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PREAMBULE 

Voor u ligt nu het concept verkiezingsprogramma van de ABOP. De ABOP is een politieke 

organisatie die zich baseert op principes van de sociale-democratie. Zij is opgericht op 11 

februari 1990 met het doel, alle vaderlandlievende en democratisch ingestelde personen ongeacht 

ras en religieuze overtuiging te bundelen en het gehele Surinaamse volk te organiseren in haar 

strijd voor nationale bevrijding.  

Dit  verkiezingsprogramma  is  voortgekomen  uit  beraadslagen  van  de  WB-ABOP retraites te 

Meni Mi en in Nickerie en is door het WB-ABOP bestuur uitgewerkt en aangeboden aan de leiding. 

Het concept moet dienen als basis in de voorbereiding van de partij naar de Algemene, Vrije 

en Geheime Verkiezingen in 2015.Tijdens bedoelde retraites zijn tal van beleidsgebieden 

geïdentificeerd die hierin nader worden verwerkt. Daarenboven zal de ABOP zich bij de 

beleidsvoering in de periode 2015 - 2020 vooral richten op een vijftal megaprojecten die landelijk 

zullen worden uitgevoerd: 

 

1.  Onderwijs 

2.  Huisvesting 

3.  Werkgelegenheid voor vrouwen en Jongeren 

4.  Infrastructurelewerken 

5.  Elektriciteit en watervoorziening 
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HOOFDSTUK 1 

NATIONALE PRODUCTIE 

1.1. Algemeen 

De nationale productie is het geheel van productiesectoren die goederen en diensten  

voortbrengen. De Surinaamse economie wordt gekarakteriseerd door een sterke afhankelijkheid 
van inkomsten uit de productiesectoren. De volgende productiesectoren worden onderscheiden:     
de agrarische sector 

    de bosbouw sector  

    de mijnbouw sector  
    de toerisme sector 

    de nijverheid en handicraft sector 

    de energie sector 
    de water sector 

Het stimuleren van productie in diverse productiesectoren is een van de belangrijke peilers van  
het beleid van de ABOP, vooral als Suriname de voedselschuur wil worden van de Caricom.  
Door middel van productie zal niet alleen werkgelegenheid gecreëerd en gefaciliteerd worden,  
maar dat ook ondernemers de kans krijgen om te groeien en zich verder te ontwikkelen tot  

exporterende bedrijven. 

1.2  Agrarische sector 

Tot de agrarische sector behoren landbouw, veeteelt en visserij. 

Het beleid van de ABOP op het gebied van de agrarische sector richt zich op het waarborgen van 
voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking, door o.a. het toepassen van duurzame  
productiesystemen, decentralisatie van de landbouwontwikkeling en adequate ruimtelijke  

ordening van de sector. 
 
1.2.1   Landbouw 

1.2.1.1 Rijst sector 
Huidige situatie: 

   Slechts in voornamelijk het district Nickerie wordt rijst verbouwd, terwijl er ook 

mogelijkheden zijn in de districten Marowijne, Commewijne en Coronie.  

   De rijstsector ondervindt de laatste jaren enige stagnatie (beplantareaal, productiekosten  

 en padie prijs), hierdoor zijn zowel productie als export sterk ingekrompen.  
   Gebrek aan innovatie is een structureel probleem binnen de rijstsector.  
   De sector heeft regelmatig te maken met een waterprobleem door gebrekkige water  

 infrastructuur. 
 
Actiepunten: 

1.  Van uit LVV de concurrentiepositie van boeren, verwerkers, exporteurs en overige  
 belanghebbenden verbeteren, door grotere productiviteit en hogere kwaliteit van de  
 productie, meer onderzoek, betere voorlichting en het scheppen van betere  
 afzetmogelijkheden. 
2.  Uitbreiden van het beplante areaal en productiekosten beheersing met de nodige aandacht  
 voor het machinepark, kunstige diesel- en kunstmestprijzen. 
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3.  Aantrekken van fondsen c.q. creëren van fondsen (Europese Unie, CARIFORUM,  
 Eigenbijdrage, enz.) 
4.  Capaciteit versterking van instanties en instituten belast met de dagelijkse management  
 van de sector, waarin publieke en particuliere vertegenwoordigers participeren (Suriname  
 Project Management Unit en Suriname Rice Steering Committee)  
5.  Stimuleren van rijstbouw in de districten Marowijne, Commewijne en Coronie  
6.  Onderzoek naar de verbouwing van droogland rijstteelt in het binnenland door Marrons  

 en Inheemsen 
 
1.2.1.2 Bananen sector 
Huidige situatie: 

   De bananensector heeft te maken met afzet- en prijsproblemen (concurrentie positie) 

   Het uitblijven van de privatisering van het bedrijf stagneert de verdere ontwikkeling van  
 deze sector. 

