

Openbaarheid van bestuur/transparantie 0 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Participatie, inspraak, afstemming, FPIC, 0 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 

Rekenschap geven en regulier verantwoording afleggen- 1 2 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 2 

Financiële sloten publiceren (budget) 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Evidence-based' beleid  0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 

Planmatigheid (rol planbureau, onafhankelijkheid planbureau, 
statistiekbureau) 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 

Decentralisatie en versterken lokaal bestuur 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 

De nodige instituten en mechanismen om goed bestuur te garanderen, 
inclusief wetgeving en naleving 1 1 1 2 2 0 1 1 2 1 2 0 2 

De rechtsorde 1 1 1 2 2 1 2 0 0 2 2 2 1 

Evenwicht tussen de drie machten 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 2 0 0 

Mechanismen voor 'checks and balances' 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0 1 

Er zijn grondwetswijzigingen die bijdragen aan beter bestuur, versterking 
van de democratische rechtsstaat en beleving van mensenrechten zijn 
o.a. genoemd:                           

Het kiesstelsel: parlementair vs presidentieel 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 2 

De wet regionale organen 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

Kandidaatstelling president, ambtstermijn 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 

Het constitutioneel hof 

 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 

 A20 ABOP BEP DA91 DOE NDP NPS PALU PL PRO SPA STREI! VHP 
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Gelegenheidswetgeving wordt aangepakt:                           

Wet op de staatsschuld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Amnestiewet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Wet inzake valutatransacties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Het programma heeft aandacht voorinstituten mechanismen voor 
versterking van de rechtsstaat en goed bestuur.                           

Positie Hof van Justitie t.o.v. Ministerie van Justitie en Politie 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 

Scheiding der machten 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 

Toegang tot rechtspraak en rechtsbescherming, inclusief 
beroepsmogelijkheden en behandeling van rechtszaken binnen redelijke 
termijn, ook voor sociaal zwakkeren; toename aantal rechters 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 

De aanpak van corruptie is uitgewerkt in acties:                           

In werkingstellen van de anticorruptiewet 0 2 0 0 2 1 2 0 2 0 1 0 2 

Instellen anticorruptie commissie 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0 0 

Aanpak grond en corruptievraagstuk 0 1 0 2 1 2 0 0 0 2 1 0 2 

Andere acties 1 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 

D.  FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID                           

Hervorming van de overheid ('public sector reform') is voldoende 
uitgewerkt/genoemd.                           

FISO herziening 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Afvloeiing ambtenaren 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 2 0 

Rationalisatie 1 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1 2 0 

Verbetering effectiviteit en efficiëntie 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2 2 

Eenduidigheid van processen en procedures 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2 
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 A20 ABOP BEP DA91 DOE NDP NPS PALU PL PRO SPA STREI! VHP 

E.   SOCIALE VOORZIENINGEN                           

Het sociaal beleid heeft duidelijke maatregelen voor                           

Het opschonen van bestanden, gelijke toegang voor sociale uitkeringen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Huisvesting  0 2 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1 2 

Vrouwen (gelijkheid, participatie, geweld, inkomen, klimaatverandering, 
zorgtaken, arbeidspositie) 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 0 2 

Mensen met een beperking (discriminatie, geweld, werkgelegenheid, 
inkomen, faciliteiten, onderwijs) 0 1 1 0 1 2 2 2 0 0 1 1 2 

Seniore burgers 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Kinderen (geweld, bescherming, onderwijs) 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 0 2 

F.   PLANMATIG/STRATEGISCH                             

Het programma heeft een strategische benadering.                           

Worden  acties ingekaderd in een bredere strategie per sector (voor 
verschillende sectoren/thema’s)? 0 1 0 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 

Zijn er lange, middellange en korte termijn doelen genoemd voor diverse 
sectoren? 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 

Zijn er duidelijke, strategische overwegingen voor beleidsprogramma’s 
genoemd? 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 2 

Er is samenhang (geïntegreerdheid) tussen de strategieën voor de 
verschillende sectoren.                           

Worden onderwerpen op meer dan 1 plek genoemd? (Bijv. vrouwen, 
jongeren, ondernemerschap, milieu komen niet alleen voor onder een 
specifieke paragraaf.) 1 1 2 2 1 0 1 2 0 2 1 2 2 

Is er aandacht voor randvoorwaarden zoals energie, klimaatverandering, 
coördinatie tussen actoren en sectoren, inspirerend en voorbeeldig 
leiderschap? 1 0 1 1 2 2 1 0 2 0 1 0 2 

Sluiten zaken aan op elkaar? (Bijv. ecotoerisme en behoud van natuurlijke 
omgeving, uitgifte gemeenschapsbos, enz.) 1 1 1 2 2 0 0 1 2 2 1 0 2 

Is er een begroting toegevoegd aan het programma? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
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 A20 ABOP BEP DA91 DOE NDP NPS PALU PL PRO SPA STREI! VHP 

De voornemens genoemd in het programma zijn realistisch/uitvoerbaar.                            

Is er aandacht voor capaciteit (menskracht, infrastructuur, enz.) e/o besef 
van het ontbreken van capaciteit? 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Is er een realistische tijdplanning? 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 

Realistische  begroting  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Worden processen genoemd voor betrokkenheid en inspraak van 
stakeholders/belanghebbenden aangegeven/genoemd? 0 1 2 0 1 2 1 2 1 1 2 0 1 

FINANCIEEL ECONOMISCH                           

Niet gescoord 
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3 Samenvattingen programma’s per partij 
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3.1 A2O (ALTERNATIEF 2020) 
 DUURZAME MENSELIJKE ONTWIKKELING  EN MENSENRECHTEN 

1.  Er is een duidelijke visie op 
ontwikkeling geformuleerd. 

Dit is een programma dat uitgaat van het christelijk geloof. 
Er is niet een echte visie op ontwikkeling geformuleerd. Er wordt 
gesproken over wat belangrijk is: basisuitgangspunten zijn  
dienstbaarheid en gerechtigheid... Zelfredzaamheid wordt in relatie 
tot duurzame ontwikkeling gebracht. Milieu-, sociaal- en 
economische ontwikkelingen brengen duurzame ontwikkeling 
teweeg. 

2.  Duurzame menselijke ontwikkeling 
staat centraal, d.w.z.  het begrip 
ontwikkeling is expliciet gekoppeld aan 
duurzame menselijke ontwikkeling en 
is niet alleen of vooral economische 
groei. 

Duurzame ontwikkeling is gekoppeld aan economische ontwikkeling, 
zegt A20. 
Maar ook hier wordt vooral nadruk gelegd op dienstbaarheid en 
betrokkenheid bij elkaar.  
De begrippen worden niet verder uitgewerkt in concrete 
beleidsvoornemens.  

3.  . Er zijn specifieke beleidsdoelen voor 
mensenrechten 

Aandacht voor 
Functioneren van de  Rechterlijke Macht 
Inkorten termijn voor procederen/behandeling van rechtszaken 
Verder geen specifieke benoeming van mensenrechten  
. Procederen nu  zodanig lang duurt, dat er over het algemeen niet 
meer kan worden gesproken van een behandeling van zaken binnen 
redelijke termijn. A20 zal zich sterk maken voor het behandelen van 
zaken binnen redelijke termijn.  

 SITUATIE ANALYSE 

4.  De beginsituatie is geanalyseerd: een 
algemene situatieanalyse, 
probleemanalyse, schets van huidige 
situatie van Suriname. 

Er is geen beginsituatie of schets van de huidige analyse 
weergegeven. Het inefficiënt overheidsapparaat wordt heel erg 
benadrukt. Er zijn extreem veel ambtenaren in het apparaat, maar 
A20 zal niet meewerken aan het brodeloos maken van ambtenaren; 
er zal in goed overleg gezocht worden naar passend alternatief werk 
voor ambtenaren. Instituten die zijn uitgehold zullen gestabiliseerd 
en versterkt worden. Bestrijding van fundamenteel onrecht zal 
plaats moeten vinden middels wetgeving en deugdelijke handhaving 
daarvan. 

5.  Het programma noemt plannen/acties 
m.b.t. de grote mondiale thema’s 

Klimaatverandering wordt genoemd (Bij de ruimtelijke inrichting van 
Suriname en de toewijzing van bestemmingsgebieden zullen 
klimatologische factoren en bijbehorende data daaraan ten 
grondslag moeten liggen) 

Ook grensoverschrijdende criminaliteit wordt genoemd. 

 GOED BESTUUR, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 

6.   Openbaarheid van bestuur en rekenschap geven wordt in verband 
gebracht met dienstbaar leiderschap en strijden tegen onrecht. 
. De Rechterlijke Macht zal niet onder de hiërarchische structuur van 
het Ministerie van Justitie en Politie moeten vallen, maar dient wel 
door dit Ministerie gefaciliteerd en ondersteund te worden. 

 

7.  Er zijn grondwetswijzigingen die 
bijdragen aan beter bestuur, 
versterking van de democratische 
rechtsstaat en beleving van 

Geen voorstellen voor aanpassingen van onder andere de 
Grondwet, het Kiesstelsel, de wet Regionale Organen en/of het 
Constitutioneel Hof. 
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mensenrechten zijn o.a. genoemd: 

8.  Gelegenheidswetgeving wordt 
aangepakt: 

Geen voorstellen voor aanpassingen van onder andere de wet op de 
Staatsschuld en de Amnestiewet. 

9.  Het programma heeft aandacht 
voorinstituten mechanismen voor 
versterking van de rechtsstaat en goed 
bestuur. 

De Rechterlijke Macht moet worden gefaciliteerd door het 
Ministerie van Justitie en Politie. A20 wil investerenin instituten, 
zodat gecontroleerd kan worden in hoeverre wetgeving in het land 
door een ieder wordt nageleefd en zonder aanziens des persoon 
wordt toegepast.  

10.  De aanpak van corruptie is uitgewerkt 
in acties: 

Corruptie wordt in relatie gebracht met  dienstbaar leiderschap door 
een dienstbare overheid. Belangrijk is preventief te werk te gaan, in 
die zin dat reeds bij de jeugd op scholen onderwijs gegeven dient te 
worden in maatschappelijke waarden en normen, om de 
bewustwording van anti-corruptie te hebben. 

 FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID 

11.  Hervorming van de overheid ('public 
sector reform') is voldoende 
uitgewerkt/genoemd. 

Het inefficiënt overheidsapparaat wordt heel erg benadrukt. Er zijn 
extreem veel ambtenaren in het apparaat, maar de dienstverlening 
naar het publiek toe is niet optimaal. Er zal gewerkt worden aan een 
effectief en efficiënt overheidsapparaat. A20 zal niet meewerken 
aan het brodeloos maken van ambtenaren; er zal in goed overleg 
gezocht worden naar passend alternatief werk voor ambtenaren. 

 SOCIALE VOORZIENINGEN 

12.  Het sociaal beleid heeft duidelijke 
maatregelen voor 

Onderwijs moet gericht zijn op persoonlijkheidsontwikkeling van het 
kind. Bij het voeren van een beleid gericht op duurzaamheid en op 
gelijke kansen voor een ieder, kan het binnenland volgens A20 niet 
achterblijven. 
Industrialisatie, ontsluiting en andere productieactiviteiten moeten 
duurzame groene ontwikkeling bevorderen. 

 PLANMATIG/STRATEGISCH   

13.  Het programma heeft een strategische 
benadering. 

Er zijn sectoren geïdentificeerd met actiepunten, maar die zijn niet 
ingekaderd in een brede strategie. Er zijn wat vage aanwijzingen 
zoals: 
A20 wil de natuurlijke hulpbronnen op duurzame wijze exploiteren.  
ondersteunen van  het Midden en Klein Bedrijf (MKB),  
hervorming van het huidige belastingstelsel, gericht op 
welvaartsverdeling. 

14.  Er is samenhang (geintegreerdheid) 
tussen de strategieën voor de 
verschillende sectoren. 

De sectoren zijn geplaatst onder paragrafen, en wel onderwijs, 
veiligheid, gezondheid, ruimtelijke ordening, ondernemerschap, 
werkgelegenheid en milieu. Milieu/het milieubeleid wordt aan 
meerdere sectoren gerelateerd. Er wordt gesproken over sociaal 
evenwicht en er is een tabel opgenomen waarin economische 
ontwikkeling gekoppeld wordt aan sociale ontwikkeling. Er is geen 
begroting voor het programma. 

15.  De voornemens genoemd in het 
programma zijn 
realistisch/uitvoerbaar.  

Geen (realistische) tijdsplanning en begroting opgenomen. 

 FINANCIEEL- ECONOMISCH 

  Er valt nauwelijks een samenvatting te maken van de financieel-economische programmapunten van 
A20. 

 Er zijn onvoldoende details, en/of onvoldoende onderscheidende maatregelen of onderscheidende 
ideeën. Het zijn vooral de bekende uitspraken, zonder dat er enige uitwerking of diepgang is. 
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 Enkele voorbeelden: 

 Financiële uitgaven moeten gericht moeten worden op stimulering van de ontwikkeling van het land. 

 Er moet gewerkt worden aan evenwichtige begrotingen 

 saneren overheidsuitgaven, bevorderen productiviteit en werkgelegenheid, verhogen van de 
koopkracht en uitoefenen van rechtvaardige fiscaliteit. 

 A20 propageert een ‘groene economie’ door geen schade aan het milieu toe te brengen 

 Creëren van economische zones; private sector ontwikkeling/duurzaam ondernemerschap; 
aantrekken buitenlandse investeerders en potenties uit de handel, nieuwe hightech industrieën en 
dienstverlening. 

 Hervorming van het huidige belastingstelsel moet doelgericht zijn en de ‘breedste schouders moeten 
de zwaarste lasten dragen’.  

 overheidsuitgaven saneren, productiviteit bevorderen, werkgelegenheid bevorderen, de koopkracht 
verhogen en rechtvaardige fiscaliteit uitoefenen 

ALGEMENE BESCHOUWING 

1. Algemene indruk:  
Het is meer een filosofisch document vanuit een christelijk perspectief over dienstbaarheid en gerechtigheid. Een 
beschrijving van hoe een samenleving ingericht moet worden vanuit een christelijk oogpunt zonder concrete 
maatregelen op bestuurlijk niveau. Weinig tot geen concretisering van uit te voeren maatregelen. 

2. Aannames die opvallen:  

 Er zijn geen aannames- overall zijn er geen cijfers en aantallen.  
 Het is onduidelijk op basis waarvan keuzes (zo die al duidelijk worden gesteld) gemaakt worden. 

3.  Onderscheidend aan dit programma 

 De nadruk op de Trias Politica. 

 De vorming van een technisch kabinet.  

 Leiderschap vanuit een christelijk oogpunt. 

4.  Opvallende zaken    
 “Suriname eerst” gedachte: ‘ daar vallen ook mensen in diaspora onder die een “oase van deskundigheid” zijn. Zij 
moeten voor langere tijd een legale status in Suriname kunnen krijgen om hun bijdrage te kunnen leveren aan de 
economie 
Kijk op binnenland: ‘ Het beleid voor het binnenland vergt een integrale aanpak, in die zin dat het binnenland waar 
mogelijk geïntegreerd dient te worden met nieuwe en bestaande productiegebieden, waardoor het binnenland het 
imago van verzorgingsgebied verliest en dat van productiegebied krijgt opgespeld om zo te kunnen participeren in de 

nationale ontwikkelingen.’ 
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3.2 ABOP(Algemene Bevrijdings en 
Ontwikkelingspartij) 

 DUURZAME MENSELIJKE ONTWIKKELING EN MENSENRECHTEN 

1.  Er is een duidelijke visie op 
ontwikkeling geformuleerd. 

Het verkiezingsprogramma bevat een ontwikkelingsvisie. Termen 
zoals diversificatie, modernisering, decentralisatie en goed bestuur, 
gericht op duurzame groei van het BBP worden alleen benoemd en 
zijn veelal gericht op de korte en middellange termijn.  

2.  Duurzame menselijke ontwikkeling 
staat centraal, d.w.z. het begrip 
ontwikkeling is expliciet gekoppeld aan 
duurzame menselijke ontwikkeling en 
is niet alleen of vooral economische 
groei. 

Ontwikkeling betekent hier eigenlijk economische welvaart; 
‘duurzaam’ verwijst in de tekst naar natuur en milieu. 

3.  8. Er zijn specifieke beleidsdoelen voor 
mensenrechten 

Er is geen mensenrechtenbenadering, slechts een opsomming van 
actiepunten. De rechten van vrouwen en LGBT-mensen worden 
bijvoorbeeld niet genoemd. Opvallend is dat gemeenschappen in 
het binnenland wel worden genoemd, maar dat de benadering erg 
vanuit het standpunt van de hoofdstad komt. 

 SITUATIE ANALYSE 

4.  De beginsituatie is geanalyseerd: een 
algemene situatieanalyse, 
probleemanalyse, schets van huidige 
situatie van Suriname. 

De huidige situatie in Suriname wordt opgesomd, maar niet 
geanalyseerd; er zijn geen cijfers of uitleg. 

5.  Het programma noemt plannen/acties 
m.b.t. de grote mondiale thema’s: 

Mondiale ontwikkelingen en issues worden even genoemd, maar 
daar blijft het bij. Opvallend voor dit programma is het uitdrukkelijk 
noemen, zij het slechts summier, van “groene groei”, de Sustainable 
Development Goals (SDGs) en het inzetten van het buitenlands 
beleid ten behoeve van duurzame ontwikkeling. 

 GOED BESTUUR, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 

6.  Goed bestuur is een wezenlijk 
onderdeel van het programma, er is 
een duidelijke visie daarover en er 
worden concrete 
maatregelen/voorstellen genoemd. Er 
is aandacht - er is aandacht voor: 

Begrippen als goed bestuur en planmatigheid worden genoemd, 
maar de relatie met het besturen van het land is niet gelegd. Het 
blijft allemaal gedacht vanuit een centrale overheid, met de nadruk 
op economische ontwikkeling/productie. De  bredere 
ontwikkelingsvisie voor goed bestuur is niet uitgewerkt en er wordt 
gesteld dat bevolking offers zal moeten brengen.  

7.  Er zijn grondwetswijzigingen die 
bijdragen aan beter bestuur, 
versterking van de democratische 
rechtsstaat en beleving van 
mensenrechten zijn o.a. genoemd: 

Er worden geen grondwetswijzigingen genoemd richting beter 
bestuur, sterkere democratische rechtsstaat en beleving van 
mensenrechten. 

8.  Gelegenheidswetgeving wordt 
aangepakt: 

Er zijn geen plannen om de controversiële gelegenheidswetten aan 
te pakken; denk aan de Wet op de Staatsschuld, de Amnestiewet, de 
Wet Valutatransacties. 

9.  Het programma heeft aandacht voor 
instituten mechanismen voor 
versterking van de rechtsstaat en goed 
bestuur. 

Het programma geeft niet de indruk dat het belang van instituten en 
mechanismen die de rechtsstaat versterken voorop staat.  
Bijvoorbeeld wordt de versterking van instituten zoals Rekenkamer, 
CLAD, Planbureau, SER, of structuren en mechanismen voor 
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inspraak en burgerparticipatie niet genoemd. De instelling van een 
centraal planningsinstituut is vermeld, maar het is onduidelijk als 
verwezen wordt naar het huidige Planbureau of een nieuw orgaan. 

10.  De aanpak van corruptie is uitgewerkt 

in acties: 

De aanpak van corruptie wordt nergens concreet uitgewerkt. De 
Anticorruptiewet en de aanpak van het grondvraagstuk worden 
even genoemd. 

 FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID 

11.  Hervorming van de overheid ('public 
sector reform') is voldoende 
uitgewerkt/genoemd. 

Hervorming van de overheid (‘public sector reform’) wordt nergens 
duidelijk uitgewerkt, slechts af en toe genoemd. 

 SOCIALE VOORZIENINGEN 

12.  Het sociaal beleid heeft duidelijke 
maatregelen voor 

Er is geen sociaal beleid uitgewerkt met duidelijke maatregelen voor 
gelijke toegang tot sociale uitkeringen, huisvesting, of kwetsbare 
groepen zoals vrouwen, mensen met een beperking, ouderen en 
kinderen. 

 PLANMATIG/STRATEGISCH   

13.  Het programma heeft een strategische 
benadering. 

Het programma bevat geen strategische benadering: er zijn geen 
strategische overwegingen of breder kader voor acties, geen 
duidelijke doelen op korte, middellange en lange termijn per sector. 
Er worden wel veel maatregelen opgesomd die zijn verdeeld over 
korte-, middellange en lange termijn. 

14.  Er is samenhang (geïntegreerdheid) 
tussen de strategieën voor de 
verschillende sectoren. 

De benadering van verschillende sectoren is niet geïntegreerd; er is 
geen samenhang tussen randvoorwaarden en omdat zaken slechts 
genoemd worden is het niet duidelijk hoe ze op elkaar aansluiten. Er 
ontbreekt een begroting in dit programma. 

15.  De voornemens genoemd in het 
programma zijn realistisch/ 
uitvoerbaar.  

Het programma heeft geen begroting of concrete tijdplanning. 
Bovendien ontbreekt de strategische benadering, doelen en 
indicatoren, waardoor de uitvoerbaarheid ervan niet vast te stellen 
is. Capaciteitsversterking, processen, overleg en participatie worden 
genoemd zonder uitgewerkt te worden. 

 FINANCIEEL- ECONOMISCH 

 ABOP heeft een hoofdstuk over de macro-economie en sectorale productie. Financieel-economische 
onderwerpen komen hierin ruim ter sprake. De partij richt zich op nationale ontwikkeling, met de sectoren 
van het Bruto Binnenlands Product (BBP) als basis en de key performance indicatoren als leidende factor. 
Ontwikkeling van een binnenlandse geld- en kapitaalmarkt, een optimistische prognose voor duurzame 
stabilisatie van de wisselkoers en prijzen binnen 6-12 maanden en het aanbieden van een 
ondersteuningspakket en gesubsidieerd transport voor kwetsbare groepen zijn enkele voornemens. 

ALGEMENE BESCHOUWING 
Algemene indruk:  
Dit partijprogramma is een wensenlijst  zonder onderbouwing en zonder duidelijkheid over een onderliggende 
visie of strategie. Er is geen begroting en er ontbreken tijdschema’s. Verder worden termen onsamenhangend 
en door elkaar gebruikt. Er is gekozen voor een strategische benadering met het accent op de BNP/GDP, die 
juist de marrons, inheemsen, vrouwen, en rurale bewoners niet ten goede zal komen.  

Aannames die opvallen:  
Er zijn geen noemenswaardige aannames  

 Onderscheidend aan dit programma 
Vergeleken met andere verkiezingsprogramma’s was er een hoofdstuk over regionale ontwikkeling, maar dan 
met een centralistisch benadering door versterking en herinrichting van het ministerie van Regionale 
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Ontwikkeling en het instellen van een centraal planningsinstituut. Dit programma probeert zich op de marrons, 
inheemsen en rurale gebieden te richten, maar de methodiek staat er haaks op; rechten en andersoortige 
aanpak van ontwikkelingsmogelijkheden van ITPs ontbreken. 

 Opvallende zaken  
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3.3 BEP (Broederschap en Eenheid in de Politiek) 
 DUURZAME MENSELIJKE ONTWIKKELING EN MENSENRECHTEN 

1.  Er is een duidelijke visie op 
ontwikkeling geformuleerd. 

De partijvisie is 'het bereiken van een kwalitatief hoogstaand en 
duurzaam welzijnsniveau met garanties voor gelijkwaardigheid en 
een rechtvaardige verdeling van de opbrengsten uit de nationale 
productie voor alle Surinamers nu en in de toekomst’.  
De BEP is van mening dat duurzame ontwikkeling door 
decentralisatie bevorderd kan worden. Institutionele versterking van 
DR, RR en districtsbesturen en het landelijk stimuleren van bedrijven 
en industrieën zijn belangrijke aandachtsgebieden. BEP spreekt 
noemt ook veranderingen in de mijnbouwsector, alternatieve 
energieopwekking. Free, Prior and Informed Consent (FPIC) is 
volgens de partij onmisbaar in de interactie met Inheemsen en 
Marrons. De wettelijke erkenning van de rechten van Inheemsen en 
Marrons, waarbij het traditioneel gezag concrete taken en 
bevoegdheden over een duidelijk afgebakend gebied zal hebben, 
staan hoog in het vaandel.  

2.  Duurzame menselijke ontwikkeling 
staat centraal, d.w.z. het begrip 
ontwikkeling is expliciet gekoppeld aan 
duurzame menselijke ontwikkeling en 
is niet alleen of vooral economische 
groei. 

BEP gaat voor ‘gelijke verdeling van welvaart en gelijke kansen voor 
een ieder’. Ten aanzien van menselijke ontwikkeling, zijn de 
sectoren onderwijs, gezondheid, arbeid & ondernemerschap, jeugd 
& jongeren en sociale zorg genoemd, waarvoor actiepunten zijn 
voorgesteld. Er is bijzondere aandacht voor specifieke groepen zoals 
sociaal zwakke gezinnen/buurten & mensen met een beperking. 
Gender wordt genoemd in het kader van ‘zorgdragen dat ongeacht 
geslacht, voor gelijke arbeid, gelijke beloning plaatsvindt, zowel bij 
de overheid als in de private sector’. 

3.  8. Er zijn specifieke beleidsdoelen voor 
mensenrechten 

Geen beleidsdoelen geformuleerd maar wel actiepunten voor 
erkenning van en respect voor: de collectieve rechten van 
Inheemsen en Marrons; sociaal zwakke gezinnen/buurten; mensen 
met een beperking. De toegang tot goed en schoon drinkwater, het 
recht op grond en het recht op onderwijs zijn ook in het programma, 
maar niet in detail uitgewerkt. Het jeugdbeleid wordt gerelateerd 
aan enkele kinderrechten (gezondheid, onderwijs) en aan sociale 
voorzieningen.  

 SITUATIE ANALYSE 

4.  De beginsituatie is geanalyseerd: een 
algemene situatieanalyse, 
probleemanalyse, schets van huidige 
situatie van Suriname. 

Geen beginsituatie of schets van de huidige analyse weergegeven. 
Er zijn in het inleidend deel van het document enkele 
verworvenheden van BEP genoemd, die een analyse impliceren, 
bijv. het algemene ziektekostenbeleid; het bouwen van de eerste 
school voor Voortgezet Onderwijs op VOJ niveau (MULO Atjoni); het 
concipiëren van een wetsvoorstel DNA als concrete stap voor het 
grondenrechtenvraagstuk. 

5.  Het programma noemt plannen/acties 
m.b.t. de grote mondiale thema’s: 

Voorgesteld is de bestudering van mogelijkheden die voor Suriname 
beschikbaar zijn met betrekking tot de handel in en compensatie 
van carbonemissies (REDD+) en schone ontwikkelingsmechanismen 
(CDM’s), evenals de overdracht van technologie en 
capaciteitsversterking in het kader daarvan. Andere mondiale 
thema’s zijn niet genoemd. 
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 GOED BESTUUR, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 

6.  Goed bestuur is een wezenlijk 
onderdeel van het programma, er is 
een duidelijke visie daarover en er 
worden concrete 
maatregelen/voorstellen genoemd. Er 
is aandacht - er is aandacht voor: 

Met betrekking tot participatie en inspraak, wordt het ‘Free, Prior 
and Informed Consent (FPIC) principe genoemd in verband met de 
aanpak van het grondenrechten vraagstuk. Voorts is aangegeven dat 
jongeren inspraak zullen hebben in het jongerenbeleid.  

7.  Er zijn grondwetswijzigingen die 
bijdragen aan beter bestuur, 
versterking van de democratische 
rechtsstaat en beleving van 
mensenrechten zijn o.a. genoemd: 

Geen voorstellen voor aanpassingen van onder andere de 
Grondwet, het Kiesstelsel, de wet Regionale Organen of het 
Constitutioneel Hof. 

8.  Gelegenheidswetgeving wordt 
aangepakt: 

Geen voorstellen voor aanpassingen van onder andere de wet op de 
Staatsschuld, de Amnestiewet en de wet Controle Valutaverkeer en 
Transactiekantorenwet. 

9.  Het programma heeft aandacht voor 
instituten mechanismen voor 
versterking van de rechtsstaat en goed 
bestuur. 

BEP heeft als prioriteiten het evalueren van de rechtszorg en het 
opheffen van eventuele personele en financiële tekorten. Het 
benoemen van meer rechters en verdere versterking van de 
rechterlijke macht zijn ook op de agenda. 

10.  Institutionele versterking van cruciale 
instituten, en andere processen mbt 
versterking Goed Bestuur 

Het institutioneel versterken en omvormen van het Planbureau is 
een prioriteit. Wat institutionele versterking betreft, is BEP 
voornamelijk gericht op decentralisatie van het politiek-bestuurlijk 
systeem en hcapaciteitsversterking van de de districts- en 
ressortsraden en de districtsbesturen. Er zijn geen structuren voor 
inspraak en participatie genoemd anders dan FPIC en inspraak van 
jongeren. 
 

11.  De aanpak van corruptie is uitgewerkt 
in acties: 

Er zijn geen specifieke beleidsmaatregelen voorgesteld ten aan zien 
van de aanpak van corruptie. 

 FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID 

12.  Hervorming van de overheid ('public 
sector reform') is voldoende 
uitgewerkt/genoemd. 

BEP onderkent dat het overheidsapparaat hervorming behoeft. 
Iedere ambtenaar, ongeacht politieke overtuiging, moet daarbij een 
eerlijke kans krijgen om zich dienstbaar te maken aan land en volk. 
Er zijn echter geen specifieke acties genoemd. 

 SOCIALE VOORZIENINGEN 

13.  Het sociaal beleid heeft duidelijke 
maatregelen voor 

BEP stelt dat zij bijzondere aandacht wil schenken aan sociaal 
zwakke gezinnen, senioren en mensen met een beperking, onder 
meer door de financiële uitkeringen te verhogen. In het kader van 
vorming en opvoeding, wordt specifiek beleid genoemd ten aanzien 
van tienerzwangerschap, criminaliteit en vroege schoolverlaters 
(drop-outs). Sociale ondersteuning en begeleiding aan jeugdigen 
met leerachterstanden is ook een focusgebied.  
In het kader van huisvesting zijn het bouwrijp maken van terreinen, 
het opzetten van volks- en middenstands-woningen en 
appartementen, het stimuleren van de zelfbouw en woningbouw in 
het binnenland genoemd. Wat gender betreft, wil BEP de deelname 
van meer vrouwen in de politiek en het tegengaan van huiselijk 
geweld, het gelijktrekken van de rechten tussen man en vrouw en 
het stimuleren van de economische weerbaarheid van vrouwen en 
mannen. 
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 PLANMATIG/STRATEGISCH   

14.  Het programma heeft een strategische 
benadering. 

Er zijn sectoren geïdentificeerd met actiepunten, maar die zijn niet 
ingekaderd in een brede strategie. Er zijn geen korte, middellange of 
langetermijn doelen gesteld. Er is geen begroting per sector. 

15.  Er is samenhang (geïntegreerdheid) 
tussen de strategieën voor de 
verschillende sectoren. 

Er wordt wel een link gelegd tussen behoud van de natuur en de 
ontwikkeling van bepaalde sectoren, bijvoorbeeld de mijnbouw 
heeft negatieve invloeden voor mens en milieu en die moeten 
beperkt worden. Voorts moet uitvoering worden gegeven aan de 
milieuwet. Er is voorgesteld om ondernemerschap op te nemen in 
het onderwijscurriculum en ondernemerschap te stumuleren door 
en aanpassingen daarvoor belastingstelsel te doen (incentives). Er is 
geen begroting per sector.  

16.  De voornemens genoemd in het 
programma zijn 
realistisch/uitvoerbaar.  

Geen (realistische) tijdsplanning en begroting opgenomen. 

 FINANCIEEL- ECONOMISCH 

 BEP is van mening dat de staatsinkomsten beduidend meer moeten bedragen dan de staatsuitgaven. Het 
macro-economisch beleid moet erop gericht zijn investeerders te faciliteren om hun inkomsten veilig te 
stellen. BEP zal zich ook richten op het stimuleren en faciliteren van particulier initiatief, het bewerkstelligen 
van een gunstig investeringsklimaat en het bevorderen van ondernemerschap in alle sectoren. De toegang tot 
productie- en/of ondersteunende factoren zoals telecommunicatie en infrastructuur, moet worden verbeterd. 
Een hechtere samenwerking van de monetaire autoriteiten (het Ministerie van Financiën en de Centrale Bank 
van Suriname) moet uiteindelijk leiden tot prudent beleid waarbij o.a. de koersontwikkeling beheersbaar 
wordt.  
e toerismesector moet verder ontwikkeld worden De introductie van de onroerend goed belasting en 
maatregelen om de informele sector zichtbaar en belastbaar te krijgen, kunnen volgens de BEP ook zorgen 
voor inkomstenverhoging.  
Het verstrekken van incentives zijn voorgesteld voor opkomende industriële bedrijven; productie 
ondernemers en midden- en hoger kader voor detachering. 

 

ALGEMENE BESCHOUWING 

1. Algemene indruk: Het document gaat in algemene zin in op aspecten zoals duurzame ontwikkeling en 

mensenrechten in de inleiding. Er wordt wel extra aandacht besteed aan opkomen voor de mensen van 

het binnenland en daaraan gekoppeld werken vanuit een mensenrechtenbenadering. Het sterkste punt 

is het gelijkheidsbeginsel van de partij. Het partijprogramma is echter relatief kort; termen en 

actiepunten worden genoemd maar onvoldoende uitgewerkt, wat een gemiste kans is. Verder is er 

geen budget en tijdschema opgenomen. 

2. Aannames die opvallen: BEP heeft geen aannames als zodanig  

3.  Onderscheidend aan dit programma 

Aan het verkiezingsprogramma van BEP zijn er geen noemenswaardige vernieuwende of visionaire 

aspecten.  

4.  Opvallende zaken  

 De partij wil het leger inzetten om bouw- en landbouwprojecten uit te voeren, wat haaks staat op open 

markt principes en zeer corruptiegevoelig is. Op deze wijze wordt juist deze vorm van corruptie naar de 

rurale gebieden gebracht, wat in het nadeel is van rurale bewoners. 
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3.4 DA91 (Democratic Alternative '91) 
 DUURZAME MENSELIJKE ONTWIKKELING EN MENSENRECHTEN 

1.  Er is een duidelijke visie op 
ontwikkeling geformuleerd. 

Het programma van DA’91 bevat een duidelijke visie op de 
maatschappij die de partij nastreeft: “een welvarende 
democratische samenleving”. Hierin zijn alle mensen gelijkwaardig, 
terwijl het individu centraal staat. 
Termen zoals ‘duurzaam’ worden op verschillende plaatsen in het 
programma nader uitgewerkt en in de activiteiten meegenomen. 

2.  Duurzame menselijke ontwikkeling 
staat centraal, d.w.z. het begrip 
ontwikkeling is expliciet gekoppeld aan 
duurzame menselijke ontwikkeling en 
is niet alleen of vooral economische 
groei. 

Het programma bespreekt duurzaam beheer en ontwikkeling van 
menselijk kapitaal. Onderwijs, gezondheid en werkgelegenheid 
worden genoemd als onmisbaar voor ontwikkeling. Voor DA’91 
betekent verhoging van de menselijke ontwikkeling meer 
investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, 
werkgelegenheid, huisvesting en andere diensten. Ter 
ondersteuning van deze ontwikkeling noemt het programma allerlei 
zaken waar de burger meer toegang toe moet krijgen, zoals 
kredieten, informatie, land, de internationale markt, leningen, 
huisvesting, kunst, cultuur en sport. 
 
DA’91 staat een groene strategie voor. De samenhang tussen 
ecologisch en economisch is hier verder behandeld, maar het sociale 
aspect, de derde poot van duurzame ontwikkeling, wordt minder 
meegenomen. 

3.  8. Er zijn specifieke beleidsdoelen voor 
mensenrechten 

Mensenrechten komen niet echt naar voren; ze worden wel 
genoemd bij het raamverdrag met Nederland en de overeenkomst 
met de OAS, welke DA’91 weer wil activeren. 
 
Specifieke rechten voor aparte groepen zoals vrouwen en LGBT 
worden niet genoemd. Zeden en huiselijk geweld worden wel 
genoemd, maar niet uitgewerkt.  
 
Opmerkelijk is dat wordt aangeven dat in verband met de 
grondrechten, Suriname de ILO Conventie 169 waarin 
zelfbeschikking voor tribale volkeren wordt beschreven, zal 
ratificeren. 

 SITUATIE ANALYSE 

4.  De beginsituatie is geanalyseerd: een 
algemene situatieanalyse, 
probleemanalyse, schets van huidige 
situatie van Suriname. 

Het programma is opgedeeld in fact sheets die alle beginnen met de 
analyse van de huidige situatie en wat de problemen bij dat 
onderdeel zijn. Helaas zijn er geen bijbehorende cijfers geleverd. 
 
DA’91 wil Suriname transformeren naar een responsieve staat, met 
transparantie, verantwoording, voorspelbaarheid en participatie als 
leidraad. Aangegeven wordt dat op dit moment het “groeipad 
voortdurend wordt belemmerd door onvoorspelbaar beleid, 
gevestigde belangen, administratieve rompslomp, corruptie en een 
inefficiënte bureaucratie.” 
 
Gesteld wordt dat de staat nu zwak is en dat het overheidsapparaat 
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gereorganiseerd moet worden. Dit betekent onder andere: 
depolitiseren, aanpassing van de ambtenarenwet om meer 
mogelijkheden te hebben voor HRM beleid, de salariëring meer 
richten op prestaties en meer concurrerend met de markt 
(aanpassing FISO). Ook zal personeel moeten afvloeien. Om te 
komen tot de gewenste sterke staat, moeten instituten worden 
versterkt. Enkele worden specifiek genoemd, zoals de Centrale 
Bank, de CLAD en de Rekenkamer. Ook het aantal ministeries zal 
verminderd worden, maar met hoeveel en welke wordt niet 
aangegeven. 
 
Een tekortkoming bij afstemming tussen onderwijs en arbeidsveld 
wordt geconstateerd; dat moet hersteld worden, zodat 
ondernemingen voorzien kunnen worden van bekwame nieuwe 
medewerkers. 
 
Subsidies zullen worden geminimaliseerd of stopgezet.  
 
DA’91 zal de schuldenlast door leningen aanpakken door het 
hersluiten van leningen. 

5.  Het programma noemt plannen/acties 
m.b.t. de grote mondiale thema’s: 

DA’91 wil de Caricom uitbouwen tot een markt met vrij verkeer van 
goederen, diensten en kapitaal, en op langere termijn ook van 
personen. 
Er is aandacht voor andere buitenlandse contacten, waaronder het 
aanhalen van historische banden, contacten met democratische 
landen en het heroverwegen van ambassadeposten. 
DA’91 wil ordening van het huidige immigratiebeleid, waarbij er 
gekeken zal worden naar welke expertise in welke sectoren nodig is. 
Tevens zullen er voorwaarden gesteld worden met betrekking tot 
toelating (inburgering d.m.v. het opheffen van taalbarrières, 
toegang tot onderwijs en gezondheidszorg), om integratie in de 
Surinaamse maatschappij te waarborgen. 
 
Met betrekking tot de aanpak van internationale criminaliteit wil de 
partij versterkte regionale en internationale samenwerking. Binnen 
Suriname moet er geïntegreerde samenwerking onder de PG 
komen. De wet verdovende middelen en money laundering moet 
ook verscherpt worden. 
 
Andere grote thema’s zoals klimaatverandering worden niet 
genoemd in het DA91 programma 

 GOED BESTUUR, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 

6.  Goed bestuur is een wezenlijk 
onderdeel van het programma, er is 
een duidelijke visie daarover en er 
worden concrete 
maatregelen/voorstellen genoemd. Er 
is aandacht - er is aandacht voor: 

Da’91 gaat voor de wet openbaarheid van bestuur, zodat burgers 
informatie van de overheid kunnen opeisen. Ook het opgeven van 
bezit door hoge functionarissen voor aanvang van hun functie is een 
belangrijk punt. Een wet op openbare aanbestedingen is nodig voor 
meer transparantie van overheidsuitgaven. 
De partij wil het bestuur dichter bij de burger brengen door 
verkiezing van districtsparlementen en de bijbehorende 
districtscommissarissen. 
DNA moet parlementair enquêterecht krijgen om zelfstandig 
onderzoek te kunnen plegen. 
Wat de overheidsfinanciën betreft zal de comptabiliteitswet worden 
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herzien. Hiermee zal efficiëntie op financieel gebied worden 
verhoogd en de bestuurlijke en financiële decentralisatie adequaat 
begeleid worden. Zeer cruciaal blijft de begrotingsdiscipline en een 
betere wijze van budgettering. De begroting zal een weerspiegeling 
moeten zijn van de bij wet overeengekomen beleidsprioriteiten. 
 
Ook het versterken en instellen van instituten zoals een fiscale 
opsporingsdienst worden genoemd ter ondersteuning van een 
sterkere, stabiele staat. 
 
DA’91 wil ook de bankwet wijzigen en de Governor van de Centrale 
Bank de enige monetaire autoriteit maken. 

7.  Er zijn grondwetswijzigingen die 
bijdragen aan beter bestuur, 
versterking van de democratische 
rechtsstaat en beleving van 
mensenrechten zijn o.a. genoemd: 

DA’91 is van mening dat het kiesstelsel en de kieswet gewijzigd 
moet worden. Evenredige vertegenwoordiging moet worden 
ingevoerd ter vervanging van het districtenstelsel.  
DA’91 heeft een voorstel gereed voor een nieuwe grondwet op 
basis van een volledige parlementaire democratie, met een 
president die principieel boven partijen staat en voldoende 
grondwettelijke bevoegdheden heeft om als beschermheer van de 
belangen van de staat en de natie op te treden. Het voorstel gaat uit 
van bestuurlijke decentralisatie met gekozen districtsparlementen 
en districtscommissarissen, zodat de lokale bevolking voldoende 
lokale inspraak heeft. 
DA’91 is verder voorstander van een budget voor politieke partijen, 
ter financiering van hun verkiezingscampagne, gecombineerd met 
een beperkt maximaal bedrag, gesponsord door bedrijven en/of 
personen. Dit voorkomt dat belangrijke sponsoren te grote invloed 
krijgen in politieke partijen. 

8.  Gelegenheidswetgeving wordt 
aangepakt: 

Het DA’91 programma zegt niets over de aanpak van 
gelegenheidswetten zoal als de wet op de staatsschuld, de 
amnestiewet en de wet inzake valutatransacties. 

9.  Het programma heeft aandacht 
voorinstituten mechanismen voor 
versterking van de rechtsstaat en goed 
bestuur. 

De Rechterlijke Macht versterkt met meer onderzoekers en 
officieren van justitie. Er wordt niet gesproken over uitbreiding van 
het aantal rechters. 
 
Ter ondersteuning van de rechtsstaat wordt het raamverdrag met 
Nederland gereactiveerd, waarin versterking van de rechterlijke 
macht en mensenrechten onderdeel uitmaken. 

10.  De aanpak van corruptie is uitgewerkt 
in acties: 

 Voor de aanpak van corruptie wil DA91 een Anticorruptie 
Instituut opzetten, onder leiding van de procureur-generaal.  