 
Actiepunten: 

1.  In ACP verband afzet- en prijsproblemen bespreekbaar maken. Deze situatie is voor de  
 positieve beïnvloeding van de prijs die SBBS voor haar product ontvangt.  

2.  Het privatiseringsproces van de SBBS voortzetten en afronden. Momenteel worden er  
 met een Frans bedrijf, dat een managementovereenkomst heeft met SBBS, gesprekken  

 gevoerd betreffende de overname van het bedrijf. 

1.2.1.3 Veeteelt sector 
Huidige situatie: 

   De veeteelt sector is sterk achteruit gegaan door minder belangstelling voor de sector 

   De lokale productie wordt geconcurreerd door de import van runderen en vlees en  

 vleesproducten. 

   De veeteelt sector bestaat hoofdzakelijk uit familie bedrijven, die in de meeste gevallen  
 niet commercieel gerund worden. 

 
Actie punten: 

1.  Stimuleren van de sectordoor het aandragen van voorzieningen die garanties bieden aan  

 potentiële ondernemers tot de ontwikkeling van grote veeteelt bedrijven. Hierdoor kan  

 een belangrijke bedrage worden geleverd aan de algehele voedselketen in binnen - en  
 buitenland. 
2.  Werken aan het certificeren van bedrijven binnen de sector, welke toetreding tot de  
 buitenlandse markt mogelijk moet maken.  
3.  Opheffen van de grote afhankelijkheid van de invoer van grond- en hulpstoffen. 
4.  Opheffen van het gebrek aan goed opgeleid personeel.  
5.  Zorgen voor optimale veterinaire dienstverlening 

6.  Tegen gaan van vergrijzing van de boerenbevolking, door jongeren stimuleren voor de  
 sector te kiezen. 

 
1.2.1.4 Visserij sector 

Huidige situatie: 

   De visserij sector is niet in de belangstelling van lokale arbeidskrachten  
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   De sector kampt met o.a. het ontbreken van faciliteiten voor optimale exploitatie van  

 visbronnen, controle op de naleving van visvergunningvoorwaarden, piraterijen,  
 overbevissing, etc. 

Actiepunten: 
1.  Het scheppen van voorwaarden voor optimale en duurzaam exploiteren van de  
 visbronnen. 

2.  Voorzieningen treffen voor de verwerking en de afzet van visproducten.  
3.  Stimuleren van visverwerkingfabrieken gericht op de export (certificering is belangrijk). 
4.  Optimaliseren van de controle en de naleving van de visvergunningvoorwaarden. 
5.  Betere monitoring van de afgifte van visvergunningen (niet te veel).  

6.  Tegengaan van piraterij in de Surinaamse wateren.  
 

1.2.1.5 Groenten- en fruitteelt 

Huidige situatie: 

   De groenten- en fruitteelt ontberen innovatieve productiesystemen en(grote)bedrijven  
 voor de productie van knol- en wortelgewassen voor de export. 

   Weinig gecertificeerde bedrijven.  

 
Actiepunten: 

   Stimulering van de productie van peulgewassen door o.a. areaaluitbreiding en door  

 gebruik van betere variëteiten, training, mechanisatie en verbeterde teelttechnieken.    

Stimuleren van export gerichte productie; certificering is belangrijk. 
•   Introductie van innovatieve en commerciële teelt van fruit en aardvruchten in niet 

traditionele gebieden zoals Marowijne, Para, Brokopondo (zie landbouwproefproject 

Brokobaka) en Sipaliwini. 
•   Uitwisseling van kennis en informatie met bevriende naties die reeds jaren ervaring  

 hebben met deze gewassen en het uitproberen van variëteiten aangepast aan onze  
 natuurlijke condities. 
•  De overheid zal samen met NGO’s moeten nagaan wat de mogelijkheden zijn voor de 

producenten om hun landbouwproducten tegen een redelijke prijs af te zetten. 
•  Het stimuleren van kassenteelt in buitenlandse landbouwproducten welke kunnen leiden tot 

importvermindering. 
•  Onderzoek naar potentiële landbouw industriegebieden en maximale participatie van de lokale 

ondernemers bij investeringen. 

1.3 Bosbouw 

Huidige situatie: 

   De productie van de bosbouw sector is beduidend laag in vergelijking met de potentie  
 van de sector. 

   De bosbouw sector kampt o.a. met problemen op het gebied van wetgeving, de fysieke  
 infrastructuur, verouderde machinepark, adequate bosbouwplanning en training en  
 industriële houtverwerking. 
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Actie punten: 
1.  Identificatie van alle actoren binnen de sector, t.w. exploitanten, verwerkers, 

onderzoeksinstituten, milieu- instituten, overheid, inheemse en marronorganisaties enz 

2.  Periodiek overleg van overheid (SBB) met alle actoren t.b.v de bosbouwplanning en  
 monitoring. 
3.  Formulering van een National Forest Policy: korte, middellange en lange termijn, gericht  

 op de industriële houtverwerking.  

4.  Aanpassing en actualiseren van de Wet Bosexploitatie en Bosbeheer mede ter  
 bescherming van de biodiversiteit en de conservering van ecosystemen.  
5.  Herformulering van de rol van CELOS in kader van research, opleiding en training 

binnen de hout sector en de wederopbouw en het versterken van het Jan Starke Opleiding  

Centrum. 
6.  Inventarisatie en zo nodig intrekken en herverkaveling van uitgegeven concessies die niet  
 (duurzaam)worden geëxploiteerd. 
7.  Rehabilitatie en uitbreiding fysieke infrastructuur van de sector. 
8.  Bevorderen van houtverwerking in de exploitatie gebieden. 

9.  Aanpassing van de heffing op uitgegeven houtconcessie van SRD 0,02 naar SRD25,- per  
 hectare. 

 
1.4  Mijnbouw 
Mijnbouw heeft te maken met niet hernieuwbare hulpbronnen en de meest belangrijke in 

Suriname zijn goud, bauxiet en aardolie.  

De productie van deze mineralen gaat gepaard met explosies, drillen en smelten, waardoor de  
vrijgekomen minerale afvallen een grote bron van lucht, water, en bodem vervuiling vormen. 

Kenmerkend voor deze sector is het ontbreken van een delfstoffeninstituut, een verouderde 

mijnbouwwet (Decreet E58) en de slechte winning - en verwerkingtechnieken (kleinschalige 

goudwinning) die schade toebrengen aan het milieu. 
De actiepunten zullen hierna volgend per mijnbouw sector worden gepresenteerd. 
 
1.4.1   Goudsector 
Huidige situatie: 

   De goudsector is als valuta verdiener een belangrijke niet weg te denken sector binnen de  

 Surinaamse economie. 
   De goudprijs beleeft nu opmerkelijke neerwaartse schommelingen, maar heeft het  

 ontmoedigingspunt nog niet bereikt.  

   De nodige investeringen worden gepleegd door zowel nationale en multinationale  
 bedrijven en de overheid tracht middels voor ons land gunstige overeenkomsten  
 samenwerkingsverbanden aan te gaan. 

   De goudindustrie heeft vele problemen met zich meegebracht. Te noemen valt o.a. het  

 uitgeven van concessies in woongebieden van Marrons en Inheemsen, het gebruik van  
 niet milieu vriendelijke winningmethoden, de problematiek van de porknokkers  
 (Brazilianen) en criminaliteit. 

 
Actiepunten: 

   Toezicht en controle op de efficiënte benutting van de goudvoorkomens.  
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   Aanpassing van de belastingheffing binnen de sector.  

   Introductie heffing op uitgegeven goudconcessie per hectare van SRD110 per hectare. 

   De milieuproblematiek middels nieuwe wetgeving aanpakken. 

   Evaluatie “Commissie Ordening Goud Sector” op basis van de doelstelling,  
 samenstelling en het tot nu behaald resultaat. 