 Ook zullen bestaande wetten en regels m.b.t. politieke 
ambtsdragers worden aangepast terwijl op de naleving 
moet worden toegezien. 

 Toetreding van Suriname tot de UNCAC (Conventie Tegen 
Corruptie van de Verenigde Naties) wordt ook genoemd als 
mogelijkheid tot terugvordering gelden verkregen uit 
corruptieve handelingen. 

 Verder is een wet ter bescherming van klokkenluiders nodig 
en moeten de regulatieve functies van banken (RvC, 
Centrale Bank) versterkt worden. 

 FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID 

11.  Hervorming van de overheid ('public 
sector reform') is voldoende 

DA’91 heeft  verschillende beleidsvoornemens voor hervorming van 
het zwakke overheidsapparaat.  
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uitgewerkt/genoemd.  
Er zal gekeken worden naar de salariëring d.m.v. de Wet op de 
standaardisering van salariëring (FISO) omdat mensen een goed en 
concurrerend salaris moeten ontvangen. 
 

 De partij geeft aan dat op dit moment de zwakten in de 
institutionele structuur van het bestuur (bijvoorbeeld 
overlapping, overbezetting en fragmentatie van 
verantwoordelijkheden) tot onsamenhangend(e) 
overheidsbeleid en -programma's leiden. De bureaucratie kan 
gereorganiseerd worden door de functies van ambtenaren te 
rationaliseren. Er moet overwogen worden om adviseurs, 
ambtenaren die de pensioengerechtigde leeftijd hebben 
bereikt, af te vloeien en te vervangen door goed opgeleide 
jongeren. Een adequaat afvloeiingspakket moet echter worden 
gewaarborgd voor werknemers die door reorganisatie worden 
geraakt. Ambtenaren die niet voldoen aan de nieuwe 
functievereisten zouden bij het bereiken van een bepaalde 
leeftijd, mogen uittreden met een financiële tegemoetkoming. 

 Naast afvloeiing wordt ook verzelfstandiging van 
taken/overheidsdiensten genoemd en ook vermindering van het 
aantal ministeries. 

 Het invoeren van een One Window Principe, zodat (jonge) 
ondernemers alles voor het starten van hun onderneming op 
één locatie kunnen regelen, is ook een voornemen. 

 SOCIALE VOORZIENINGEN 

12.  Het sociaal beleid heeft duidelijke 
maatregelen voor 

 Op het gebied van huisvesting worden genoemd: lagere 
hypotheek, verlengen aflossingsperiode, belastingvoordeel, 
mogelijkheid tot kopen van een huurhuis, introduceren van 
hoogbouw. 

 Aanpak van zeden en huiselijk geweld wordt helaas alleen 
in een tekstkop genoemd en niet nader uitgewerkt. 

 Op het gebied van de bescherming van kinderen wil DA’91 
de biologische ouders verplichten een financiële bijdrage te 
doen aan de opvoeding van hun kind. 

 Een punt van zorg is blijkbaar de pensioenleeftijd, want in 
het programma is opgenomen dat de financiële 
haalbaarheid van de pensioenleeftijd van 60 zal worden 
bekeken. 

 Tot slot zullen jongeren worden gefaciliteerd in 
ondernemerschap door randvoorwaarden te creëren, bijv. 
vereenvoudigde toegang voor het verkrijgen van 
financiering/ leningen tegen lage rentepercentages. 

 PLANMATIG/STRATEGISCH   

13.  Het programma heeft een strategische 
benadering. 

Criminaliteit, huiselijk geweld, preventieve gezondheidszorg, milieu, 
verkeersveiligheid, Internet veiligheid en veilig ondernemen worden 
meegenomen in een brede opvatting van veiligheid. Een belangrijke 
prioriteit is de aanpak van criminaliteit in samenhang met 
armoedebestrijding. 
De strategische overweging bij criminaliteitsbestrijding is dat de 
vicieuze cirkel van achterstand, onderwijs, armoede enz. 
doorbroken moet worden. 
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Inbedding in volgorde van uitvoering op kort, middellange en lange 
termijn ontbreekt echter 

14.  Er is samenhang (geïntegreerdheid) 
tussen de strategieën voor de 
verschillende sectoren. 

Er is samenhang tussen de behandelde onderwerpen. Energie, 
jongeren en ondernemerschap worden in verschillende fact sheets 
besproken. Ook de verhoging van de productie, het gebruik van 
arbeidspotentieel, en milieuvriendelijke sectoren zoals ecotoerisme 
en afval en recycling industrie worden op meerdere plaatsen 
besproken. 
Interessant is de volledige afwezigheid van enig gender-gerelateerd 
voornemen; de woorden gender, vrouw, man, sekse komen niet 
voor in het programma. 
 
Een gemis in het programma is de inbedding van 
beleidsvoornemens in een financiële onderbouwing. 

15.  De voornemens genoemd in het 
programma zijn 
realistisch/uitvoerbaar.  

Capaciteitsgebrek bij de overheid krijgt de aandacht via 
verschillende voornemens om dit te verbeteren. Verder is er 
aandacht voor tekortkomingen in de fysieke infrastructuur van 
bijvoorbeeld de onderwijssector en de noodzaak van goede 
infrastructuur voor economische bedrijvigheid. Ook 
verkeersveiligheid krijgt aandacht, onder meer via verbetering van 
de infrastructuur voor voetgangers en (brom)fietsen. 
 
In het programma staan helaas geen cijfers ter onderbouwing en 
geen tijdspaden, waardoor het niet goed mogelijk is om de 
haalbaarheid van genoemde voornemens na te gaan. 

 FINANCIEEL- ECONOMISCH 

  DA91 stelt een effectief schuldbeheer voor en bij voorkeur te lenen bij laagste kosten met langere 
looptijden. Hierbij is interactie met de effectenbeurs mogelijk. Verder beveelt zij het rangschikken van 
schulden aan door sanering en consolidatie in samenspraak met internationale instituten. Het herzien 
van de Comptabiliteitswet wordt ook als prioriteit gesteld. Begrotingsdiscipline, bestuurlijke en 
financiële decentralisatie zijn kernpunten voor de partij.  

 De partij benadrukt de naleving van de wettelijke borging van de Centrale Bank van Suriname en ook 
de wijziging van de Bankwet. De Governor van de Centrale Bank van Suriname moet de enige 
monetaire autoriteit zijn. 

 Het doel van het economisch beleid is reële economische groei, welke beduidend hoger is dan die bij 
bevolkingsgroei en inflatie. Duurzame economie wordt nagestreefd, met aandacht voor de rol van 
ruimtelijke ordening. 

 Enkele specifieke maatregelen zijn: dollarisatie van de economie overwegen; aanpassen van de rente; 
lokaal ondernemerschap stimuleren; economische diplomatie ontplooien met bijbehorende 
randvoorwaarden; het one window principe voor ondernemers. 

 Diversificatie van export is een belangrijk punt die nader moet worden onderzocht. Er zijn redelijk 
nieuwe voorstellen zoals tantaliet (Marowijnerivier) en oesterzwammen gekweekt op rijstkaf, maar 
ook arbeidsintensieve goederen en diensten, bijvoorbeeld outsourcing en toerisme. 

 Een gericht migratiebeleid kan bijdragen aan inkomstenverhoging; een versnelde afhandeling van het 
MKV-visum en verblijfsvergunning kunnen worden geïntroduceerd voor kapitaalkrachtige en 
kennismigranten, ongeacht Surinaamse origine.  

 Inkomstenverhogende maatregelen zijn gericht op: 

 verbetering van inkomstenvergaring (belasting informele sector, verbeteren belastingadministratie, 
decentralisatie belasting, terughalen gelden van fraude en corruptie, informatieplicht, verbeteren 
belastingwetten)  

 maatregelen ter verhoging van de inkomsten zoals privatiseringsgolf, onderzoek stichtingen, subsidies 
bekijken en afbouwen, BTW, accijnzen verhogen en het investeringsklimaat verbeteren. 
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 DA91 zal de schulden rangschikken naar risico en overgaan tot sanering en consolidatie in 
samenspraak met internationale instituten. De inflatie moet indien nodig worden gekoppeld aan 
rente-aanpassingen. Er moet gewerkt worden aan een flexibel wisselkoersbeleid. Het 
begrotingstekort moet strak bewaakt worden, waarbij begrotingsconsolidatie tot kernpunt wordt 
verheven. 

 Iedereen betaalt voor elektriciteit, openbaar vervoer en water; van object- naar subjectsubsidie waar 
mogelijk en alleen subjectsubsidie voor minder draagkrachtigen. Er dienen wel voorzieningen 
getroffen te worden voor gebieden waar openbaar vervoer niet direct winstgevend is. 

ALGEMENE BESCHOUWING 
Algemene indruk:  
Inhoudelijk is het een goed onderbouwd programma, waarin duurzame ontwikkeling en het straktrekken van 
instituten en procedures centraal staan. Er wordt duidelijk gesteld wat moet veranderen en per sector wordt 
een strategische aanpak gegeven, over het algemeen goed geïntegreerd. Helaas ontbreekt de planning: er is 
geen tijdsindeling en vooral geen budget. Zowel bij het verhogen van inkomsten als het aflossen van schulden, 
is het raden naar bedragen. 
Er zijn ook heel veel ambitieuze acties/hervormingen opgenomen in het programma. Door het gebrek aan 
cijfermateriaal en tijdspaden is het niet mogelijk in te schatten of de genoemde acties haalbaar zijn. 

Aannames die opvallen:  

 Geen noemenswaardige aannames genoemd 

 Onderscheidend aan dit programma 

 Er is een geïntegreerde ontwikkelingsvisie. Interessant is het voorstel om districtsparlementen en DC’s 
te laten verkiezen.  

 Opmerkelijk is ook de herbeoordeling van het aantal nationale vrije dagen.  
 Het respectvol omgaan met dieren is als een van de voorgenomen hervormingen opgenomen binnen 

de groene strategie. 

1.  Opvallende zaken  

 DA’91 streeft ernaar om Suriname in de top 50 van de Human Development Index Ranking van de 
UNDP te brengen. Op dit moment staat Suriname op plaats 98 uit 189 landen. Deze index omvat vele 
aspecten van menselijke ontwikkeling. 

 In het programma komen de principes van inspraak en participatie niet vaak aan de orde. 
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3.5 DOE (partij voor Democratie en Ontwikkeling in 
Eenheid) 

 DUURZAME MENSELIJKE ONTWIKKELING EN MENSENRECHTEN 

1.  Er is een duidelijke visie op 
ontwikkeling geformuleerd. 

De visie van DOE is ‘duurzame ontwikkeling van alle menselijke en 
natuurlijke hulpbronnen van Suriname in het voordeel van de hele 
natie, met als basis “Surinomics” en gelijke kansen en 
rechtvaardigheid waarbij elke Surinamer zich zelfstandig ontwikkelt 
en weerbaar en welvarend wordt.’  Er zijn drie speerpunten: A. 
Economie; B. Bestuur, samenleving en leiderschap, C. Onderwijs. 
Korte- en langetermijndoelen zijn opgesomd. De ”Surinomics” 
gedachte gaat ervan uit dat economische ontwikkeling gelijk staat 
aan ontwikkeling van de Surinamer.  

2.  Duurzame menselijke ontwikkeling 
staat centraal, d.w.z.  het begrip 
ontwikkeling is expliciet gekoppeld aan 
duurzame menselijke ontwikkeling en 
is niet alleen of vooral economische 
groei. 

DOE wil ‘Suriname en de Surinaamse mens welvarend maken en 
vooral goede perspectieven bieden aan de volgende generaties’. 
Elke Surinamer wordt gestimuleerd tot actief burgerschap, en 
duurzaamheid en zorg voor elkaars welzijn zijn kernwaarden. Door 
het VN-raamwerk als basis te nemen van de ontwikkelingsvisie, 
worden mens en milieu centraal gesteld maar desondanks worden 
mensenrechten niet specifiek genoemd. In de langetermijndoelen 
worden wel indicatoren voor menselijke ontwikkeling genoemd, 
zoals levensverwachting 80 jaar; geletterdheid van 98% van de 
bevolking; tenminste 30% hoger opgeleiden in de leeftijdscategorie 
25-65 jaar. De balans tussen economische, sociale en ecologische 
ontwikkeling is niet expliciet beschreven, maar de natuur en de 
bevolking worden wel de ‘twee grootste rijkdommen’ genoemd. Het 
partijprogramma wil o.a. onderwijs voor een ieder; een sociaal 
vangnet voor minder draagkrachtigen; ontwikkelingscentra voor het 
binnenland. 

3.  Er zijn specifieke beleidsdoelen voor 
mensenrechten 

Er zijn geen specifieke beleidsdoelen geformuleerd voor 
mensenrechten. Wat kinderen betreft wordt de naleving van 
internationale kinderrechten wel als onmisbaar beschouwd voor 
hun gezonde ontwikkeling  

 SITUATIE ANALYSE 

4.  De beginsituatie is geanalyseerd: een 
algemene situatieanalyse, 
probleemanalyse, schets van huidige 
situatie van Suriname. 

Elk hoofdstuk begint met een kleine analyse, maar niet altijd even 
kritisch. Economische paragrafen hebben korte analyses met wat 
cijfers en daarna maatregelen voor economisch herstel. Paragrafen 
over bestuur hebben aandacht voor versterking van nationale 
instituten, structuren en mechanismen. Het hoofdstuk over 
onderwijs legt nadruk op onderwijs voor allen, herstructurering 
basisonderwijs, versterking van beroepsonderwijs en ADEK 
universiteit. DOE noemt de uitholling van instituten het gevolg van 
decennialang benoemingen doen binnen de ambtenarij en 
staatsbedrijven op grond van partijloyaliteit in plaats van kennis en 
kundigheid.  

5.  Het programma noemt plannen/acties 
m.b.t. de grote mondiale thema’s: 

De mondiale thema’s komen summier aan de orde. Klimaat wordt 
genoemd in de context van economie. Internationale criminaliteit 
wordt aangehaald als het aanscherpen van het immigratiebeleid om 
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criminelen en criminele organisaties buiten de deur te houden. Er is 
aandacht voor veiligheid in de zin van het voorkomen van en de 
bescherming tegen de potentiële oorzaken van onveiligheid. Voor 
de nationale veiligheid is de bewaking van de landsgrenzen en de 
soevereiniteit van het land van belang. Ook wordt voorgesteld om 
kennis en vaardigheden van buiten de grenzen aan te trekken in 
sectoren die bijdragen aan onze economie.  

  GOED BESTUUR, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 

6.  Goed bestuur is een wezenlijk 
onderdeel van het programma, er is 
een duidelijke visie daarover en er 
worden concrete 
maatregelen/voorstellen genoemd. Er 
is aandacht - er is aandacht voor: 

 DOE noemt acht elementen van goed bestuur: 1. 
Heerschappij van wet en recht; 2. Transparantie; 3. 
Ontvankelijkheid; 4. Consensus; 5. Gelijkheid en 
inclusiviteit; 6. Efficiëntie en effectiviteit; 7. 
Verantwoordelijkheid; 8. Participatie. 

 Twee wetten worden met name genoemd ter verbetering 
van goed bestuur: een parlementaire enquêtewet en de 
Wet Openbaarheid van Bestuur. Ook de instelling van het 
Bureau van de Ombudspersoon om het overheidshandelen 
te toetsen op rechtmatigheid vindt de partij belangrijk.  

 Een aanbestedingsraad, met mede-invulling van onder 
andere ondernemersorganisaties, is noodzakelijk ter 
vermindering van oneigenlijke concurrentie en 
bevoordeling door de overheid van sommige ondernemers. 

 Een Nationaal Plan Instituut moet erkend, versterkt en 
ingezet worden door alle partijen. DOE gaat uit van een 
gedecentraliseerde eenheidsstaat, waarbij de ingezette 
decentralisatie, inclusief de financiële decentralisatie op 
districtsniveau, moet worden voortgezet. De districts- en 
ressortraden dienen te functioneren zoals initieel de 
bedoeling was. De onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht is belangrijk en aan de verdere administratieve en 
financiële zelfstandigheid daarvan moet inhoud worden 
gegeven, ter verdere versterking en het solide maken van 
de rechtsstaat. 

7.  Er zijn grondwetswijzigingen die 
bijdragen aan beter bestuur, 
versterking van de democratische 
rechtsstaat en beleving van 
mensenrechten zijn o.a. genoemd: 

 DOE is van mening dat de Grondwet op veel gebieden erg 
vaag is en dat er sprake is van spanningsvelden tussen de 
verschillende machten vanwege de huidige regeringsvorm 
die de Grondwet voorschrijft, namelijk een quasi-
presidentieel stelsel als regeervorm. Quasi, omdat de 
president niet rechtstreeks wordt gekozen, maar toch veel 
macht heeft of naar zich toe kan trekken.  

 DOE is voorstander van een nationale discussie over onze 
regeringsvorm. De herziene kiesregeling is grond voor meer 
corruptie en voorziet niet in regels voor de financiering van 
politieke partijen. Met de goedkeuring van de Wet op het 
Constitutioneel Hof is er een goede aanzet gegeven, maar 
dit instituut moet worden bemenst door onafhankelijke 
experts en niet door politieke invulling.  

8.  Gelegenheidswetgeving wordt 
aangepakt: 

Er zijn geen voorstellen voor aanpassingen van onder andere de wet 
op de Staatsschuld, de Amnestiewet en de wet Controle 
Valutaverkeer en Transactiekantorenwet. 

9.  Het programma heeft aandacht voor 
instituten mechanismen voor 
versterking van de rechtsstaat en goed 

Trias politica wordt tweemaal genoemd, maar niet in een context 
ter versterking van de rechtsstaat. Een sterk en zelfstandiger 
functioneren van de Centrale Lands-accountantsdienst en 
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bestuur. Rekenkamer moet bewerkstelligd worden. De Stichting Planbureau 
moet als Nationaal Plan Instituut erkend, versterkt en ingezet 
worden door alle partijen. Participatie is wel door DOE aangegeven 
als een van de 8 elementen van goed bestuur, maar er zijn geen 
expliciete mechanismen of structuren gegeven voor inspraak of 
burgerparticipatie of samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld. 

10.  De aanpak van corruptie is uitgewerkt 
in acties: 

DOE zegt zich altijd sterk te hebben gemaakt voor de anti-
corruptiewet. Deze is in 2017 goedgekeurd, maar de 
uitvoeringsbesluiten en aanverwante wetten zijn nog niet 
ontwikkeld, goedgekeurd en in werking. Ook de in 2019 aangepaste 
en goedgekeurde Comptabiliteitswet moet goed worden uitgerold. 
De wijze van financiering van politieke partijen vindt DOE een van de 
grootste bronnen van corruptie en moet daarom drastisch worden 
gewijzigd om niet-transparante sponsoring van politieke partijen te 
voorkomen en iedere partij een eerlijke kans te geven om zichzelf 
inhoudelijk aan de samenleving te presenteren. 

 FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID 

11.  Hervorming van de overheid ('public 
sector reform') is voldoende 
uitgewerkt/genoemd. 

DOE streeft naar bevordering van de private sector (productie en 
dienstverlening), deregulering van relevante wetgeving, beperking 
van overheidstaken, noodzakelijke privatisering, anti-corruptie, een 
efficiëntere overheid en beperking van onnodige overheidsuitgaven 
(inclusief subsidies). Onder de lange termijndoelen is aangegeven 
dat gestreefd wordt naar een efficiënte en professionele 
overheidsdienst waarin minder dan 35% van de beroepsbevolking 
werkzaam is. 

 SOCIALE VOORZIENINGEN 

12.  Het sociaal beleid heeft duidelijke 
maatregelen  

 Het tekort aan woningen kan volgens DOE worden 
opgeheven door te kiezen voor de bouw van meer 
woningen onder één dak, terwijl de kosten per gebouwde 
woning hierdoor aanzienlijk afnemen. Domeingronden voor 
woningbouw moeten versneld beschikbaar komen, terwijl 
de 7%-woningbouwfaciliteit bij de lokale banken voortgezet 
moet worden. De overheid en particulieren moeten ook in 
andere districten dan Paramaribo speciale 
woningbouwprojecten uitvoeren voor jongeren en andere 
starters.  

 DOE is verder voorstander van uitbreiding en verdieping 
van onderwijs aan kinderen die bijzondere aandacht nodig 
hebben. Mensen met een lichamelijke beperking moeten 
kunnen integreren in de samenleving door de barrières weg 
te nemen die hun functioneren bemoeilijken, terwijl de 
ondersteuning van seniorenburgers de 
verantwoordelijkheid is van ons allen. 

  Er is geen specifiek vrouwenbeleid en gender 
mainstreaming wordt ook alleen genoemd als evenwichtige 
participatie van mannen en vrouwen op beleidsniveau.  

 Conform internationale verdragen zullen in samenspraak 
met lokale traditionele autoriteiten en lokale 
gemeenschappen, middels Free Prior and Informed Consent 
(FPIC), ontwikkelingsplannen voor het binnenland worden 
opgesteld en uitgevoerd. Fundamenteel voor de duurzame 
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ontwikkeling van de binnenlandse gemeenschappen is de 
wettelijke regeling van de grondenrechten van inheemse en 
tribale gemeenschappen. 

 PLANMATIG/STRATEGISCH   

13.  Het programma heeft een strategische 
benadering. 

 Met de Surinomics gedachte wil DOE de ontwikkeling van 
Suriname in een breder perspectief plaatsen. Drastische 
maatregelen in samenwerking met het bedrijfsleven, de 
vakbonden en het maatschappelijk middenveld zijn nodig om de 
financiële overheidshuishouding weer op orde te krijgen.  