   Trainen van goudzoekers in het toepassen van milieuvriendelijke goudwinningtechnieken 

   Opstellen van een rehabilitatie managementplan voor uitgemijnde gebieden.  

   Porknokkers problematiek middels wet - en regelgeving duurzaam aanpakken.  

   Opstart bedrijfsactiviteiten van Newmont Mining Corporation.  

1.4.2   De Bauxietsector 

Huidige situatie: 

   De dominante positie van de bauxiet sector in de Surinamse economie is sterk 
verminderd. Van het historische aandeel van 70% tot 80% van de exportwaarde die de 

aluinaarde industrie had, is nog maar nauwelijks 25% over. 
   Vanaf 2009 is de bauxiet industrie in ons land wederom voor 100% in handen van de 
Alcoa Inc. De NV. BHP Billiton Maatschappij Suriname verkocht in 2009 haar belangen in 

Suriname aan de Alcoa Inc. 
   Sedert 2009 opereert de industrie op 60% van haar capaciteit vanwege de internationale  

 crisis en de winbare bauxietvoorraden die moeilijk bereikbaar zijn, terwijl de aanwezige  
 bauxiet niet beantwoord aan de verwachte kwaliteiteisen. 

   De Surinaamse overheid is momenteel nog op zoek naar partners die de bauxietreserves  
 in West-Suriname willen ontginnen. 

 
Actiepunten: 

   Intensief onderzoek naar bauxietvoorkomens en in de tussen tijd ontginnen van  
bauxietafzettingen die toen niet economisch winbaar waren ter overbrugging van de 

uitputting van de huidige mijnen. 

   Gezamenlijke aanpak (overheid en multinational) om op middellange en lange termijn de  
 productie van bauxiet te garanderen en de raffinaderij te voorzien.  

   Achterhaalde of verouderde overeenkomsten en afspraken op korte termijn te  
 heronderhandelen. 

   Verouderde wetgeving op korte termijn aanpassen aan de huidige omstandigheden 

   Mogelijkheden scheppen ter zake opstarten van het West- Suriname project  

   Rehabilitatie van uitgemijnde gebieden.  
 
1.4.3   De Aardoliesector 
Huidige situatie: 

   In Suriname vindt de productie van aardolie plaats door Staatsolie Maatschappij  

 Suriname N.V. 

   Mede door de ongunstige wereldmarktprijs is er in 2013 minder omzet behaald dan het  
 voorgaande jaar toen de prijs gunstiger was.  

   Van de geproduceerde aardolie wordt 46% geleverd aan de Suralco, 10% als  

 scheepsbrandstof verkocht, 39% geëxporteerd en 5% wordt locaal afgezet.  
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De vooruitzichten binnen deze sector zien er goed uit vanwege o.a. investering in de 

raffinaderij, het ethanolproject en het exploratieprogramma.  

   Volgens planning zal de raffinaderij die onder constructie is in 2015 inbedrijf zijn en 

zullen gasoline, premium diesel, stookolie, zwavelzuur en bitumen worden geproduceerd. 

   Om de productie op langere termijn te waarborgen is het bedrijf bezig met een  
 exploratieprogramma. De bedoeling hierbij is nieuwe oliebronnen aanboren om de  
 oliereserves te verhogen. 

Actiepunten: 

•   Uitbreiding van het aantal productievelden en verhoging van de productie; 

•   opleveren  van  de  raffinaderij  die  moet  voorzien  in  de  locale  behoefte  van  
 aardoliederivaten en export naar de Caricom; 
•   Vergroting  van  de  winbare  reserves  door  een  versnelde  uitvoering  van   het  
 exploratieprogramma  op  land  en  in  de  kustelijke  wateren (onshore,  nearshore  en  

 offshore)van Suriname. 
•   Energie zelfvoorzienend maken van Suriname op duurzame wijze. Verdere ontwikkeling  
 en uitbreiding van de raffinaderij, verdubbeling van de thermische opwekkingscapaciteit  
 van   Staatsolie   Power   Company   Suriname (SPCS)   en   financiering   van  

 haalbaarheidsstudies voor alternatieve energie opwekking 
 
1.4.4   Bouwmaterialen 
Huidige situatie: 

   De volgende bouwmaterialen worden onderscheiden: schelpzand, opvulzand, schuurzand,  
 savannezand, scherpzand, grind, lateriet, steenslag en natuursteen.  

   De bouwmaterialen sector is niet in voldoende mate ontwikkeld, de transitie van  
 grondstoffen producent naar industriële verwerking stagneert. 

   Naast de economische voordelen van de winning van bouwmaterialen brengt het een  

 aantal gezondheidsrisico met zich mee, zoals onder andere, verstoring van de  
 waterhuishouding en de vorming van water reservoir die broedplaatsen vormen voor  
 bacillen die drager zijn van infectie ziekten.  

 
Actiepunten: 

   Voor de ontwikkeling van deze sector zal Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD)  
 optimaal uitgerust moeten worden met logistieke faciliteiten en apparatuur om de  
 ontginning en de winning duurzaam te begeleiden. 

   Werkplan maken om de beschikbare hydrogeologische structuren te volgen om de  

 grondwaterstand en de grondwaterstromingen niet te verstoren.  

   Plannen en acties zijn noodzakelijk voor effectieve controle op de activiteiten van de  
 concessiehouders van bouwmaterialen. 

   Middels wet en regelgeving de grote illegaliteit in de sector aanpakken. 

   Controle uitvoeren op het transport van bouwmaterialen 
   De productie van tegels uit natuursteen zal worden aangemoedigd en de waste die  

 vrijkomt verwerken tot steenslag. 

   Bij concessieaanvragen voor bouwmaterialen inspraak verlenen aan plaatselijke  
 bewoners in rurale gebieden 
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1.4.5   Overige delfstoffen 
Van de reeds ontdekte delfstoffen is slechts een klein deel in productie. De winning van  
metaalertsen, zoals nikkel, chroom, koper, ijzer, magaan, tantalium, zirkoon en titaan zullen 

naast de traditionele mijnbouwactiviteiten worden gestimuleerd. 

Ook het onderzoek naar mogelijkheden en de winning van niet-metale delfstoffen, zoals diamant, 

paraklei en kaolien zullen bevorderd worden. De exploitatie van kaolien in de uitgemijnde  

bauxietmijnen zal worden bevorderd. Bij de winning van niet-metale delfstoffen zal expertise van 

het buitenland worden ingeroepen.  

1.5  Water 

Huidige situatie: 

   Mensen zijn geneigd om het hydrologisch systeem te veranderen om meer voordelen te  
 halen uit water. Deze veranderingen kunnen leiden tot ziekten, druk op ecosystemen,  
 bodem erosie en verlies van habitat en biodiversiteit. 

   Niet alle mensen hebben toegang tot veilig drinkwater 

   De kleinschalige goudwinning is een grote vervuiler van zoetwaterbronnen. 
   Afval water is een groot probleem in Suriname, door het ontbreken van faciliteiten voor  

 de verwerking van afvalwater.  

   Water gebruik voor koeling en irrigatie brengt oplosbare zouten, chemicaliën, bodem  

deeltjes en biologisch afval met zich mee, die de kwaliteit van het waterlichaam kunnen 
verslechteren. 

   Afval water wordt doorgaans afgevoerd in rivieren, meren, vijvers zonder enige of met  

 minimale verwerking.  

Actiepunten: 

   Landelijk onderzoek doen naar onze winbare waterbronnen en deze duurzaam beheren. 

   Beschermen van deze waterbronnen bij wet en regelgeving.  

   Het ontwikkelen van efficiënte en effectieve beheersstructuren ten aanzien van de  
 drinkwatervoorziening op nationaal, regionaal en lokaal niveau. 

   Het ontwikkelen en implementeren van drinkwater voorzieningsprojecten in 

achterstandswijken, districten en binnenland. Deze projecten zullen altijd integraal 

uitgevoerd worden met inbegrip van sanitaire voorzieningen. 

1.6  Toerisme 
Huidige situatie: 

   De toerisme sector wordt geplaagd door enkele grote problemen zoals gevoeligheid voor  
 economische schokken binnen de markt, inadequaat beleid en planning en institutionele  
 mechanisme die een strategische balans moet brengen tussen economische groei,  
 menselijke en sociale ontwikkeling en bescherming van het natuurlijk milieu, cultuur en  

 het erfgoed van lokale gemeenschappen. 