 De volgende sectoren zijn specifiek genoemd: mijnbouw, 
bosbouw, ondernemerschap en energie. Ruimtelijke ordening 
en krachtige instituten zijn nodig om ontwikkeling met de 
Surinomics gedachte mogelijk te maken. Er zijn wel korte en 
lange-termijndoelen opgesomd, maar niet per sector. 
Bovendien zijn er niet altijd meetbare indicatoren. 

14.  Er is samenhang (geintegreerdheid) 
tussen de strategieën voor de 
verschillende sectoren. 

 Met de Surinomics gedachte tracht DOE samenhang te creëren 
tussen de verschillende sectoren. Een duurzame visie is vooral 
duidelijk als het gaat om het milieubeleid en het ontginnen van 
de natuurlijke hulpbronnen.  

 Voor DOE staat het gezin centraal in en is aan de basis van elke 
gemeenschap en van ontwikkeling in het algemeen. Ook de 
vorming van dienstbare leiders heeft een belangrijke plaats. 

 Er is geen begroting toegevoegd aan het programma. 

15.  De voornemens genoemd in het 
programma zijn 
realistisch/uitvoerbaar.  

 Er is aandacht voor capaciteitsversterking in verschillende 
paragrafen. In het hoofdstuk over onderwijs wordt veel 
aandacht gegeven aan de benodigde capaciteit voor 
verdere ontwikkeling, vooral door versterking van het 
beroepsonderwijs en de ADEK universiteit.  

 Het partijprogramma maakt onderscheid tussen korte 
termijn (= 5 jaar) en lange termijn (= 2040) en heeft op basis 
daarvan doelen opgesomd.  

 Processen voor betrokkenheid en inspraak van 
stakeholders/belanghebbenden zijn niet verder uitgewerkt, 
hoewel als belangrijk aangegeven: ’In een democratie 
betekent dit dat de bevolking de democratie maximaal kan 
beleven middels participatie.’ 

 FINANCIEEL- ECONOMISCH 

  Een prioriteitenprogramma voor economisch herstel moet voor DOE ten minste de volgende zaken 
omvatten: 1) Een soberder bestaan leiden; 2) Doelgericht investeren in het vergroten van het nationaal 
inkomen; 3) Investeren in de zelfredzaamheid van de Surinaamse mens.  

 Ook zijn er een aantal acties uitgewerkt om uit de economische crisis te komen, zoals: hervorming fiscaal 
systeem; productie verhogende acties; geleidelijk aan een flexibele wisselkoers; uitstel van grote 
projecten van consumptieve aard en projecten die niet gericht zijn op verhoging van productie en 
inkomsten; subsidies voor de productieve sector; gerichte investeringen in onderwijs en gezondheid; goed 
zorgfinancieringssysteem; grootschalige aanpak van corruptie; privatisering van (verlieslatende) niet-
strategische bedrijven; facilitering en stimulering van ondernemerschap (vooral in de groene sector). 

 DOE heeft een specifiek financieel-economisch beleid, Surinomics genaamd. Zoals in de meeste 
verkiezingsprogramma’s, zijn een aantal kernelementen daarin terug te vinden: het stimuleren van 
ondernemerschap en productie in niet-traditionele sectoren zoals de agrarische sector, toerisme, en niet-
bosbouwproducten, en het evalueren en herzien van het subsidiebeleid. Een sector die uitvoerig is 
genoemd als motor voor diversificatie is het maken van Suriname tot een financieel-administratief 
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dienstverlenend land. 

 Kenmerkend in het financieel-economisch beleid van DOE is verder dat het is gebaseerd op het principe 
van de groene economie. Dat houdt in dat economische activiteiten niet ten koste mogen gaan van het 
milieu, maar ook dat het overheidsbeleid (zoals. fiscaal beleid en subsidies) kan dienen om groene 
productieprocessen te stimuleren. 

 Een ander aspect is de sleutelrol die goed bestuur speelt in de financieel-economische voornemens: er is 
een expliciete rol weggelegd voor de CLAD en Rekenkamer, anti-corruptie, public sector reform, en e-
governance. Ook is uitdrukkelijk aangegeven dat het economisch herstelplan in samenspraak met 
tripartiete partners zal worden geformuleerd. 

 Een minpunt, ook in dit verkiezingsprogramma, is dat er nauwelijks financiële cijfers of andere gegevens 
zijn gepresenteerd. 

ALGEMENE BESCHOUWING 
Algemene indruk:  

Over het algemeen goed leesbaar, maar de samenhang is niet altijd helder. Wat positief is: DOE heeft een 
uitgesproken visie, missie en speerpunten voor ontwikkeling. Verder noemt DOE ‘Surinomics’ als economisch 
ontwikkelingsplan, maar heeft dit niet duidelijk uitgewerkt. Meetbare indicatoren zijn slechts op enkele 
plaatsen aanwezig en een begroting ontbreekt. Er wordt getracht vanuit verschillende invalshoeken een goede 
onderbouwing te geven voor de ontwikkeling van Suriname, maar concrete cijfers ontbreken om deze 
onderbouwingen te staven 

Aannames die opvallen 

Nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling worden genoemd, maar de aannames waarom deze succesvol 
ontwikkeld kunnen worden zijn vaag of niet genoemd, bijv.:  

 Suriname als ICT land  

 Medisch toerisme 

 Financieel-administratieve dienstverlening 

Onderscheidend aan dit programma 

Introductie van ‘Surinomics’: ”wij Surinamers baseren ons bestaan en onze groei op onze eigen talenten en 
kracht , het mooiste land ter wereld nog mooier maken en onze groene natuur duurzaam benutten. Surinomics 
betekent dus, dat investeren in Suriname allereerst is investeren in de Sranansma”. Het programma maakt geen 

duidelijke link naar de ‘sectorale ontwikkeling’ anders dan dat de term af en toe genoemd wordt. De 
kernwaarden van de partij zijn aangegeven (samen met missie en visie):  Integriteit, dienend leiderschap, 

moraal en ethiek, rechtvaardigheid, transparantie, het gezin als hoeksteen van de samenleving, 
uitmuntendheid, duurzaamheid en zorg voor elkaars welzijn. 

Opvallende zaken 

 DOE heeft een duidelijke visie, missie en speerpunten voor ontwikkeling.  

 Vooral veel populaire omschrijvingen met hun eigen buzz-woorden, zoals Surinomics, en nogal wollige 
taal. 
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3.6 NDP (nationale democratische partij) 
 DUURZAME MENSELIJKE ONTWIKKELING  EN MENSENRECHTEN 

1.  Er is een duidelijke visie op 
ontwikkeling geformuleerd. 

Het NDP partijprogramma bestrijkt de periode 2015-2025. Dit 
partijprogramma is blijkbaar nog altijd het uitgangspunt voor het 
beleid dat in vooruitzicht wordt gesteld voor 2020-2025.  
Het partijuitgangspunt is ‘rotsvast geloof in de kracht en 
ontwikkelingspotentie van de Surinamer’. De NDP streeft ernaar om 
‘door middel van een dynamisch en daadkrachtig leiderschap, 
geïnspireerd door een volk dat participeert in macht, rijkdom en 
kennis, binnen de rechtstaat Suriname, een versnelde duurzame 
ontwikkeling te brengen’. De kernwaarden zijn daarbij 
duurzaamheid, diep respect voor de natuurlijke omgeving en 
etnische diversiteit.  
 

2.  Duurzame menselijke ontwikkeling 
staat centraal, d.w.z.  het begrip 
ontwikkeling is expliciet gekoppeld aan 
duurzame menselijke ontwikkeling en 
is niet alleen of vooral economische 
groei. 

De NDP stelt dat de overheid moet terugtreden waar nodig, maar 
duidelijk zichtbaar zijn om met effectiviteit en daadkracht op te 
treden.  
Onderwijs moet ten dienste staan van het ontwikkelen van het 
menselijk potentieel. Het menselijk kapitaal , in het bijzonder de 
jongeren, is essentieel en mag niet onbenut worden gelaten. 
Gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en basiszorg 
dient in het hele land te worden aangeboden. De grote 
zoetwatervoorraden moeten worden beschermd tegen 
milieuvervuiling, zodat ook toekomstige generaties hiervan kunnen 
profiteren.  

3.  8. Er zijn specifieke beleidsdoelen voor 
mensenrechten 

Er zijn beleidsvoornemens geformuleerd, af te leiden van 
kinderrechten en gericht op bescherming tegen geweld, 
onderwijskansen, gezondheid, sociale voorzieningen en zorg voor 
kinderen en het jongerenbeleid. Wat vrouwenrechten betret, wordt 
een vrouwenstatuut voorgesteld dat in overleg met bestaande 
vrouwenorganisaties maatschappelijke voorzieningen, plannen en 
programma’s, rechten en verantwoordelijkheden zal samenstellen.  
NDP partij stelt dat geïdentificeerde, in stamverband levende 
gemeenschappen collectieve rechten moeten krijgen op die delen 
van het binnenland waar zij traditioneel woonachtig zijn. Deze 
collectieve rechten zullen onder geen beding overdraagbaar zijn. 
Bescherming tegen overheidshandelen en machtsmisbruik zijn niet 
expliciet genoemd. 

 SITUATIE ANALYSE 

4.  De beginsituatie is geanalyseerd: een 
algemene situatieanalyse, 
probleemanalyse, schets van huidige 
situatie van Suriname. 

Als beginsituatie worden in dit programma uitdagingen opgesomd 
zoals: de economie moet duurzaam zijn; gerichter opgeleide 
Surinamers (PSA-ers en buitenlanders zijn hard nodig); voldoende 
energiebronnen; nationale veiligheid; ruimtelijke ordening en 
weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering; terugval 
marktprijzen voor aardolie, goud en aluinaarde; log 
ambtenarenapparaat; verlies van belastinginkomsten en verouderde 
fiscale wetgeving. Bij de sectorale paragrafen worden algemene 
introducties gegeven, geen diepgaande analyses. 
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5.  Het programma noemt plannen/acties 
m.b.t. de grote mondiale thema’s: 

In het programma wordt het accent gelegd op het in stand houden 
van bossen, maar ook het economisch voordeel halen daaruit door 
bijvoorbeeld de verkoop van ‘carbon credits’. Ook het thema van 
milieu krijgt aandacht.. Het immigratiebeleid is gericht op het 
binnenbrengen van extra arbeidskrachten en de gewenste 
technologische innovatie. Zaken die zijn aangehaald zijn oa. 
economische blokvorming, grensoverschrijdende criminaliteit, de 
FTAA, vredesmissies en armoede, milieu en veiligheidskwesties. 
Mensenhandel heeft als zodanig geen specifieke aandacht gekregen. 

 GOED BESTUUR, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 

6.  Goed bestuur is een wezenlijk 
onderdeel van het programma, er is 
een duidelijke visie daarover en er 
worden concrete 
maatregelen/voorstellen genoemd. 

 In 2015 stelde de partij dat zij met dynamisch en 
daadkrachtig leiderschap een versnelde duurzame 
ontwikkeling wil verkrijgen. Publieke-private samenwerking 
door het betrekken van NGO’s en de Sociaal Economische 
Raad, alsook het bevorderen van gemeenschapsparticipatie 
worden als belangrijk aangemerkt.  

 Vernieuwing van de Comptabiliteitswet en het verbeteren 
van de controle en rapportage op bestedingen t.b.v. 
modern financieel management worden genoem maar niet 
verder uitgewerkt.  

 Het vestigen van het overheidsgezag in het binnenland 
wordt genoemd en ook het omvormen van de traditionele 
verzorgingsgebieden in het achterland. Decentralisatie 
wordt voorgesteld in de gezondheidszorg en het financieel 
beleid. De centrale overheid en regionale overheden 
moeten elk voorzien zijn van een eigen begroting. De 
Rechterlijke Macht moet autonoom worden gemaakt met 
eigen begrotingsbeheer. 

7.  Er zijn grondwetswijzigingen die 
bijdragen aan beter bestuur, 
versterking van de democratische 
rechtsstaat en beleving van 
mensenrechten zijn o.a. genoemd: 

Evaluatie van het Kiesstelsel, bij voorkeur elke tien jaar, geeft ruimte 
voor aanpassing indien nodig. Aspecten die specifiek genoemd zijn 
ter overweging: eventueel overgaan naar een landelijk 
evenredigheidsstelsel en het rechtstreeks kiezen van de President 
en de Vicepresident. Aanname van de Wet Constitutioneel Hof en 
installatie van dit Hof zijn ook genoemd als prioriteiten. 

8.  Gelegenheidswetgeving wordt 
aangepakt: 

Geen voorstellen voor aanpassingen van onder andere de wet op de 
Staatsschuld en de Amnestiewet. 

9.  Het programma heeft aandacht 
voorinstituten mechanismen voor 
versterking van de rechtsstaat en goed 
bestuur. 

 NDP is van mening dat de drie machten  in staat moeten 
zijn elkaar onderling te controleren.  

 De minister van Justitie en Politie mag geen 
‘administratieve baas’ van de Rechterlijke Macht en het 
Openbaar Ministerie zijn. 

 De Sociaal Economische Raad (SER) wordt genoemd in het 
kader van de publieke-private samenwerking en het 
functioneren van dit orgaan zal aan kritische beschouwing 
moeten worden onderworpen. De Rekenkamer, het 
Planbureau en de CLAD moeten versterkt worden; er is 
verder geen diepgaande analyses gegeven. 

 Het betrekken van NGO’s, het versterken van 
*milieu+NGO’s, samenwerking met het maatschappellijk 
middenveld en het bevorderen van 
gemeenschapsparticipatie worden ook genoemd in het 
programma, maar niet uitgediept. Wat het traditioneel 
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gezag betreft, er is een belofte om het eerst te 
horenwanneer de overheid concessies wil uitgeven.  

10.  De aanpak van corruptie is uitgewerkt 
in acties: 

Het partijprogramma heeft als ingangsjaar 2015 en vermeldt 
daarom nog dat het niet gelukt is om de anti-corruptiewet te 
realiseren. Corruptiebestrijding heeft prioriteit door garantie van 
goede bezoldiging, adequaat pensioen en sociale verzekeringen. 

 FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID 

11.  Hervorming van de overheid ('public 
sector reform') is voldoende 
uitgewerkt/genoemd. 

Het programma geeft aan dat de rol  van de overheid regelgevend is 
en administratieve procedures moeten worden versoepeld en 
versneld. Het ambtenarenapparaat moet worden gerationaliseerd. 
Ook hervorming van de overheidsrechtspersonen wordt genoemd, 
en wel door middel van commercialisering, privatisering en/of 
institutionele versterking. 

 SOCIALE VOORZIENINGEN 

12.  Het sociaal beleid heeft duidelijke 
maatregelen voor 

Er zijn beleidsvoornemens geformuleerd voor kinderen en vrouwen. 
Voor mensen met een beperking is vermeld dat een nationaal 
handvest zal worden geformuleerd. Voor zestigplussers wordt een 
ouderenstatuut voorgesteld om de bestaanszekerheid te 
garanderen. Huisvesting wordt ter hand genomen door uitgifte van 
voldoende bouwkavels, de opzet van een werkbare financiering en 
het terugdringen van de prijs voor woningen. 

 PLANMATIG/STRATEGISCH   

13.  Het programma heeft een strategische 
benadering. 

Voor enkele sectoren worden de uitdagingen genoemd, bijv. milieu 
en financiën, maar geen strategische overwegingen. Er is echter 
nadere uitwerking in prioriteiten of duidelijk geformuleerde doelen. 

14.  Er is samenhang (geintegreerdheid) 
tussen de strategieën voor de 
verschillende sectoren. 

De sectoren milieu, energie en economie worden als 
‘randvoorwaarden scheppend’ gezien. Er is geen begroting per 
sector en voor het programma. 

15.  De voornemens genoemd in het 
programma zijn 
realistisch/uitvoerbaar.  

Paragraaf (6) van het programma besteedt aandacht aan 
investeringen en financiering. De tijdsplanning is 2015-2025, maar 
er is geen verdere detailplanning, bijvoorbeeld op jaarbasis. 

 FINANCIEEL- ECONOMISCH 

 Dit beleidsprogramma is in 2015 opgesteld voor een periode van 10 jaar, waardoor een deel van de financieel-
economische doelen en voornemens niet meer relevant is, voornamelijk vanwege gewijzigde nationale en 
internationale omstandigheden en een enkele omdat die intussen al uitgevoerd is. Het programma heeft 
algemene opmerkingen en doelen tav het financieel-economisch beleid en enkele concrete voornemens. Ook 
zijn er maatregelen die al zijn uitgevoerd (of in uitvoering zijn): een KMO fonds, het herzien van de 
comptabiliteitswet, het aannemen van de wet Spaar- en Stabilisatiefonds. In dit programma worden wel de 
kosten van enkele maatregelen genoemd, hoewel er geen sprake is van een uitgewerkte totaalbegroting. Die 
kostenramingen zijn vijf jaar later niet meer realistisch. 
Enkele andere concrete doelen en voornemens die zijn genoemd voor een regeerperiode vanaf 2015:  
- De economie moet een gepland en meer duurzaam karakter krijgen, onder andere door grotere 
industriële verwerking van grondstoffen tot eindproduct, waarvan een deel wordt geëxporteerd naar de regio 
- Het verhogen van de staatsinkomsten onder andere door schenkingen, zachte leningen, joint-
ventures, beleggingen en bilaterale financiering, het stimuleren van nationale productie, het verkopen van 
carbon credits en meer belastingen uit de kleine goudsector. Genoemd worden bilaterale leningen bij en 
commerciële banken van multilaterale financiële instellingen ter waarde van gemiddeld US$ 125 miljoen/jaar, 
waaronder IDB, IsDB, Wereldbank groep, CDB 
- Vermindering van staatsuitgaven door onder andere overname van de dam en verlaging van uitgaven 
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door beter in te kopen 
- Hervorming van de overheidsrechtspersonen  
- Het stabiliseren van de wisselkoers en beheersen van de inflatie (niet verder uitgewerkt) 
- Het beheersen van de hoeveelheid geld en het beteugelen van excessieve geldschepping (niet verder 
uitgewerkt) 
- De ontwikkeling van economische zones (niet verder uitgewerkt) 
- Het opzetten van een nationaal fonds voor financiering van projecten die door NGO’s ten behoeve 
van gemeenschappen worden ingediend en die ondersteunend zijn aan het beleid. 

ALGEMENE BESCHOUWING 

Algemene indruk:  
De meningen over dit programma lopen enigszins uiteen. Sommigen vinden het een goed en doordacht 
partijprogramma met een sterke visie gebaseerd op duurzaamheid, gedecentraliseerd bestuur. Daarnaast bevat 
dit programma op het gebied van het nationaal beleid en regionaal beleid goede uitgangspunten voor het 
ontwikkelen van Suriname. 
Anderen zeggen dat het een uitgebreid programma is, maar niet goed onderbouwd met rationele argumenten 
en strategieën. Het is meer een goed uitgewerkte wensenlijst. Aan alle sectoren is wel goede aandacht besteed. 
Er is zeker aandacht voor duurzaamheid, maar niet als duurzaamheidsdoelstelling of beleidsintentie; meer als 
“trend”. Economische doelen zijn primair in het programma. De partij geeft wel aan weet te hebben van 
duurzaamheid.  

Aannames die opvallen:  
 Er een Investering van circa US$ 905 miljoen per jaar nodig gedurende 2015 t/m 2025 om een reële 

economische groei van 5% per jaar te behalen. [De onderbouwing voor deze aanname mist]; 

 Er enorm veel aan overheidsbesparingen zullen vrijkomen per jaar (US$ 643 miljoen); 

 Er zoveel directe buitenlandse investeringen zullen zijn “in goud en bauxiet, oliepalm en overige” (US$ 
313 miljoen per jaar);  

 Onderscheidend aan dit programma 

 Wat opviel was dat het programma vanuit een “zittende-regering-perspectief” is geschreven; de kennis 
en het inzicht van “hoe het werkt” en hoe het beter kan (voor ons als NDP) klinkt door in de geschetste 
strategieën en acties.  Verder valt de centralistische gedachte op: alles draait om of wordt belicht 
vanuit regering/overheidshandelen. Andere actoren worden hooguit hier en daar meegenomen door 
het centrale apparaa. 

 Dit programma is een doordacht en uitgewerkt programma, gebaseerd op een sterke visie. Met name 
het nationaal beleid en regionaal beleid zijn goed uitgewerkt.. 

Opvallende zaken    

 Het kan niet genoeg gezegd worden: een programma dat is geschreven voor de vorige verkiezing. 

 Opvallend is de stelling: “De NDP onderkent het verband dat bestaat tussen het ontwikkelingsniveau 
van een land en de bevolkingsomvang.”  

 Wat betreft ITPs valt op hoe weinig er eigenlijk concreet in dit programma staat over ontwikkeling of 
rechten van ITPs versus de populariteit van de NDP in het binnenland  

 Onderdeel van de missie: “Een waarachtige rechtstaat waarin Vrouwe Justitia werkelijk blind is en allen 
met dezelfde maat worden gemeten.” Blijkbaar is Suriname volgens de NDP geen waarachtige 
rechtstaat. 
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3.7 NPS (nationale Partij Suriname) 
 DUURZAME MENSELIJKE ONTWIKKELING  EN MENSENRECHTEN 

1.  Er is een duidelijke visie op 
ontwikkeling geformuleerd. 

De partij heeft een expliciet geformuleerde ontwikkelingsvisie met 
duidelijk aangegeven principes, zoals (onder andere) vrijheid, 
democratie, rechtsstaat en gelijke ontwikkelingskansen. Deze 
principes zijn ook terug te zien in de uitwerking van de diverse 
thema’s in het programma. Desondanks wordt de focus sterk gelegd 
op het principe van ‘herstel’. 

2.  Duurzame menselijke ontwikkeling 
staat centraal, d.w.z.  het begrip 
ontwikkeling is expliciet gekoppeld aan 
duurzame menselijke ontwikkeling en 
is niet alleen of vooral economische 
groei. 

 Het programma is meer gericht op het herstellen van de 
huidige situatie dan het veiligstellen van toekomstige 
generaties.  

 Hoewel er (niet-
numerieke/kwalitatieve)ontwikkelingsindicatoren zijn 
geformuleerd voor onderwijs, gezondheid en 
werkgelegenheid, wordt ontwikkeling voornamelijk 
gekoppeld aan behoorlijk bestuur en financieel-economisch 
beleid.  

 Een sterkte van het programma is dat het expliciet aangeeft 
dat milieu- en natuurbeheer niet strijdig zijn met 
economische ontwikkeling en juist leiden tot duurzame 
ontwikkeling.  

 Het programma noemt verbetering van de toegang tot 
diensten en hulpbronnen ook voor de thema’s 
gezondheidszorg, ontwikkeling van het binnenland en de 
rechten van inheemse en tribale volkeren, onderwijs en 
sociale zekerheid. Helaas is dit niet overal verder uitgewerkt 
(alleen genoemd). 

3.  8. Er zijn specifieke beleidsdoelen voor 
mensenrechten 

 De partij noemt expliciet principes van gelijkheid en non-
discriminatie (op basis van “etniciteit, religie of 
levensovertuiging, culturele identiteit, taal, sociale klasse, 
nationaliteit, socio-economische status, beperking, seksuele 
oriëntatie, genderidentiteit, economische status of welke 
andere omstandigheid dan ook.”). Helaas keert dit niet 
voldoende uitgewerkt terug in doelen of maatregelen.  

 Vrouwenrechten worden niet genoemd, kinderrechten worden 
geïmpliceerd bij de maatregel ‘Kinderarbeid aan banden 
leggen’. Er is wel vrij uitgebreid aandacht voor de rechten en 
ontwikkelingskansen voor mensen met een beperking, seniore 
burgers, en inheemse en tribale volkeren. De wettelijke 
erkenning van inheemse en tribale rechten is een expliciete 
maatregel in het programma. 

 SITUATIE ANALYSE 

4.  De beginsituatie is geanalyseerd: een 
algemene situatieanalyse, 
probleemanalyse, schets van huidige 
situatie van Suriname. 

Elk thema van het programma heeft een vaste opbouw: inleiding, 
huidige situatie, traject van herstel en specifieke maatregelen. De 
situatiebeschrijvingen zijn niet allemaal even diepgaand en bestaan 
veelal uit een opsomming van problemen, met in enkele gevallen 
aandacht voor sterkten, kansen, tekortkomingen of bedreigingen. 
Recente cijfers worden nauwelijks genoemd in de analyse. Wat wel 
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opvalt is dat er bij vrijwel elk thema aandacht is voor 
capaciteitsgebrek bij de overheid.  

5.  Het programma noemt plannen/acties 
m.b.t. de grote mondiale thema’s: 

 Een aantal grote mondiale thema’s zijn terug te vinden in het 
verkiezingsprogramma, m.n. rampenbestrijding en 
rampenbeheersing zijn vrij uitgebreid uitgewerkt in concrete 
acties.  

 Er is ook aandacht voor mensenhandel en internationale 
criminaliteit, hoewel de concrete acties daar ontbreken. 
Minimale aandacht is er voor migratie en klimaatverandering 
(anders dan milieu) en internationale machts- of 
handelsblokken worden niet vermeld. 

 GOED BESTUUR, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 

6.  Goed bestuur is een wezenlijk 
onderdeel van het programma, er is 
een duidelijke visie daarover en er 
worden concrete 
maatregelen/voorstellen genoemd. Er 
is aandacht - er is aandacht voor: 

 Goed Bestuur is een belangrijk onderdeel van het programma, 
zodanig dat het vrijwel een cross-cutting thema wordt. Zo zijn 
rechtsstaat en de trias politica enkele van de basisprincipes. 
Goed Bestuur, met concrete maatregelen, krijgt een apart 
hoofdstuk, maar wordt ook genoemd als belangrijke 
voorwaarde bij de overige thema’s.  

 Er is expliciete vermelding van het belang van transparantie en 
openbaarheid van bestuur, met concrete maatregelen zoals de 
aanname van een Wet Openbaarheid van Bestuur, een 
transparant uitgiftebeleid van mijnbouwrechten, transparantie 
in bevorderingen en benoemingen bij de gewapende machten.  

 Op meerdere plekken wordt verwezen naar onderzoeken die 
uitgevoerd moeten worden als basis voor beleid. Ook 
decentralisatie is genoemd. 

 In het programma worden mechanismen of maatregelen voor 
participatie en inspraak, FPIC, en checks & balances nauwelijks 
genoemd. 

7.  Er zijn grondwetswijzigingen die 
bijdragen aan beter bestuur, 
versterking van de democratische 
rechtsstaat en beleving van 
mensenrechten zijn o.a. genoemd: 

Er zijn geen voorstellen gedaan voor aanpassingen van onder andere 
de Grondwet, het Kiesstelsel, de wet Regionale Organen of het 
Constitutioneel Hof. 

8.  Gelegenheidswetgeving wordt 
aangepakt: 

Er zijn geen voorstellen gedaan voor het aanpakken van 
gelegenheidswetgeving, zoals de aanpassing van de Wet op de 
Staatsschuld, de Amnestiewet en de Wet inzake Valutaverkeer. 

9.  Het programma heeft aandacht 
voorinstituten mechanismen voor 
versterking van de rechtsstaat en goed 
bestuur. 

 Trias politica wordt wel genoemd als belangrijk principe, maar 
er zijn verder weinig maatregelen voor het versterken van de 
instituten en mechanismen.  

 De versterking en samenvoeging van de Rekenkamer en CLAD is 
opgenomen als beleidsmaatregel, maar het Planbureau, de 
Planunits van Ministeries, het Hof van Justitie, en de Sociaal 
Economische Raad komen niet aan de orde.   

10.  De aanpak van corruptie is uitgewerkt 
in acties: 

Een scala aan concrete acties is opgenomen, zoals: het invoeren en 
operationaliseren van een breed gedragen anti-corruptiewet; het 
oprichten van een anti-corruptie instituut; herziening van de 
comptabiliteitswet; het uitvoeren van een nationaal integriteitsplan; 
integriteitstrainingen. 

 FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID 
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11.  Hervorming van de overheid ('public 
sector reform') is voldoende 
uitgewerkt/genoemd. 

Sanering van het ambtenarenapparaat gesaneerd (gekoppeld aan 
het stimuleren van ondernemerschap) wordt genoemd, maar 
onvoldoende concreet uitgewerkt. Andere hervormingen zoals de 
verbetering van effectiviteit en efficiëntie en het verbeteren van de 
eenduidigheid van processen en procedures, krijgen weinig 
aandacht.  

 SOCIALE VOORZIENINGEN 

12.  Het sociaal beleid heeft duidelijke 
maatregelen voor 

Er zijn voornemens opgenomen voor betaalbare huisvesting, hoewel 
deze nogal onrealistisch lijken, gezien de economische crisis. Er zijn 
duidelijke maatregelen opgenomen voor mensen met een beperking 
en seniore burgers, maar weinig tot niets voor vrouwen en 
kinderen.  

 PLANMATIG/STRATEGISCH   

13.  Het programma heeft een strategische 
benadering. 

Acties worden enigszins ingekaderd door de vaste opbouw van de 
thematische hoofdstukken, maar er worden nauwelijks duidelijke, 
strategische overwegingen voor maatregelen genoemd. Ook zijn de 
doelen niet verdeeld in kort-, middellang- en langetermijn. 

14.  Er is samenhang (geintegreerdheid) 
tussen de strategieën voor de 
verschillende sectoren. 

 Er is onvoldoende integratie en samenhang tussen de 
strategieën voor de verschillende sectoren. Milieu, 
onderwijs en ondernemerschap komen wel onder 
meerdere thema’s voor. 

 Bij bepaalde thema’s wordt er ook wel kort aangegeven dat 
er randvoorwaarden zijn voor duurzame ontwikkeling: 
onderwijs, gezondheidszorg, milieu (als onvoorwaardelijke 
cross-cutting issue) en veiligheid. Het programma bevat 
geen begroting. 

15.  De voornemens genoemd in het 
programma zijn 
realistisch/uitvoerbaar.  

Omdat er geen begroting of tijdsplanning aangegeven zijn voor het 
programma of de maatregelen daarbinnen, kan niet beoordeeld 
worden of de voornemens realistisch en uitvoerbaar zijn. Er is wel 
een duidelijk besef van het ontbreken van capaciteit; institutionele 
versterking van diverse instituten zijn namelijk als voornemen bij 
vrijwel alle thema’s opgenomen. Slechts bij de thema’s agrarische 
productie, ontwikkeling van het binnenland en onderwijs wordt 
betrokkenheid van stakeholders genoemd. 

 FINANCIEEL- ECONOMISCH 

  De NPS heeft een volledig hoofdstuk gewijd aan Financieel-Economisch Beleid. Hoewel de doelen vrij 
vaag en algemeen zijn (‘verbetering financiële weerbaarheid’, ‘de economie op het pad van duurzame 
groei brengen’), is het voorgenomen beleid wel uitgesplitst in vijf speerpunten met concrete acties. 
Enkele hiervan zijn de herinrichting van het belastingsysteem en het verlagen van de wisselkoers.  

 Markant in dit programma is de sterke nadruk op integriteit van en vertrouwen in kern financiële 
instituten. 

 Opvallend is dat de NPS als een van de weinige verkiezingsprogramma’s rekening houdt met de 
economische effecten van de coronacrisis, met name bij de prognoses over het verkrijgen van 
fondsen uit het buitenland. Maar er zijn ook concrete maatregelen uitgewerkt om daarmee te kunnen 
omgaan, zoals het verbeteren van het investeringsklimaat en het instellen van een investeringsfonds. 

 Helaas zijn de voornemens over de diversificatie van de economie nogal vaag en niet onderbouwd: 

 Ontwikkeling van toerisme;  

 De herleving van de bauxietindustrie (terwijl nog moet blijken of dit rendabel is); 

 Kennisexport, mede als resultaat van ICT-ontwikkeling. 
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 Er wordt een aantal manieren aangegeven waarop de staatsinkomsten verhoogd zullen worden, maar 
die blijven nogal vaag en onuitgewerkt: 

o invoering van BTW 
o verkopen van overheidsgronden 
o opbrengsten op de minerale sector (onrealistisch gezien de oliecrisis) 
o afdrachten uit kansspelen  
o sanering van het staatsapparaat 
o stimuleren van ondernemerschap & investeringen 
o Bij geen van deze voornemens worden bedragen genoemd – 
o niet van de huidige inkomsten uit die sectoren, noch van de voorspelde inkomsten. 

 

 Het voornemen om de schuldenlast te verminderen is eveneens vrij algemeen; er wordt aangenomen 
dat schulden herschikt kunnen worden (“in samenwerking met internationale organisaties”) en dat de 
inmiddels astronomische schulden afgelost kunnen worden door hogere belastinginkomsten (m.n. 
BTW) en de verkoop van overheidsgronden. 

 

 Ondanks dat de beteugeling van de wisselkoers een hot issue is, lijkt het niet realistisch dat het 
’vraagbeheersingsbeleid’ van de monetaire autoriteiten’ en het stimuleren van de lokale productie zo 
snel op gang zullen komen. 

ALGEMENE BESCHOUWING 
Algemene indruk:  
De meningen over de vraag of dit een gedegen, goed onderbouwd programma is lopen uiteen van enigszins tot 
niet. Het is een zeer uitgebreid programma waarbij populaire thema’s worden behandeld maar veel 
vraagstukken onvoldoende uitgewerkt zijn. 

Aannames die opvallen: 
Het afbetalen van achterstallige verplichtingen zal kunnen met middelen uit de verkoop van overheidsgronden. 
Herstart van de Bauxietindustrie; er wordt aangenomen dat de studie wordt afgerond, maar tegelijkertijd 
aangegeven dat de vervolgstappen ingezet moeten worden. 
Eigenlijk zijn alle maatregelen t.a.v. de olie-industrie intussen gebaseerd op achterhaalde assumpties, aangezien 
de wereldmarktprijzen gekelderd zijn.  
De huidige situatie is alleen geschetst op wanbeleid van de huidige regering. 

 Onderscheidend aan dit programma 
Het programma had een duidelijke opbouw en systematiek. Elk thema werd volgens een vast stramien 
uitgewerkt, wat maakt dat het helder is. Er is over het algemeen redelijk duidelijk taalgebruik., en een 
professionele vormgeving. Er is een hele sterkte focus op ‘herstel’. 
Gaat eigenlijk om een herstelprogramma dat naar het verleden kijkt. 

 Opvallende zaken    
Opvallend is dat de gevolgen van de Covid-19 crisis wel worden meegenomen, helaas alleen bij bepaalde 
punten (m.n. FDI), wat dus tegenstrijdig is als de olievondsten niet zijn meegenomen. 

 

  



BINI 
Stem Wijzer 2020 

43 

 

 

 

3.8 PALU (Progressieve Arbeiders en Landbouwers 
Unie) 

 DUURZAME MENSELIJKE ONTWIKKELING EN MENSENRECHTEN 

1.  Er is een duidelijke visie op 
ontwikkeling geformuleerd. 

De visie van PALU is streven naar harmonie en werken aan gelijke 
kansen voor iedereen. Ontwikkeling moet inhouden dat de 
Surinamers en de natie als geheel er duurzaam beter van worden.  
 
 

2.  Duurzame menselijke ontwikkeling 
staat centraal, d.w.z. het begrip 
ontwikkeling is expliciet gekoppeld aan 
duurzame menselijke ontwikkeling en 
is niet alleen of vooral economische 
groei. 

PALU staat voor een inclusieve samenleving, d.w.z. iedereen kan 
participeren en de onderlinge samenleving staat centraal. PALU 
vindt dat er een balans tussen mens en natuur moet zijn, met gelijke 
kansen voor iedereen. Er worden geen expliciete, meetbare 
indicatoren voor menselijke ontwikkeling genoemd. 
 

3.  8. Er zijn specifieke beleidsdoelen voor 
mensenrechten 

Er zijn geen specifieke beleidsdoelen voor mensenrechten 
geformuleerd. PALU geeft wel aan dat bij de versterking van 
gezinnen, rekening gehouden moet worden met moderne 
gezinssamenstellingen en de bescherming van zekerheden voor 
LGBT koppels in geregistreerd partnerschap. ITP rechten, toegang 
tot rechtspraak, beroepsmogelijkheden zijn niet genoemd. 

 SITUATIE ANALYSE 

4.  De beginsituatie is geanalyseerd: een 
algemene situatieanalyse, 
probleemanalyse, schets van huidige 
situatie van Suriname. 

De beginsituatie is niet duidelijk geanalyseerd. PALU geeft wel aan 
het vertrouwen in de regering en de monetaire autoriteiten 
momenteel geheel ontbreekt en dat er geen serieuze pogingen van 
de regering zijn gedaan om de verdiencapaciteit van Surinaamse 
ondernemers te vergroten. Dit draagt bij aan gebrek aan 
buitenlandse betaalmiddelen en een  vertrouwenscrisis. 
 

5.  Het programma noemt plannen/acties 
m.b.t. de grote mondiale thema’s: 

 Klimaat wordt genoemd gekoppeld aan  milieu. Het bouwen van 
goede samenwerkingsverbanden met andere landen wordt 
genoemd voor economische ontwikkeling. Wat 
immigratie/migratie betreft ziet PALU een open deur politiek 
voor de Surinaamse diaspora.  

 Internationale criminaliteit wordt niet expliciet aangegeven, 
maar het verbeteren van veiligheid is belangrijk voor de 
economische ontwikkeling en gemeenschapsontwikkeling.  

 GOED BESTUUR, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 

6.  Goed bestuur is een wezenlijk 
onderdeel van het programma, er is 
een duidelijke visie daarover en er 
worden concrete maatregelen/ 
voorstellen genoemd. Er is aandacht - 
er is aandacht voor: 

Goed bestuur kan niet worden vervangen door geld; transparantie 
van en controle op de bestedingen van de overheid zijn daarom 
harde eisen. Daadwerkelijke decentralisatie van het staatsbestuur 
zal districten in de gelegenheid stellen om, tegen (gunstige) 
voorwaarden, ambtenaren uit het centrale overheidsapparaat aan 
te trekken. Ook het afstoten van specifieke taken naar sterke 
organisaties van producenten en ondernemers zal resulteren in een 
efficiëntere overheid.  
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7.  Er zijn grondwetswijzigingen die 
bijdragen aan beter bestuur, 
versterking van de democratische 
rechtsstaat en beleving van 
mensenrechten zijn o.a. genoemd: 

In het partijprogramma is er geen verwijzing naar 
grondwetswijzigingen die bijdragen aan beter bestuur. 

8.  Gelegenheidswetgeving wordt 
aangepakt: 

Geen voorstellen voor aanpassingen van onder andere de wet op de 
Staatsschuld, de Amnestiewet en de wet Controle Valutaverkeer en 
Transactiekantorenwet. 

9.  Het programma heeft aandacht voor 
instituten mechanismen voor 
versterking van de rechtsstaat en goed 
bestuur. 

In het partijprogramma van PALU is niets vermeld over instituten of 
mechanismen voor versterking van de rechtsstaat. Alleen de 
versterking van de Rekenkamer wordt genoemd, vooral als 
maatregel om corruptie aan te pakken. 

10.  De aanpak van corruptie is uitgewerkt 
in acties: 

Integrale aanpak van de corruptie is nodig waarbij vermoedelijke 
gevallen van corruptie worden onderzocht door een daartoe op te 
richten commissie, bestaande uit verschillende instanties.  
Voorts moet dringend geëvalueerd worden waarom de huidige 
wetten en instituten die corruptie zouden moeten aanpakken, niet 
functioneren 
PALU is van mening dat minimaal de volgende maatregelen 
genomen moeten worden: 

 Meer transparantie van overheidsbestedingen 

 Wet van transparantie van bestuur door het wettelijk 
strafbaar stellen van overheidsfunctionarissen als zij geen 
geen informatie verstrekken binnen de wettelijke 
termijnen. 

 FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID 

11.  Hervorming van de overheid ('public 
sector reform') is voldoende 
uitgewerkt/genoemd. 

PALU is van mening dat het ambtenarenapparaat zichzelf saneert. 
De sanering van het ambtenarenapparaat zonder gedwongen 
ontslagen, heeft te maken met het scheppen van nieuwe, 
aantrekkelijke werkgelegenheid buiten de overheid. 

 SOCIALE VOORZIENINGEN 

12.  Het sociaal beleid heeft duidelijke 
maatregelen  

Om huisvesting te faciliteren, moet ruimtelijke ordening worden 
aangepakt, alsook de invoering van moderne georganiseerde 
woningbouw buiten de overheid. De overheid zal wel extra 
aandacht geven aan de bouw van sociale woningen. 
PALU noemt een sociaal inclusief beleid met als doelgroepen 
mensen met een beperking en seniorenburgers door hen zorg, 
(vak)onderwijs, huisvesting en werk aan te bieden. 
Verder moeten de randvoorwaarden worden gegarandeerd voor 
een positieve ontwikkeling van jeugdigen in een gezond milieu. 
Vrouwen zijn als belangrijk thema genoemd, maar behalve die zin is 
verder geen aandacht hieraan besteed. 
Voor kinderen en jeugdigen is het accent op onderwijs, naschoolse 
opvang en aanpak van leefomstandigheden van jeugdigen in 
problematische gezinssituaties, zulks in samenwerking met CBOs en 
NGO’s. 

 PLANMATIG/STRATEGISCH   

13.  Het programma heeft een strategische 
benadering. 

 .Doelen of prioriteiten worden wel genoemd, maar 
verspreid door het document bij elk van de artikelen, veelal 
zonder termijn.  

PALU ziet een nieuwe hoofdstad midden in het land als een 
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doorbraak in onze pogingen tot de noodzakelijke herinrichting van 
Suriname. Regeren vanuit een centraal gelegen punt maakt het 
gemakkelijker om het grondgebied te beheren, dichter bij iedereen 
te zijn en te waken over de grenzen en de natuurlijke hulpbronnen 

14.  Er is samenhang (geïntegreerdheid) 
tussen de strategieën voor de 
verschillende sectoren. 

De genoemde speerpunten worden wel in perspectief van de PALU 
denkwijze/strategie geplaatst maar niet buiten het thema, met 
hooguit vermelding van enkele randvoorwaarden of nevenacties. De 
samenhang is moeilijk te zien omdat het programma gepresenteerd 
is als een krantje met separate artikelen. Ondernemers, milieu en 
jongeren komen wel op meerdere plekken aan de orde. 

15.  De voornemens genoemd in het 
programma zijn 
realistisch/uitvoerbaar.  

Het programma heeft geen begroting gepresenteerd. Verder is het 
niet goed mogelijk om in te schatten hoe realistisch of uitvoerbaar 
het programma is, vanwege de wijze van presentatie- als 
krantenartikelen. 

 3.8.1 Financieel- economisch 

 Een reeks van (bekende) uitspraken zoals: 

 De PALU stelt dat het accent van het monetair beleid zich zal moeten richten op het in evenwicht 
houden van inkomsten en uitgaven- versterking van en herstel van vertrouwen in de monetaire , 
toezicht op de naleving van regels, procedures en overeenkomsten is noodzakelijk, meer in evenwicht 
brengen van de economie door de ontwikkeling van meerdere economische sectoren naast de 
mijnbouw. Met de sterke groei van de inkomsten uit de oliesector wordt die noodzaak nu duidelijker 
dan ooit. De inkomsten uit de offshore-olievondst moeten ook veilig gesteld worden in een fonds. (?)  