   Het binnenland van Suriname is vooral aantrekkelijk voor reizigers; het ontbreken van  
 gecertificeerde accommodatie en andere vestigingen en infrastructuur zijn essentieel. 
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Actiepunten: 

   Instellen toerisme wet voor regelgeving en ordening van de toerismesector. 

   Instellen van een Toerisme Authoriteit: instellen van de toerisme wet is een voorloper  
 van de instelling van de Toerisme Autoriteit Suriname.  

   Suriname zal “inbound toerisme” moeten doen met de volgende toerismeproducten t.w.  

 cultuurtoerisme, heritage, culinair-en ecotoerisme. 

   De STS moet een exit survey doen ter vaststelling van de toerisme inkomsten  

   Het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren, een gunstige investeringsklimaat  
 scheppen en fondsvorming.  

   Awareness building onder de schooljeugd bevorderen.  

   Bewerkstelligen van een schoon en leefbaar milieu. 

   Het baggeren van de Suriname rivier ter stimulering van cruisetoerisme.  

   Het ontsluiten van het binnenland door goede infrastructuur. 
   Suriname moet zichzelf op gestructureerde wijze gaan “branden”door goede 

marketingstrategieӫn te ontwikkelen waardoor zij meer bekendheid kan genieten op 

zowel nationaal als internationaal niveau. 

   Verdere professionalisering van de STS website, waarbij toeristische attracties worden  
 gepromoot. 

   Het betaalbaar maken van binnenlands toerisme in Suriname.  
 

1.7  Huisnijverheid en handicraft 
Huidige situatie: 

   Het ondernemerschap in Suriname kent vele barrières, bureaucratie, weinig 

ondersteuning, ongelijke behandeling van ondernemers en een belastingsysteem welke 

veel angst opwekt bij ondernemers.  

   Het ondernemerschap, vooral klein en middelgroot ondernemerschap geniet niet de  

 nodige prioriteit in ons land en ontbreekt adequate stimulans.  
 
Actiepunten: 

   Verder creëren van soepelere voorwaarden voor kleine ondernemers m.a.w. er kan een  
 resolverend fonds gecreëerd worden voor ondernemers, in welke branche dan ook. Het  
 beschikbaar stellen van betaalbare consultancy diensten om deze groep voor, tijdens en  

 na een lening te begeleiden en te stimuleren. 

   Belasting voorlichting geven via de media en middels workshops voor ondernemers,  

 waardoor zij ook bereid zullen zijn belasting te betalen.  

   Het creëren van mogelijkheden voor deze groep voor deelname aan binnen- en  

 buitenlandse beurzen voor kennis uitbreiding. 

   Het in kaart brengen van deze groep ondernemers is zeer belangrijk. De ondernemers  

 hebben elk hun unieke creativiteit en kunnen kennis uitwisselen diekan leiden tot  

 kwaliteitsverbetering en betere dienstverlening aan kopers. 

   Het organiseren van ontmoetingsmomenten voor de crafters, vooral om elkaar te  

 ontmoeten en samen werken is een zeer belangrijke zaak. Dit om: 
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o   bij te dragen aan grotere awareness en zelfvertrouwen van de handicrafter als  
 individu maar ook voor de sector 
o   saamhorigheid onder crafters te creëren door bundeling van handicrafters van  

 verschillende districten.  
 Een permanente en ook aantrekkelijke plek voor crafters in de binnenstad is een must. De 

kraampjes moeten vooraf gebouwd worden en de nodige voorzieningen moeten getroffen  
worden. 

 Braderie organiseren voor de crafters- en nijverheidsector, steeds in een ander district.  

Het ondersteunen van de ondernemers in het binnenland met gesubsidieerd transport te 
water, zodat zij ook hun producten kunnen afzetten. 

 Opzetten van agro-schops over het heel land waar men terecht kan voor landbouw 
informatie zoals over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en teelttechnieken. 

Het organiseren van trainingen/ seminars over onder andere: 
o   Aanvraag en verlenging van vergunningen. 

o   Rechten en plichten van de ondernemer. ` 

o   Productie en productiemethoden.  
o   Export mogelijkheden en de voorwaarden welke horen bij de verschillende  
 exportproducten. 
o   Bewustwordingsproces van Suriname’s toetreding tot CARICOM. 
o   De voordelen en nadelen bij een economische samenwerking 

o   De verschillende belastingssystemen. 
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HOOFDSTUK 2 

INFRASTRUCTUUR 

2.1 Algemeen 

Infrastructuur is het geheel van noodzakelijke voorzieningen om twee of meer geografische  

punten met elkaar te verbinden, maar ook om deze voorzieningen duurzaam te onderhouden.  