 Ten aanzien van de schulden is PALU van oordeel dat met de belangrijkste schuldeisers een 
herschikking van de aflossing van schulden en de rentebetalingen getroffen moet worden.  

 opzet Mineral Institute, voor duurzaam gebruik van de hulpbronnen. De bosbouw en de toerisme 
industrie potentiele bronnen van inkomsten. 

 Stabiliteit van de wisselkoers is sfhankelijk van vertrouwen in regering en monetaire autoriteiten. 
 Subsidies moeten worden getransformeerd van object- naar subjectsubsidie, en wel voor de lage 

inkomensgroepen.  

 Subsidies voor maatschappelijke organisaties, kunst, cultuur en sport zullen gebonden moeten zijn 
aan duidelijke regels die prestaties bevorderen. 

ALGEMENE BESCHOUWING 
Algemene indruk:  
Het verkiezingsprogramma is veel te summier om een programma genoemd te kunnen worden. Daarnaast is 
het programma voor de doorsnee burger niet zo eenvoudig te volgen. 

Aannames die opvallen:  
De toekomst verzekeren met oliedollars, “van schaarste naar overvloed”  
n. 

 Onderscheidend aan dit programma 

 De PALU stelt expliciet dat ze geen PALU-plan voor de toekomst wil presenteren maar dat het er één 
moet zijn dat breed door de gemeenschap wordt gedragen 

 De opzet en vormgeving. Visie met betrekking tot het opzetten van een nieuwe hoofdstad en het 
opzetten van een Bureau ‘Nation Building’.  

 Het opzetten van nieuwe hoofdstad, zodat het makkelijker is om het grondgebied te beheren, dichter 
bij iedereen te zijn en te waken over de grenzen en de natuurlijke hulpbronne  

 Opvallende zaken  

 Veel te summier voor een partij programma-het lijkt alsof ze de echte pijnlijke issues niet durven te 
benoemen en daardoor een goede onderbouwing missen om hun voorstellen te realiseren 

 PALU ziet een nieuwe hoofdstad midden in het land als een doorbraak in onze pogingen tot de 
noodzakelijke herinrichting van Suriname na de onafhankelijkheid 
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3.9 Pertjajah Luhur (PL) 
 DUURZAME MENSELIJKE ONTWIKKELING  EN MENSENRECHTEN 

1.  Er is een duidelijke visie op 
ontwikkeling geformuleerd. 

Er is een duidelijke visie met betrekking tot een democratisch land, 
waarin elke burger gelijke kansen heeft voor duurzaam wonen, 
studeren, carrière maken, ondernemen en met gemak de oude dag 
naar wens kan doorbrengen. Het programma is uitgewerkt op basis 
van de begrippen van duurzame ontwikkeling: duurzame aanpak; 
aandacht voor en het evenwichtig beheren van het sociaal-cultureel 
domein (people), het ecologisch domein (planet) en het economisch 
domein (profit). Innovatieve- multidisciplinaire- en integrale aanpak 
worden ook benoemd. 

2.  Duurzame menselijke ontwikkeling 
staat centraal, d.w.z.  het begrip 
ontwikkeling is expliciet gekoppeld aan 
duurzame menselijke ontwikkeling en 
is niet alleen of vooral economische 
groei. 

Menselijke ontwikkeling staat enigszins centraal en wordt 
beschreven met 3 pijlers: 1. Arbeid - 2. Kapitaal -3. Sociale 
samenhang:   

3.  8. Er zijn specifieke beleidsdoelen voor 
mensenrechten 

Er zijn geen beleidsdoelen voor mensenrechten uitgewerkt. Wel 
worden ongezonde en onveilige werkomstandigheden; 
kinderarbeid; schending vakbondsrechten; schending 
vrouwenrechten en onderbetaling benoemd onder arbeid. Wat 
mensenrechten betreft worden zaken als landroof; het ontnemen 
van het recht op een schone, veilige en gezonde leefomgeving; 
uitputting natuurlijke hulpbronnen benoemd, maar niet uitgewerkt. 

 SITUATIE ANALYSE 

4.  De beginsituatie is geanalyseerd: een 
algemene situatieanalyse, 
probleemanalyse, schets van huidige 
situatie van Suriname. 

Beginsituatie wordt geschetst vanuit de economie, overheid en 
principes van goed bestuur. PL geeft aan dat Suriname een kleine 
open economie heeft met een bescheiden omvang en een kleine 
lokale markt in een sterke internationale concurrentie. De 
besluitvormingsprocessen van de overheid beantwoorden niet in 
voldoende mate aan de principes van goed bestuur. 

5.  Het programma noemt plannen/acties 
m.b.t. de grote mondiale thema’s: 

Grensoverschrijdende criminaliteit, zoals drugssmokkel en money 
laundering. Voorts is het van belang voorzieningen te treffen in het 
kader van klimaatsverandering en het managen van de 
veiligheidsrisico’s, die ontstaan ten gevolge van deze 
klimaatsverandering. Ook zal het bevolkingsbeleid zich richten op 
duurzame menselijke ontwikkeling ter verwezenlijking van de 
rechten en behoeften van elke burger in ons land. 

 GOED BESTUUR, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 

6.  Goed bestuur is een wezenlijk 
onderdeel van het programma, er is 
een duidelijke visie daarover en er 
worden concrete 
maatregelen/voorstellen genoemd. Er 
is aandacht - er is aandacht voor: 

Volgens PL omvat transparantie een aantal kenmerken die 
aansluiten op het begrip van behoorlijk bestuur, namelijk: legitieme 
autoriteit, rechtsstaat, transparantie, verantwoording, participatie, 
consensus, partnerschap, integriteit, effectiviteit en efficiëntie, 
ecologische duurzaamheid en strategische visie. Controle op het 
financieel beleid en beheer van de overheid één van de hoekstenen 
om behoorlijk bestuur te garanderen. Suriname is een 
democratische rechtsstaat. De regering heeft een 
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verantwoordingsplicht ten opzichte van de volksvertegenwoordiging 
(democratisch beginsel) en mag de regering slechts die 
bevoegdheden uitoefenen waartoe zij gemachtigd is door wettelijke 
bepalingen (beginsel van de rechtsstaat). PL zal de rechtsstaat 
steeds beschermen en versterken want die zorgt voor de vrijheid en 
veiligheid van alle burgers van Suriname. 

7.  Er zijn grondwetswijzigingen die 
bijdragen aan beter bestuur, 
versterking van de democratische 
rechtsstaat en beleving van 
mensenrechten zijn o.a. genoemd: 

De eerste stap naar goed en deugdelijk bestuur ligt in het herzien 
van de Grondwet en een gefaseerde hervorming van het 
staatsbestel. Het parlement moet hierbij in staat zijn haar 
controlerende taak uit te oefenen en daarmee corrigerend kunnen 
optreden naar de regering toe. 

8.  Gelegenheidswetgeving wordt 
aangepakt: 

Geen voorstellen voor aanpassingen van onder andere de wet op de 
Staatsschuld, de Amnestiewet en de wet Controle Valutaverkeer en 
Transactiekantorenwet. 

9.  Het programma heeft aandacht 
voorinstituten mechanismen voor 
versterking van de rechtsstaat en goed 
bestuur. 

Het PL partijprogramma maakt geen melding van instituten en 
mechanismen voor versterking van de rechtstaat. 
Rechtsonzekerheid is wel genoemd, maar niet expliciet behandeling 
van rechtszaken. 
Pertjajah Luhur zal ervoor zorgen dat de instituten en organen die 
met de controle en monitoring van overheidsfinanciën belast zijn, 
met name de Rekenkamer en CLAD, daadwerkelijk optimaal 
functioneren. Een betere financiële controle zal ertoe leiden dat 
regeringen, bestuurders en ambtenaren minder geneigd zullen zijn 
om hun vingers te branden aan het oneigenlijk besteden van gelden 
van de belastingbetaler. Onvolkomenheden in onze wet en 
regelgeving zullen hersteld worden en het overheidsbeleid en -
functioneren aan een heroriёntatie onderworpen als duurzame 
peilers voor ontwikkeling. 

10.  De aanpak van corruptie is uitgewerkt 
in acties: 

 Afkondiging Staatsbesluiten en instelling van de 
anticorruptiecommissie t.b.v. de Anticorruptiewet. 
Actiepunten: vergroten van de integriteit van bestuurders; 
goedkeuring Wet Openbaarheid van Bestuur, Wet Melding 
Integriteitsschendingen, Wet Nationale Ombudsman en 
Wet Enquèterecht Nationale Assemblée; invoeren van 
Integriteitsbureau op het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 

 FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID 

11.  Hervorming van de overheid ('public 
sector reform') is voldoende 
uitgewerkt/genoemd. 

. Hervorming van de overheid slechts genoemd als actiepunt maar 
niet verder uitgewerkt 

 SOCIALE VOORZIENINGEN 

12.  Het sociaal beleid heeft duidelijke 
maatregelen voor 

 Voor PL is sociale samenhang van belang, dus ook  
woonbaarheid van buurten en wijken, bezorgdheid voor 
seniorenburgers en zorg dragen voor anderen.  

 Kinderen worden in verband met onderwijs genoemd: voor een 
daadwerkelijke duurzame economische groei geeft de PL hoge 
prioriteit aan gratis onderwijs 

 PLANMATIG/STRATEGISCH   

13.  Het programma heeft een strategische 
benadering. 

Er zijn 4 pijlers met elk verschillende thema’s, die per paragraaf 
worden besproken. Alleen de uitgangspunten/strategie worden 
aangegeven en daarna de actiepunten. Per thema zijn er specifieke 
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actiepunten genoemd. Daaraan geen termijnen gekoppeld. 

14.  Er is samenhang (geintegreerdheid) 
tussen de strategieën voor de 
verschillende sectoren. 

Vrouwen, jongeren en ondernemerschap komen alleen voor bij 
ondernemerschap. De samenhang is niet duidelijk: er is eerder 
sprake van een opsomming van actiepunten. 

15.  De voornemens genoemd in het 
programma zijn 
realistisch/uitvoerbaar.  

Er is geen begroting gekoppeld aan het partijprogramma. De 
tijdsplanning is niet specifiek genoemd. Processen voor 
betrokkenheid en inspraak van stakeholders/ belanghebbenden 
worden niet genoemd. Er is wel aangegeven dat inspraak belangrijk 
is en bevorderd zal worden. 

 FINANCIEEL- ECONOMISCH 

  Volgens de Pertjajah Lehur is goed bestuur, en met name goed overheidsbeleid, één van de pijlers 
waarop de ontwikkeling van een gezonde economie rust. Voor een kleine open economie als 
Suriname, met een bescheiden omvang en een kleine lokale markt in een sterke internationale 
concurrentie, is een transparante, slagkrachtige en wendbare overheid daarenboven cruciaal. Hiertoe 
geeft de partij aan ervoor te zorgen dat de instituten en organen die met de controle en monitoring 
van overheidsfinanciën belast zijn, met name de Rekenkamer en CLAD, daadwerkelijk optimaal 
functioneren. 

 Hiernaast spreekt het programma van vernieuwende en gezonde economie, volgens PL: . ‘het 
vernieuwende is dat de productiestructuur gericht zal zijn op met name eindproducten in de agro-
industrie en het gezonde refereert naar de grote veerkracht van deze structuur waarbij het kenmerk 
is de kwalitatieve en kwantitatieve vergroting van het aandeel van de zelfstandige zonder personeel 
(zzp), kleine en middelgrote ondernemingen. De regeneratieve sectoren zullen de voortstuwers zijn 
en de extractieve sectoren de buffers van onze economie.’ 

 Er is geen begroting dus is het niet goed mogelijk om na te gaan of de genoemde beleidsvoornemens 
haalbaar zijn 

ALGEMENE BESCHOUWING 

Algemene indruk:  
 Het programma heeft een redelijke uitleg van bepaalde termen, waaronder goed bestuur. Ook zijn er geen 
actiepunten te vinden die haaks staan op elkaar.Het is echter nog steeds geen gedegen, goed onderbouwd plan, omdat 
het een wensenlijst is zonder budget, tijdschema, en uitgewerkte plannen van aanpak.de onderbouwing mist voor een 
partij met zoveel regeerervaring 
 

Wat zijn de aannames die opvallen  
Men is heel voorzichtig met aannames; vrijwel geen concrete cijfers, verwachtingen of indicatoren genoemd. 

Wat was onderscheidend aan dit programma 
Goed bestuur en bottom-up approaches waren wat beter beschreven dan de overige programma’s 
De taalfouten 
. 

Opvallend: 
Dat vrouwen 2.1 kinderen moeten krijgen om zichzelf en hun man te vervangen 
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3.10 PRO (Partij voor Recht en Ontwikkeling) 
 DUURZAME MENSELIJKE ONTWIKKELING EN MENSENRECHTEN 
1.  Er is een duidelijke visie op 

ontwikkeling geformuleerd. 
Het document is gebaseerd op het uitgangspunt van rechtsbeleving 
en rechtsbescherming als essentiële voorwaarden voor duurzame 
ontwikkeling. Dit uitgangspunt is verder in het document steeds 
terug te zien. 

2.  Duurzame menselijke ontwikkeling 
staat centraal, d.w.z. het begrip 
ontwikkeling is expliciet gekoppeld aan 
duurzame menselijke ontwikkeling en 
is niet alleen of vooral economische 
groei. 

In het beleid van PRO is de focus van ontwikkeling niet per se in 
materiële zin. De focus ligt meer op het welzijn van de mens (b.v. 
onderwijs en veiligheid). De partij erkent het belang van 
mensenrechten voor duurzame ontwikkeling. 

3.  8. Er zijn specifieke beleidsdoelen voor 
mensenrechten 

Ondanks het erkend belang van mensenrechten, Diverse 
mensenrechten worden weliswaar genoemd maar er zijn weinig 
concrete voornemens uit het programma te destilleren om deze 
rechten effectief te waarborgen, bijv. bij ‘seksuele geaardheid’ geeft 
de partij aan dat de PRO veel waarde hecht aan de vrijheid van het 
individu en dat alle mensen op het grondgebied van Suriname de 
mogelijkheid moeten kunnen hebben om hun seksuele oriëntatie te 
beleven. Wat concreter is het bij de gelijkheid van mannen en 
vrouwen, er is veel aandacht voor de rechten van kinderen en 
jongeren, en over mensenrechtenissues van bepaalde groepen zijn 
er enkele beknopte uitspraken over gedaan met name over LGBT, 
rechten van de binnenlandbewoners, mensen met een beperking en 
senioren burgers. 

 SITUATIE ANALYSE 

4.  De beginsituatie is geanalyseerd: een 
algemene situatieanalyse, 
probleemanalyse, schets van huidige 
situatie van Suriname. 

De partij noemt op een enkele plekken incidentele problemen, maar 
er is geen samenhangende of kritische analyse van de huidige 
situatie (en financieel-economisch al helemaal niet). Het document 
is in mei 2019 geschreven en daarna kennelijk niet meer aangepast 
aan de huidige ontwikkelingen. 

5.  Het programma noemt plannen/acties 
m.b.t. de grote mondiale thema’s: 

Milieu en natuur worden genoemd als aandachtsgebied, maar geen 
specifieke analyse en doelen voor de klimaatcrisis, 
rampenbestrijding/-beheersing, macht- en handelsblokken, en 
migratie. 
Internationale criminaliteit wordt slechts genoemd i.h.k.v. 
internationale samenwerking, maar is verder niet uitgewerkt.  

 GOED BESTUUR, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 

6.  Goed bestuur is een wezenlijk 
onderdeel van het programma, er is 
een duidelijke visie daarover en er 
worden concrete 
maatregelen/voorstellen genoemd. Er 
is aandacht - er is aandacht voor: 

Goed bestuur – met name rechtsstaat en rechtsbescherming – is 
een kernprincipe in het verkiezingsprogramma van PRO. 
Burgerparticipatie, inspraak en afstemming komen bijna bij alle 
thema’s voor. De partij is breedvoerig ingegaan op de herziening van 
het rechtsbestel. Transparantie en recht op informatie worden als 
doelen genoemd, maar er wordt bijvoorbeeld niet aangegeven dat 
de Wet Openbaarheid van Bestuur aangenomen zal worden. 
Decentralisatie van dienstverlening is wel genoemd, maar niet nader 
uitgewerkt. 

7.  Er zijn grondwetswijzigingen die 
bijdragen aan beter bestuur, 
versterking van de democratische 

Er is aangegeven dat het parlementair stelsel goed is. Bij het herzien 
van het rechtsbestel is de partij voornemens om de taakstelling van 
het Constitutioneel Hof aan te pakken. 
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rechtsstaat en beleving van 
mensenrechten zijn o.a. genoemd: 

8.  Gelegenheidswetgeving wordt 
aangepakt: 

Geen voornemens genoemd  

9.  Het programma heeft aandacht 
voorinstituten mechanismen voor 
versterking van de rechtsstaat en goed 
bestuur. 

Er is vrij uitgebreid ingegaan op de herziening van het rechtsbestel 
en het verhogen van het aantal rechters. Het principe van de 
scheiding der machten wordt niet expliciet genoemd. Wel is 
aangegeven dat de rekenkamer zal worden versterkt en dat de 
participatie en inspraak bevorderd moet worden, maar ook geen 
concrete maatregelen hierover. 

10.  De aanpak van corruptie is uitgewerkt 
in acties: 

Volgens PRO zal de corruptie zichtbaar hard en effectief worden 
aangepakt, maar ook hier zijn er geen concrete maatregelen 
genoemd, anders dan het mondig maken van burgers. 

 FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID 

11.  Hervorming van de overheid ('public 
sector reform') is voldoende 
uitgewerkt/genoemd. 

Geen voornemens hierover 

 SOCIALE VOORZIENINGEN 

12.  Het sociaal beleid heeft duidelijke 
maatregelen voor 

Armoedebestrijding met name onder kwetsbare vrouwen is een 
belangrijk voornemen in het verkiezingsprogramma. Goede 
huisvesting – in het bijzonder voor gezinnen met kinderen – wordt 
ook genoemd als een basisprincipe.  
Er zijn geen doelen of voornemens over het opschonen van 
bestanden en gelijke toegang tot sociale uitkeringen. Ook geen 
voornemens genoemd m.b.t. sociale voorzieningen voor senioren 
burgers en mensen met een beperking. 

 PLANMATIG/STRATEGISCH   

13.  Het programma heeft een strategische 
benadering. 

Het verkiezingsprogramma is wel ingedeeld in sectoren, echter komt 
de invulling daarvan niet altijd overeen met de titel; principes, 
doelen en voornemens voor verschillende sectoren worden door 
elkaar genoemd. Op slechts enkele plekken worden duidelijke en 
strategische overwegingen in de vorm van doelen en maatregelen 
aangehaald. 

14.  Er is samenhang (geïntegreerdheid) 
tussen de strategieën voor de 
verschillende sectoren. 

Er is een redelijk goede aanzet gedaan om samenhang te creëren 
tussen strategieën. Echter, dit lijkt niet systematisch en leest vaak 
verwarrend. Aan het programma van PRO is geen begroting 
toegevoegd. 

15.  De voornemens genoemd in het 
programma zijn 
realistisch/uitvoerbaar.  

Het programma bestaat meer uit principes en algemene uitspraken 
dan concrete doelen en voornemens. Dit maakt het moeilijk te 
beoordelen op uitvoerbaarheid. Er is geen tijdsplanning of begroting 
aangegeven voor de maatregelen, en ook niet expliciet aangegeven 
welke capaciteiten nodig zijn hiervoor. 

 FINANCIEEL- ECONOMISCH 
 Uit het verkiezingsprogramma van de PRO is wel duidelijk te zien dat ontwikkeling = economische 

ontwikkeling en dat ontwikkeling = productie. Andere sectoren (maar ook alle burgers van het land) dienen 
voornamelijk daarin tot dienst te zijn: het grondbeleid, het onderwijssysteem, en de ruimtelijke ordening. 
Vrouwen, mannen, migranten, en binnenlandbewoners moeten zoveel als mogelijk aan het arbeids- en 
productieproces deelnemen. Er wordt aangehaald dat de afhankelijkheid van grondstoffen geen basis voor 
duurzame ontwikkeling is, maar van concrete plannen voor diversificatie is er geen sprake. 
Er worden vooral algemene uitspraken gedaan over economische ontwikkeling en financieel beleid, maar er 
zijn verder nauwelijks concrete doelen of maatregelen te onderscheiden. Enkele van de weinig te 
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onderscheiden doelen of voornemens voor het verhogen van onze nationale inkomsten: 
• Wij moeten als land vooral goederen en diensten produceren voor de regionale markten. 
• Toerisme tot een prioriteit maken. 
• Hoog technisch en agrarisch onderwijs gericht op productie zal tot de hoogste prioriteit gemaakt 

worden. 
• In het middelbaar- en hoger onderwijs zullen ook vaardigheden worden aangeleerd voor 

ondernemerschap. 
Belangrijke financieel-economische zaken zoals inflatie, monetaire stabiliteit, de staatsschuld, en het 
leningenbeleid worden niet genoemd. 

ALGEMENE BESCHOUWING 
Algemene indruk:  
PRO geeft zelf aan dat het gepresenteerd document de ontwikkelingsvisie van de partij is. Er is dus geen sprake 
van een verkiezingsprogramma. 

Aannames die opvallen:  

 Geen noemenswaardige aannames  

Onderscheidend aan dit programma 

 Het document is gebaseerd op een uitgangspunt van recht. Dit uitgangspunt is op meerdere plekken in 
het document steeds terug te zien. Wat hen onderscheidt is dat de partij niet pretendeert dat het een 
geweldig verkiezingsprogramma heeft, maar ze geven duidelijk en eerlijk toe (titelblad, voorwoord en 
inleiding) dat het gaat om hun ontwikkelingsvisie, uitgangspunten c.q. ideologie en dat het niet 
gedetailleerd is, maar slechts de hoofdlijnen bevat. 

Opvallende zaken  
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3.11 SPA (Surinaamse partij van de arbeid) 
 DUURZAME MENSELIJKE ONTWIKKELING  EN MENSENRECHTEN 
1.  Er is een duidelijke visie op 

ontwikkeling geformuleerd. 
De visie op ontwikkeling is duidelijk en hoewel de nadruk ligt op 
productiviteit en verdiencapaciteit, wordt ook onderwijs als 
belangrijk element gezien. Politiek-bestuurlijke verandering speelt 
ook een prominente rol. Wat de SPA precies bedoelt met 
duurzaam(heid) wordt niet duidelijk uitgelegd; het woord wordt wel 
vaak gebruikt en indirect kan er wel geconstateerd worden dat de 
beoogde plannen duurzame ontwikkeling als streven hebben. 

2.  Duurzame menselijke ontwikkeling 
staat centraal, d.w.z.  het begrip 
ontwikkeling is expliciet gekoppeld aan 
duurzame menselijke ontwikkeling en 
is niet alleen of vooral economische 
groei. 

Ontwikkeling is voornamelijk productiever worden, waardoor men 
het financieel beter krijgen en wat de basis legt voor het verdere, 
grotendeels sociaaldemocratisch georiënteerd beleid. Er wordt geen 
expliciet verband gelegd tussen mensenrechten en ontwikkeling.  
Onderwijs (levenslang leren), met als eindbestemming een moderne 
kennissamenleving, en gender-evenwicht worden genoemd als 
belangrijke voorwaarden voor duurzame ontwikkeling. Wat er 
bedoeld wordt met gender-evenwicht en hoe dit tot uiting moet 
komen in beleid is niet uitgewerkt.  
Welke balans er tussen economische, sociale en ecologische 
ontwikkeling zou moeten zijn, wordt niet helemaal duidelijk, al is het 
de bedoeling dat de vruchten van de economische groei 
rechtvaardig worden gedeeld. Sommige voorgestelde maatregelen 
en speerpunten (waaronder die op mijnbouw) lijken op gespannen 
voet te staan met hun streven om de biodiversiteit van Suriname te 
waarborgen. 

3.  8. Er zijn specifieke beleidsdoelen voor 
mensenrechten 

Vrouwenrechten, kinderrechten en mensenrechten van 
minderheden en kwetsbare groepen, waaronder Inheemse en 
Tribale volken, komen niet of nauwelijks voor. Grondenrechten 
komen ook niet ter sprake. LGBT en hun rechten worden helemaal 
niet genoemd. Van een rechtenbenadering is er dus geen sprake. Er 
is wel veel aandacht voor toegang tot onderwijs in algemene zin en 
toegang tot rechtsspraak (effectievere en efficiënte wijze 
afhandelen van rechtsprocessen). In het kader van zorg en vanuit de 
optiek van rechtvaardigheid voor iedereen, is het plan voor een 
uitgebreid Nationaal Sociaal Zekerheidsstelsel. Echter mist dit plan 
onderbouwing over het hoe en wat, m.n. hoe het gefinancierd zal 
worden. 

 SITUATIE ANALYSE 

4.  De beginsituatie is geanalyseerd: een 
algemene situatieanalyse, 
probleemanalyse, schets van huidige 
situatie van Suriname. 

Volgens SPA is de grootste uitdaging het herstel van het vertrouwen 
in ons land maar er is geen duidelijke situatie- of probleemanalyse, 
noch een realistische analyse over tekortkomingen en bedreigingen.  
Rationalisatie en modernisering van het overheidshandelen is een 
prioriteit, maar dit is niet verder uitgewerkt. 
 

5.  Het programma noemt plannen/acties 
m.b.t. de grote mondiale thema’s: 

Onze ecosystemen worden genoemd “want ze zijn miljarden 
waard”; voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering is er 
amper aandacht, maar er zijn wel wat beleidsvoornemens gericht op 
milieu-verantwoord ondernemen en duurzame energiebronnen. 
Ideeën over rampenbestrijding- of beheersing, immigratie, 
mensenhandel en internationale criminaliteit zijn niet vermeldt. Wel 
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moeten Surinamers beschermd worden voor de expansiedrift van 
grootmachten. Met name de Surinaamse werknemer verdient 
betere bescherming tegen de negatieve implicaties op de 
arbeidsmarkt als gevolg van de influx van internationale (gas en olie) 
bedrijven, globalisatie en liberalisatie. Concrete maatregelen 
worden niet genoemd. 

 GOED BESTUUR, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 

6.  Goed bestuur is een wezenlijk 
onderdeel van het programma, er is 
een duidelijke visie daarover en er 
worden concrete 
maatregelen/voorstellen genoemd. Er 
is aandacht - er is aandacht voor: 

SPA wil werken aan voorspelbaar en transparant 
overheidshandelen. Opvallend positief is het belang dat gehecht 
wordt aan de Wet Openbaarheid van Bestuur en een 
Ombudsbureau, zonder verdere uitwerking over 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden daarvan.  
Verder wordt actieve participatie en inspraak van de bevolking 
beoogd en krijgt een wet op medezeggenschap in geval van grote 
reorganisaties bij bedrijven en overheid een prominente plek in het 
programma.  
Andere actiepunten zijn: Wet op de Jaarrekening moet worden 
aangescherpt; de SER moet geëvalueerd worden; decentralisatie 
moet worden afgemaakt; het parlement moet worden versterkt en 
geprofessionaliseerd. Deze actiepunten worden niet of beperkt 
uitgewerkt. 

7.  Er zijn grondwetswijzigingen die 
bijdragen aan beter bestuur, 
versterking van de democratische 
rechtsstaat en beleving van 
mensenrechten zijn o.a. genoemd: 

SPA noemt in dit kader een grondige evaluatie van het kiesstelsel 
komen en zegt ook dat belangrijke rechtsinstituten, zoals  het 
Constitutioneel Hof, moeten kunnen functioneren in het belang van 
de samenleving en bescherming van de nationale belangen. 

8.  Gelegenheidswetgeving wordt 
aangepakt: 

Er is geen aandacht voor de aanpak van genoemde 
gelegenheidswetgeving. 

9.  Het programma heeft aandacht 
voorinstituten mechanismen voor 
versterking van de rechtsstaat en goed 
bestuur. 

De verzelfstandiging van de rechterlijke macht heeft prioriteit en in 
het programma is er ook behoorlijk wat aandacht voor het herstel 
van de trias politica verhoudingen. Toegang tot rechtspraak en 
rechtsbescherming moet voor iedereen mogelijk zijn, ook voor 
sociaal zwakkeren, d.m.v. het terugdringen van het tekort aan 
rechters en het instellen van meerdere kamers voor specifieke 
gevallen. Het programma noemt verder de noodzaak van de SER en 
tripartiet overleg, een constante sociale dialoog met de sociale 
partners, onder andere. Instituten zoals de Rekenkamer, CLAD, 
Planbureau en Planunits worden niet genoemd. 

10.  De aanpak van corruptie is uitgewerkt 
in acties: 

Enkele genoemde acties voor corruptiebestrijding zijn: een 
Ombudsbureau, aanscherping van de Wet op de Jaarrekening en de 
Wet Openbaarheid van Bestuur; deze maatregelen zijn niet verder 
uitgewerkt. 

 FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID 

11.  Hervorming van de overheid ('public 
sector reform') is voldoende 
uitgewerkt/genoemd. 

Het SPA programma noemt oppervlakkig de rationalisering en 
modernisering van overheidshandelen, het instellen van One Stop 
Windows, met behulp van ICT, voor contact en handelingen tussen 
burgers en overheid,  en het afronden van het decentralisatieproces 
(met daarbij het herinrichten en aanpassen districtsindeling). 

 SOCIALE VOORZIENINGEN 

12.  Het sociaal beleid heeft duidelijke 
maatregelen voor 

Er worden diverse maatregelen genoemd, zoals sociale 
programma’s gericht op moeder-en-kindzorg en mensen met een 
beperking;. ondersteuning van instituten die zich richten op 
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ouderen, hulpbehoevenden en jeugdigen met problemen; het 
instellen van een “Nationaal Sociaal Zekerheidsstelsel”; een sociaal 
financieringssysteem voor huisvesting en hypotheken met lage 
rentes;  een landelijk woningbouwprogramma, het maken van een 
jeugdwerkgelegenheidsplan. 

 PLANMATIG/STRATEGISCH   

13.  Het programma heeft een strategische 
benadering. 

Er is een duidelijke sociaaldemocratische toon te herkennen door 
het hele programma heen en het is duidelijk dat door middel van 
onder andere wetgeving, rechtvaardigheid voor iedereen bereikt 
moet worden. Doordat er geen termijnen voor beleidsdoelen 
worden genoemd, de strategische overwegingen voor beleidsacties 
oppervlakkig blijven en er geen duidelijke prioriteitsstelling is, komt 
het programma echter op veel momenten over als een wensenlijst. 

14.  Er is samenhang (geintegreerdheid) 
tussen de strategieën voor de 
verschillende sectoren. 

Alles lijkt even belangrijk, de verhoudingen tussen de voornemens 
zijn niet duidelijk,  en het is niet duidelijk hoe bepaalde ideeën in de 
praktijk uitgevoerd zullen worden, zoals het beschermen en 
kapitaliseren van onze ecosystemen.  Voor het milieu is wel door het 
hele programma (oppervlakkige) aandacht en hetzelfde geldt min of 
meer voor goed bestuur. 

15.  De voornemens genoemd in het 
programma zijn 
realistisch/uitvoerbaar.  

Vanwege het ontbreken van een begroting en een tijdslijn kan geen 
uitspraak worden gedaan over de uitvoerbaarheid. 
Er is wel aandacht voor het gebrek aan capaciteit. Tegelijkertijd 
worden er echter ook veel grote infrastructurele projecten 
voorgesteld, waaronder het moderniseren van de luchthaven Zorg 
en Hoop en de aanleg van een cruise terminal met moderne 
walfaciliteiten, maar hoe deze gefinancierd zullen worden, blijft een 
raadsel. 

 FINANCIEEL-ECONOMISCH 
  Decentralisatie van bestuur, inclusief vanfinanciële bevoegdheden, is een van de concrete 

voornemens.   

 Over de koersverhouding worden algemene opmerkingen gemaakt dat deze verslechterd is, met als 
gevolg het uitblijven van investeringen in het midden- en klein bedrijf (MKB). Ook wordt 
geconstateerd dat de monetaire reserve is afgenomen en de staatsschuld aanzienlijk is toegenomen. 
Voorts zal de focus worden gericht op herstel van de economie en monetaire stabiliteit en het 
ontwikkelen van duurzame groei. 

 Opvallend is de aandacht voor de negatieve gevolgen van de COVID-19 pandemie. SPA stelt voor dat 
er vanwege de verwachte terugval van de bedrijvigheid en de economie, speciale maatregelen 
getroffen moeten worden ter versterking en herstimulering van de binnenlandse productie en 
nijverheid. Er wordt niet verder uitgewerkt welke deze zullen zijn en in hoeverre deze dezelfde 
maatregelen zijn die al op het programma stonden vóór de pandemie. 

 SPA streeft naar het vergroten van participatie in exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen. 
Domestic Direct Investments en Foreign Direct Investments moeten worden aangetrokken voor 
bijvoorbeeld de mijnbouwsector 

 SPA is van mening dat er een herevaluatie van het belastingsysteem moet komen, met het accent op 
verschuiving van de belastingdruk van directe naar indirecte belasting. Het belastingsysteem moet 
rechtvaardig zijn, wat betekent: belastingdruk naar draagkracht en het indexeren van de 
belastingvrije grens met de armoedegrens.  

 Een Nationaal Sociaal Zekerheidsstelsel wordt geëntameerd, maar het plan daarvoor blijft 
oppervlakkig. 
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ALGEMENE BESCHOUWING 
1. Algemene indruk: 

Het programma van SPA is een overzichtelijk, duidelijk en veelomvattend programma, maar inhoudelijk niet 
sterk. Bijna nergens is onderbouwd hoe bepaalde acties uitgevoerd zullen worden, noch is er sprake van een 
tijdsplanning en nog minder van een prioriteitsstelling of (verantwoording van) strategische keuzes 
 
Het programma is duidelijk herkenbaar als een product van (personen uit) de vakbeweging. De rechten van de 
werknemers staan centraal. Daarnaast is de sociaaldemocratische toon door alle beleidsvoornemens heen 
helder. Rechtvaardigheid is belangrijk voor iedereen, met name voor de werkers en de sociaal zwakkeren. 
Onderwijs zou voor de werkende klasse een kwestie moeten zijn van levenslang leren. Ontwikkeling is met 
name het door scholing meer kunnen produceren en dus meer kunnen verdienen.  
 
Er is een lange lijst aan gewenste wetgeving opgesomd, met name arbeid gerelateerd, maar er ligt ook nadruk 
op wetgeving die bijdraagt aan goed bestuur. Actieve participatie en inspraak is belangrijk voor SPA om 
burgerschap en eigen verantwoordelijkheid te bevorderen. De focus ligt sterk op productie. Om de 
productiviteit mogelijk te maken, staan er een aantal fysieke infrastructurele projecten op het programma. Uit 
het programma wordt niet duidelijk hoe deze bekostigd zullen worden, wat ook geldt voor overige 
beleidsvoornemens. 

Aannames die opvallen: 

 Mede vanwege de olievondsten in onze economische zone zijn er nieuwe perspectieven voor onze 
delfstoffenindustrie. 

 Er wordt vanuit gegaan dat mijnbouw een bloeiende industrie blijft en onze eigen participatie als land 
in de exploitatie moet worden vergroot. Er moeten ook zoveel als mogelijk Domestic Direct 
Investments en Foreign Direct Investments worden aangetrokken.  

 Onze natuurlijke rijkdommen in de maritieme zones dienen beschermd te worden.  

 Er wordt een hele reeks aan nieuwe potentiele bronnen van inkomsten en “nieuwe” sectoren 
genoemd, waaronder medicinale planten, de muziekindustrie, eco-toerisme en multi-culinair toerisme  

 

 Onderscheidend aan dit programma 
Dit programma mist diepgang en neemt geen controversiële standpunten in. Er zijn wel een paar 
beleidsvoornemens die opvallen in positieve zin (maar zoals eerder gesteld is, uitwerking missen), waaronder 
het ontwikkelen en implementeren van een groene ontwikkelingsstrategie; wetgeving tegen ethervervuiling; 
onze culinaire kunsten tot export product maken; onze Surinaamse medicinale producten beter positioneren op 
de internationale markt; en ondersteuning van instituten die ouderen, hulpbehoevende en jeugdigen helpen 
met problemen zoals alcohol, drugs of depressie.    

 Opvallende zaken 

 In het kader van multicultureel toerisme zegt de SPA: De vlucht van de marrons naar de diepe 
binnenlanden heeft geleid tot isolatie van de originele West-Afrikaanse cultuur, waardoor deze 
geconseveerd is gebleven, terwijl door het Engels kolonialisme de West-Afrikaanse cultuur in Afrika zelf, 
verwesterd is geraakt. Het onderzoek van dr. Sylvia de Groot in dit verband heeft zelfs geleid tot de 
uitspraak “Suriname is the University of the original West African culture in this world today.” 

 In het kader van de bedreigingen van klimaatsverandering stelt de SPA het volgende: “Onze bossen en 
ecosystemen zijn miljarden waard en dienen beschermd en gekapitaliseerd te worden”. Hoe dit moet 
gebeuren, blijft bij gebrek aan uitwerking een raadsel.  

 Opvallend is dat “gender-evenwicht” genoemd wordt als een van de belangrijkste voorwaarden voor 
duurzame ontwikkeling, maar er is verder geen expliciete aandacht hiervoor (op gezondheidszorg voor 
de vrouw als moeder na).  

 Verfrissend zijn de beleidspunten met betrekking tot milieu, zoals gescheiden afvalverwerking en bio-
energie ontwikkelen en stimuleren. SPA koppelt deze aan de beoogde productie, maar ze worden niet 
ingekaderd of voorzien van uitleg hoe deze te implementeren en welke gevolgen dit zal hebben, 
bijvoorbeeld voor ondernemers. 
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3.12 STREI! 
 DUURZAME MENSELIJKE ONTWIKKELING  EN MENSENRECHTEN 
1.  Er is een duidelijke visie op 

ontwikkeling geformuleerd. 
Uitgangsprincipe is het streven naar een structurele verandering in 
regeren. STREI! wil de samenleving als een rizoomsysteem, waarin 
verantwoording wordt afgelegd aan elkaar. Het is echter onduidelijk 
hoe dit uitgangspunt doorwerkt in het programma zelf. 

2.  Duurzame menselijke ontwikkeling 
staat centraal, d.w.z.  het begrip 
ontwikkeling is expliciet gekoppeld aan 
duurzame menselijke ontwikkeling en 
is niet alleen of vooral economische 
groei. 

Menselijke ontwikkeling komt als zodanig niet echt aan de orde. 
Transformatie van de staat en de samenleving wordt voorgesteld via 
onder andere onderwijs, gezondheid en werkgelegenheidDuurzaam 
wordt als concept niet verduidelijkt, maar wordt wel gebruikt, 
bijvoorbeeld “duurzaam werk”. 
 

3.  8. Er zijn specifieke beleidsdoelen voor 
mensenrechten 

In het hele programma komen mensenrechten niet voor. De 
tendens in de tekst lijkt wat afstandelijk naar alles wat buiten 
Paramaribo is. 

 SITUATIE ANALYSE 

4.  De beginsituatie is geanalyseerd: een 
algemene situatieanalyse, 
probleemanalyse, schets van huidige 
situatie van Suriname. 

De beginsituatie is vanuit financieel oogpunt uitgebreid besproken, 
uitgaande van de begroting van 2019. Van de gezondheidszorg is de 
huidige situatie geschetst. Het tekort aan capaciteit, vooral fysiek, 
wordt wel aangegeven maar ook slechts gerelateerd aan financiën.  

5.  Het programma noemt plannen/acties 
m.b.t. de grote mondiale thema’s: 

STREI! beperkt zich nu tot zaken binnen Suriname. Zaken als milieu 
en klimaat worden in een volgende periode aangepakt. 

 GOED BESTUUR, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 

6.  Goed bestuur is een wezenlijk 
onderdeel van het programma, er is 
een duidelijke visie daarover en er 
worden concrete 
maatregelen/voorstellen genoemd. Er 
is aandacht - er is aandacht voor: 

Transparantie, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid naar de 
gemeenschap staan centraal bij STREI!, maar er is niet aangegeven 
hoe dit verkregen moet worden.  
Evenwicht tussen de drie machten en checks and balances worden 
in het geheel niet genoemd. 

7.  Er zijn grondwetswijzigingen die 
bijdragen aan beter bestuur, 
versterking van de democratische 
rechtsstaat en beleving van 
mensenrechten zijn o.a. genoemd: 

Over wijzigen van de grondwet, kiesstelsel of andere onderdelen 
van de democratische rechtstaat wordt niet gesproken in dit 
programma. 

8.  Gelegenheidswetgeving wordt 
aangepakt: 

STREI! heeft geen beleid voorgesteld over de aanpak van de 
zogenoemde gelegenheidswetten, zoals de Wet op de staatsschuld, 
de Amnestiewet en de Wet inzake valutatransacties. 

9.  Het programma heeft aandacht voor 
instituten mechanismen voor 
versterking van de rechtsstaat en goed 
bestuur. 

In het programma van STREI! is er geen aandacht voor het 
versterken van de rechtstaat en goed bestuur. Openbaarheid van 
bestuur, en normen en waarden worden genoemd, maar er zijn 
geen acties daaraan verbonden. 
Prominent aanwezig is het beleidsvoornemen om de criminaliteit 
met 50% terug te dringen, met ondersteuning door een versterkt 
Openbaar Ministerie en zwaardere straffen. Wat de versterking 
inhoudt is onduidelijk, aangezien er geen acties genoemd zijn voor 
bijvoorbeeld het vergroten van het aantal rechters of griffiers.  

10.  De aanpak van corruptie is uitgewerkt 
in acties: 

Als eerste zullen de gelden die uit corruptieve handelingen 
verkregen zijn worden teruggehaald. Hoe dit moet plaatsvinden is 
echter niet uitgelegd. Daarnaast zal een corruptiemeldpunt worden 
ingesteld en er zal beleid worden gemaakt ter voorkoming van 
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corruptie. STREI! Is van mening dat met een betere beloning van de 
gewapende macht en de roulatie van beambten,  corruptie dalen. 
Ook de verbeterde levensstandaard door de verschillende 
uitgevoerde activiteiten (zoals basisinkomen) zal volgens de partij de 
aantrekkelijkheid van corruptie doen afnemen. 

 FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID 

11.  Hervorming van de overheid ('public 
sector reform') is voldoende 
uitgewerkt/genoemd. 

Een belangrijk onderdeel in het programma is de herschikking van 
en het terugbrengen van het aantal ministeries, van 16 naar 10. De 
belangrijkste redenen zijn wegwerken van overlappingen, 
inefficiënties en besparingen. Ook zullen kritische prestatie 
indicatoren worden ingevoerd en afdelingen worden 
verantwoordelijk gesteld om doelen te behalen.  
ICT wordt ingezet om de efficiëntie te verhogen; hoe wordt niet 
altijd aangegeven. Volgens STREI! zullen ambtenaren die geen plaats 
meer hebben moeten overstappen naar nieuwe banen buiten de 
overheid, bijvoorbeeld in de klein mijnbouw. En aan ambtenaren 
vanaf 50 jaar zal een eenmalige regeling vervroegd uittreden (VUT) 
worden aangeboden.  

 SOCIALE VOORZIENINGEN 

12.  Het sociaal beleid heeft duidelijke 
maatregelen voor 

STREI! Zegt dat iedere Surinamer recht heeft op een basisinkomen, 
maar dit moet nog aan een haalbaarheidsonderzoek worden 
onderworpen. Dit inkomen zal zorgen voor minder ongelijkheid en 
afhankelijkheid. Kwetsbare groepen moeten gecategoriseerd 
worden omdat zij eventueel nog recht hebben op andere 
voorzieningen, naast het basisinkomen. Bij het onderdeel 
Huisvesting is het opzetten van woningbouw verenigingen genoemd 
en het wettelijk laten vastleggen dat vooral sociaal zwakkeren in 
aanmerking zullen komen voor grond.  

 PLANMATIG/STRATEGISCH   

13.  Het programma heeft een strategische 
benadering. 

Er zijn 7 speerpunten geïdentificeerd maar geen toelichting waarom 
deze gekozen zijn.  
Bij elk speerpunt is een missie en visie geformuleerd, wat aangepakt 
moet worden en de wijze van aanpak. Bij een aantal speerpunten is 
er ook een situatieschets.  
De begroting voor 2020 en 2021 zijn uitgebreid behandeld in het 
programma. 
In het programma is geen tijdslijn aangegeven, behalve de 
mededeling dat de genoemde activiteiten in de periode 2020-2025 
worden uitgevoerd. Dit is redelijk ambitieus gezien de grote 
problemen die genoemd zijn. 

14.  Er is samenhang (geintegreerdheid) 
tussen de strategieën voor de 
verschillende sectoren. 

De samenhang tussen de speerpunten is grotendeels gebaseerd op 
de economie en soms op aspecten zoals werkgelegenheid, 
basisinkomen, veiligheid en huisvesting. Milieu en 
klimaatverandering zullen in een volgende regeerperiode worden 
aangepakt. De speerpunten onderwijs en gezondheidszorg worden 
ook in dienst van economie gesteld. Zo wordt er gesteld dat een 
goed opgeleide en kritische bevolking zich uit de armoede kan 
werken.  

15.  De voornemens genoemd in het 
programma zijn realistisch/ 
uitvoerbaar.  

Binnen het programma van STREI! worden de begrotingen 2020 en 
2021 uitgebreid behandeld, waarbij de verschuiving van gelden – 
vanwege samenvoeging van ministeries, benut zal worden. 
De opname van teruggevorderde, oneigenlijk verkregen gelden in de 
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begroting lijkt wat optimistisch. Dit geldt ook voor de opname van 
gelden verkregen uit een grootscheepse ordening van de 
goudsector. 
De geschatte opbrengst wordt wel opgenomen in de begroting en 
mede door deze twee aannames zou er volgens STREI! al in 2021 
een positief saldo op de begroting zijn. 
Capaciteitstekort wordt in het programma niet vaak  benoemd, en 
indien wel dan zal het aangepakt moeten worden door meer 
fondsen. 
Er is geen tijdsplanning voor de uitvoering.  

 FINANCIEEL- ECONOMISCH 
 STREI presenteert financieel-economische cijfers, zowel huidige als toekomstige met vrij uitgebreide 

toelichtingen.  
Economische groei is een kernwaarde van STREI!, die als doel heeft de staatsuitgaven drastisch te 
verminderen en de staatsinkomsten te verhogen. Aan de uitgavenzijde zijn er maatrelen zoals sanering van 
het overheidsapparaat, het terugbrengen van het aantal ministeries en het stoppen van verspillingen. 
Aan de inkomstenzijde van de Staat zijn er maatregelen zoals het verhogen van belastingen en andere 
afdrachten binnen de goudsector genoemd. Meer inkomsten kunnen ook door stimuleren van productie en 
stimuleren van toerisme. 
Met betrekking tot leningen en schulden, streeft de partij ernaar om door een betere credit rating, 
goedkopere leningen te nemen om de oude nadelige leningen te kunnen afsluiten. Hoe credit rating 
verbeterd zal worden is niet vermeld. Een aantal van de maatregelen vereisen wetswijzigingen, maar er is niet 
gesteld hoe haalbaar dat is.   

ALGEMENE BESCHOUWING 
1. Algemene indruk:  

Er is theoretisch raamwerk voor duurzame ontwikkeling of mensenrechten. Dit heeft geleid tot een korte termijnvisie, 
met de nadruk op alleen economische groei en acties die zullen leiden tot een grotere kloof tussen de urbane en 
rurale gebieden. De theorie over rizoom netwerken is verwarrend, omdat niet is aangegeven hoe dat te 
bewerkstelligen.  
In het programma wordt de Staatsbegroting uitgebreid besproken, maar alleen op hoofdlijnen. Er zijn veel 
verschuivingen in ministeries gepland waarvan niet duidelijk is wat de gevolgen zijn, zowel bestuurlijk en financieel.  
Tot slot wordt gesproken over transparantie en verantwoording, maar er zijn geen goed uitgewerkte plannen om deze 
termen invulling te geven. 

Aannames die opvallen:  

 dat belastingheffing in het binnenland een probleemloze optie is; 

 dat in het eerste jaar (2021) al 2/3 van de goudzoekers geregistreerd is; 

 dat 10% belasting op goud zonder problemen doorgaat en inbaar is; 
 dat de hoeveelheid teruggevorderd geld zo groot is en al zo snel beschikbaar is, zodat het in de begroting van 

2021 kan worden opgenomen. 

 Onderscheidend aan dit programma 

 Het programma heeft een budget; 
 Het idee dat de Surinaamse Staat anders georganiseerd moet worden; 

 De rizoomtheorie; 

 Samenvoeging van 16 ministeries naar 10. 

 Opvallende zaken    

 Er wordt wel gesproken van het innen van belastingen, maar de vraag is als de rurale bevolking dan ook 
gelijkwaardige diensten ervoor krijgt? 

 De goudzoekers kunnen vaak geen leningen sluiten bij banken en zijn financieel kwetsbaar. Als een groep 
goudzoekers geen goud vindt, moeten ze de innende/ gewapende macht omkopen met bv 10 gram omdat ze 
anders werkloos raken. En wat als er kinderen in de goudvelden werken?  

 Alleen bij escalatie is het verantwoord om op korte termijn met gewapende machten in te grijpen.  
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3.13 VHP (Vooruitstrevende Hervormingspartij) 
 DUURZAME MENSELIJKE ONTWIKKELING  EN MENSENRECHTEN 
1.  Er is een duidelijke visie op 

ontwikkeling geformuleerd. 
De partij ziet Suriname een proces van transformatie ondergaan: 
van een leverancier van primaire grondstoffen, naar een natie van 
gediversifieerde industriële productie en dienstverlening, met 
moderne technologische kennis. Daarbij ligt de nadruk op duurzaam 
beheer van de natuur, en zorg voor een schoon milieu.  
De partij stelt dat een sterke samenleving wordt gevormd door goed 
opgeleide, gezonde en verantwoordelijke burgers.  

2.  Duurzame menselijke ontwikkeling 
staat centraal, d.w.z.  het begrip 
ontwikkeling is expliciet gekoppeld aan 
duurzame menselijke ontwikkeling en 
is niet alleen of vooral economische 
groei. 

De partij benadrukt gelijke kansen voor een ieder, op educatief, 
medisch, sociaal en cultureel gebied; en dat de natuurlijke 
hulpbronnen zijn van alle Surinamers. Per thema zijn aspecten van 
duurzame ontwikkeling beschreven die moeten leiden tot menselijk 
welzijn. 

3.  Er zijn specifieke beleidsdoelen voor 
mensenrechten 

Het programma besteedt aandacht aan kwetsbare groepen. Er zal 
gewerkt worden aan een waardevast inkomen en goedkope 
huisvestingsmogelijkheden voor senioren burgers en mensen met 
een beperking. Nieuwe typen deeltijdse arbeidsplaatsen krijgen 
aandacht evenals recht op goede medische zorg, betaalbare 
toegang tot die zorg en betaalbare medicijnen. Scholing, huisvesting 
& werkgelegenheid voor jongeren is ook een prioriteit. Een 
antidiscriminatiebureau zal worden opgezet en een ombudsinstituut 
voor jongeren tot 18 jaar (rechten bewaken van jongeren en het 
behandelen van klachten van jongeren). Voor de rechten van 
Inheemse en tribale volken zijn actiepunten heel onopvallend bij het 
districtsplan van Sipaliwini genoemd, onder andere de 
implementatie van het Kalina en Lokono, en het Moiwana vonnis . 
Desondanks wordt de erkenning van grondenrechten in verband 
gebracht met het Vredesverdrag van 1992.  

 SITUATIE ANALYSE 

4.  De beginsituatie is geanalyseerd: een 
algemene situatieanalyse, 
probleemanalyse, schets van huidige 
situatie van Suriname. 

Sterkten en kansen worden wel veelvuldig genoemd maar een 
strategische analyse van vooral capaciteiten wordt weinig 
beschreven. Herschikking staatsschulden is vaker genoemd; echter 
is het terugbrengen van subsidies na de opvallende vaststelling dat 
35% van de overheidsuitgaven gaat naar subsidies (evenveel als aan 
salarissen) niet uitgewerkt.  Er is een vaststelling dat instituten zoals 
de politie, Planbureau, Algemeen Bureau voor de Statistiek, Centrale 
Landsacountantsdienst (CLAD), Rekenkamer en andere zijn verzwakt 
doordat ze niet voldoende middelen en/of personeel hebben 
gekregen. Ook zijn de rapporten van diverse instituten niet of 
nauwelijks behandeld. Er is een ambitieuze tijdsplanning en er zijn 
cijfers genoemd. In de positieve afschildering van de plannen wordt 
er niet of nauwelijks rekening gehouden met de beperkte 
(uitvoerings)capaciteiten o.a. qua menskracht en infrastructuur.  

5.  Het programma noemt plannen/acties 
m.b.t. de grote mondiale thema’s: 

Er is aandacht voor milieuaspecten zoals klimaatverandering en 
biodiversiteit. Echter komen aspecten zoals handelsblokken, 
mensenhandel, internationale criminaliteit zijn niet belicht. 

 GOED BESTUUR, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 
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6.  Goed bestuur is een wezenlijk 
onderdeel van het programma, er is 
een duidelijke visie daarover en er 
worden concrete 
maatregelen/voorstellen genoemd. Er 
is aandacht - er is aandacht voor: 

In het programma komt vaker naar voren dat er van goed bestuur 
sprake moet zijn. Deskundige en rechtvaardige instituties (DNA, 
regering, onafhankelijke rechterlijke macht en monetaire 
autoriteiten) zijn van belang. Andere aandachtspunten zijn een wet 
Openbaarheid van Bestuur, een wet op Politieke Ambtsdragers, de 
verdere implementatie van e-Government, decentralisatie van 
bestuur en van overheidstaken, een Ombudsbureau voor burgers, 
Sociaal Investeringsfonds voor versterking NGOs en CBOs, en een 
diasporaplatform. Het ressort- en districtsbestuur worden 
aangepakt in het kader van de decentralisatie van overheidstaken 
naar districten. Institutionele versterking en waar nodig 
depolitisering van o.a. Rekenkamer, Planbureau, Belastingdienst, 
CLAD, PG, OM, KPS, leger, douane, brandweer, NIMOS, NCCR, 
INVESTSUR, ABS, SBB, BOG, ADRON en diverse andere nieuw op te 
zetten instituten z.a. het voedselveiligheidsinstituut. De Sociaal 
Economische Raad en andere overlegorganen moeten worden 
versterkt, zodat plannen met meer draagvlak ontwikkeld en 
uitgevoerd kunnen worden. Met het bedrijfsleven zal overleg komen 
voor een nieuw ondernemingsbeleid. Aan de andere kant zijn 
aspecten zoals Free, Prior and Informed Consent (FPIC) en 
evenwicht tussen de drie machten (Trias Politica) niet (uitgebreid) 
beschreven. 

7.  Er zijn grondwetswijzigingen die 
bijdragen aan beter bestuur, 
versterking van de democratische 
rechtsstaat en beleving van 
mensenrechten zijn o.a. genoemd: 

Wijzigingen aangekondigd van de grondwet, de kieswet, de anti-
corruptiewet; de terugroepwet, het kiesstelsel, de wet op 
decentralisatie en de amnestie wet. Er zijn geen details welke 
wijzigingen voorgesteld zullen worden. 

8.  Gelegenheidswetgeving wordt 
aangepakt: 

Aanpassing van de wet op de staatsschuld en de amnestiewet 
genoemd; er zijn geen details welke wijzigingen voorgesteld zullen 
worden.  

9.  Het programma heeft aandacht 
voorinstituten mechanismen voor 
versterking van de rechtsstaat en goed 
bestuur. 

De partij stelt dat deskundige en rechtvaardige instituties (DNA, 
regering, onafhankelijke rechterlijke macht en monetaire 
autoriteiten), de kracht, kwaliteit en het vertrouwen in het bestuur 
bepalen. Een speciale kamer zal worden ingesteld bij de Rechterlijke 
Macht voor de aanpak van corruptiezaken. Ook moeten, simpele 
rechtszaken sneller afgehandeld worden z.a. boedelscheiding, 
voogdijzaken en echtscheiding.  

10.  De aanpak van corruptie is uitgewerkt 
in acties: 

Een speciale kamer zal worden ingesteld bij de Rechterlijke Macht 
voor de aanpak van corruptiezaken. Corruptiegelden worden zoveel 
als mogelijk ingevorderd.  

 FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID 

11.  Hervorming van de overheid ('public 
sector reform') is voldoende 
uitgewerkt/genoemd. 

De partij gaat uit van het hebben van een betrouwbare overheid en 
zal een plan voor public sector reform opstellen en wil een discussie 
over de kerntaken van de overheid. Verdere details zijn echter niet 
genoemd. 

 SOCIALE VOORZIENINGEN 

12.  Het sociaal beleid heeft duidelijke 
maatregelen voor 

De partij wil extra steun en verzorging ten behoeve van burgers met 
een beperking en de senioren geven. Verder is genoemd het 
instellen van een Microkredieten programma voor projecten van 
buurorganisaties; een Sociaal Investeringsfonds voor versterking van 
CBO’s/NGO’s; een Sociaal Vangnet om armoede terug te dringen en 
een Noodfonds. De sociale voorzieningen, zoals Kinderbijslag, zullen 
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worden geherstructureerd. Programma’s worden opgezet in 
ressorten om sociale problemen zoals bijvoorbeeld mishandeling, 
drugs en alcoholmisbruik en tienerzwangerschap te verminderen. 
De buurtontwikkeling zal in overleg en samenwerking met de 
bewoners worden aangepakt. De Basiswet Zorgverzekering zal 
worden geëvalueerd en aangepast, met name de Zorgraad en het 
Uitvoeringsorgaan krijgen meer bevoegdheden. Er komt een 
Huisvestingsplan en een Woningbouwfonds voor sociale 
woningbouw. 

 PLANMATIG/STRATEGISCH   

13.  Het programma heeft een strategische 
benadering. 

De beleidsthema’s worden goed ingekaderd en vormen een logisch 
geheel per sector. In het Wederopbouwprogramma worden doelen 
voor sleutelsectoren (zoals bijv. Sociale Ontwikkeling en Zorg) in een 
herstel-, stabilisatie- en groeifase gepresenteerd.  

14.  Er is samenhang (geïntegreerdheid) 
tussen de strategieën voor de 
verschillende sectoren. 

De sectorale actiepunten worden in relatie met elkaar gebracht 
bijvoorbeeld buurtontwikkeling met openbaar vervoer, woongenot 
met milieu, onderwijs en armoedebestrijding. Er is een 
financieringsplan 2020-2025 en 2025-2030 met streefwaarden en 
assumpties over inkomsten uit bijvoorbeeld de agro-industrie, de 
mineralen industrie, de kleinschalige goudmijnbouw en bosbouw en 
mogelijke inkomsten uit de olievondst.  

15.  De voornemens genoemd in het 
programma zijn 
realistisch/uitvoerbaar.  

Er is een nogal ambitieuze tijdsplanning; er is een begroting met 
streefwaarden en assumpties voor inkomsten. 

 FINANCIEEL- ECONOMISCH 
  De VHP heeft een hoofdstuk waarin haar financieringsplan is uitgewerkt.  Dit plan is gestoeld op het 

“werken aan groei van de economie en de verdiencapaciteit” en tegelijkertijd “werken aan het 
terugbrengen van de ontspoorde staatsfinanciën”.  De VHP richt zich voornamelijk op export 
verhogende activiteiten, overheidshervormingen en inkomstenverhogende activiteiten, inclusief 
manieren voor aflossen van de schulden.  Deze voornemens worden in een moeilijk leesbare tabel 
verder cijfermatig toegelicht, en er worden optimistische prognoses gedaan over de groei van 
staatsinkomsten met minimaal SRD 3 miljard, het terugbrengen van het begrotingstekort van -23% 
naar +1%, en een verdubbeling van de monetaire reserve binnen 5 jaar. 

 Een efficiëntere overheid wordt specifiek genoemd als mogelijkheid voor besparingen waardoor 
belasting- en exportinkomsten beter gebruikt kunnen worden voor diverse ontwikkelingsprojecten, 
terwijl goed bestuur wordt aangemerkt als de belangrijkste bepalende factor voor de ontwikkeling 
van Suriname, inclusief deskundige en rechtvaardige instituten zoals de Nationale Assemblee, 
regering, onafhankelijke rechterlijke macht en monetaire autoriteiten en een bindend en 
betrouwbaar bestuur met herkenbare bestuurders. 

 

 Interessante cijfers die worden gegeven in het VHP-verkiezingsprogramma zijn de uitgaven van de 
overheid, momenteel ongeveer SRD 6 miljard, waarvan salarissen 35%; subsidies aan instellingen 
35%; en goederen en diensten 30%.  De inkomsten van de overheid zijn momenteel ongeveer SRD 14 
miljard: SRD 2 miljard uit de mijnbouwinkomsten, SRD 4 miljard uit de niet-mijnbouw inkomsten, en 
ongeveer SRD 8 miljard van leningen. 

 

 VHP haalt ook diversificatie van de economie en productie aan, en noemt de industrieën waar ze dan 
aan denkt: agrarische industrie, natuurproductenindustrie, de natuur- en cultuurtoerisme-industrie, 
de dienstverleningsindustrie, en de mineralenindustrie.  In deze sectoren zullen incentives worden 
aangeboden, zegt de VHP, die voorts schat dat deze industrieën goed zijn voor wel 1-2 miljard US-
dollars op jaarbasis en ongeveer 10.000-40.000 banen op jaarbasis in heel Suriname. Er zullen 
business & trade centers in de EU en USA worden opgezet om de toegang tot deze markten te 
vergemakkelijken. 
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 VHP wil niet alleen de groene (natuur) maar ook de blauwe economie in Suriname via wetgeving en 
plannen ontwikkelen: mariene ecosystemen, aquacultuur, zoetwaterindustrie, visserij en natuurlijke 
hulpbronnen in de oceaan inclusief oliewinning, zeegolven- en windenergie.  Het Demeraraplateau in 
onze economische zone wordt geschat op miljarden US-dollar aan biologische waarde.  

 

 Voor inkomstenverhoging op langere termijn (na 5-10 jaar) rekent VHP erg op hogere olie-inkomsten, 
hoewel verwacht wordt dat de economie al binnen 5 jaar stabiel zal zijn, met een stabiele euro- en 
dollarwisselkoers, in overleg met ondernemers en banken. 

 

 De districtsplannen hebben allemaal investeringsplannen in diverse sectoren, ook bij dit programma 
kan men het gevoel krijgen van een mooi geformuleerd wensenpakket. 

 

ALGEMENE BESCHOUWING 

Algemene indruk: 
Het programma is inhoudelijk helder en legt steeds verbanden tussen noden en behoeften, tussen sectoren 
onderling en tussen milieu en sectoren.  Het is breed en weldoordacht, anderzijds niet overal goed 
onderbouwd.  Hoewel er zienswijzen naar voren komen over wát de partij wil aanpakken, is het hóe 
(strategieën) niet duidelijk uitgeschreven.  Er is een vrij uitgesproken “wishlist-benadering” zonder even 
uitgesproken analyse van de haalbaarheid en vooral benodigde capaciteit, terwijl ook de financiële projecties 
erg optimistisch lijken. 

Aannames die opvallen: 

 Op meerdere plaatsen wordt de opbrengst uit goud als bron van inkomsten vermeld 

 De natuurgeneesmiddelenindustrie en ecotoerisme worden aangeduid als verder te ontwikkelen 
sectoren en geschat op goed voor US$ 1-2 miljard  per jaar en honderden banen in o.a. het binnenland 
van Suriname 

Onderscheidend aan dit programma 

 Het uitgesproken kiezersgericht taalgebruik is onderscheidend en mogelijk ook inspirerend (hoewel het 
ook een indruk kan wekken van de welbekende mooie beloften) 

 Er zijn gedetailleerd uitgewerkte actiepunten per district, met prioriteiten per district 

 De productie wordt steeds gerelateerd aan mens en milieu; milieubehoud wordt uitdrukkelijk 
overwogen in relatie tot productie en economie 

 Er is een goed uitgewerkte genderparagraaf (met vermelding van gendergelijkheid in structuren van de 
partij zelf).  Echter, hoewel er in afbeeldingen wordt gerefereerd aan diverse genderidentiteiten, 
worden LGBT-rechten niet genoemd 

 Opvallende zaken 
  

 Opvallend is dat beleidslijn 2.3 uitgaat van “buurten” en een mooie, geïntegreerde aanpak schetst van 
buurtontwikkeling.  Het is echter onduidelijk of binnenlandse dorpen ook hiertoe gerekend worden of 
dat dit slechts voor stedelijke gebieden bedoeld is. 

 