Onder die verbindingen kun je rekenen alle wegen, waterwegen, vliegvelden, havens, telefoon,  

telex, internet, e-mail, huisvesting en de ruimtelijke ordening van deze voorzieningen. ABOP  

maakt zich sterk om deze voorzieningen functioneel en landelijk bereikbaar te maken voor een  

ieder. 

2.2  Wegen en bruggen 

Huidige situatie: 

   Er zijn veel wegen die verbreding behoeven rekening houdend met voetgangers en  
 langzaam verkeer. 

   Vrijwel de meest geasfalteerde wegen vertonen mankementen.    

Vele wegen zijn niet berekend voor de huidige verkeersomvang.    

Wegen met onvoldoende wegmeubilair en markering.  

   Onvoldoende  onderhoud van wegen. 

   Slechte verkeerscirculatie vanwege onvoldoende verbindingswegen.  

Actiepunten: 

   Een wegenbouw- en onderhoudsplan ontwikkelen voor Suriname.  

   Bij de aanleg van wegen dient rekening te worden gehouden met de ruimtelijke ordening. 

   Duidelijke standaarden vaststellen voor wegmeubilair. 

   Draagvermogen van wegen en bruggen zonodig verhogen naar acceptabele proporties. 

   Optimaliseren van de verkeerscirculatie door verbindingswegen aan te leggen.  

2.3  Havens 
Huidige situatie: 

   Verouderde wetgeving 
   Geen accommodatie voor cruise schepen 

   Ondiepe vaargeul van de Suriname en de Nickerie rivier 

   Nauwelijks transport te water 

Actiepunten: 

   Baggeren van de vaargeul van de Suriname en de Nickerie rivier. 

   Aanleggen van een Cruise Terminal.  

   Het stimuleren van watertransport 

   Instellen van een havenautoriteit 

   Uitbreiding van de bestaande havenfaciliteit.  
 
2.4. Transport 

2.4.1 Wegtransport 
Huidige situatie: 
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   Verouderde autobusdienstwet (1933). 

   Constante file vorming tijdens spitsuren.  

   Slechte rijgedrag van autobestuurders. 

   Onbetrouwbare aankomst en vertrektijden van staatsbussen. 

   Ontbreken van een taxiwet. 
   Verwaarlozing spoorwegtransport. 

Actiepunten: 

   Herziening van de autobusdienstwet van 1933. 

   Institutionele versterking van het Nationaal Vervoer Bedrijf Suriname(NVB)  

   Verbetering van de kwaliteit van de dienst verlening ( bv. Het trainen van de  
 buschauffeurs). 

   Het aanleggen van een busterminal buiten het centrum van de stad. 

   Het inrichten van speciale banen op hoofdwegen voor bussen, ambulances, etc. 

   Instellen van een taxiwet. 

   Rehabiliteren van de spoorwegverbindingen.  
 
2.4.2  Watertransport 
Huidige situatie: 

   Beperkte aanmeerfaciliteiten met name in de districten. 

   Slecht onderhoud van waterwegen.  
   Verouderde Wetgeving. 

   Terugval bij de dienstverlening van Scheepsvaart Maatschappij Suriname.  

Actiepunten: 

   Bij wet verplicht stellen van het transporteren vanaf een bepaalde tonnage via  

 waterwegen. 

   Beter onderhoud van de binnenlandse wateren zoals kanalen en sloten. 

   Zorgen voor adequate aanmeerfaciliteiten(vooral in het binnenland).    

Infrastructurele ordening van het watertransport. 

   Heractivering van de diensten van de Scheepsvaart Maatschappij Suriname. 

   Rehabiliteren van de veerverbinding Paramaribo-Meerzorg.  

   Herstructureren van de veerdienst Albina-Frans-Guyana  

   Het instellen van waterschappen. 

2.4.3    Luchthavens 
Huidige situatie: 

   Verouderde wetgeving. 

   Ten uitvoer leggen van het masterplan voor de rehabilitatie van airstrips in het  

 binnenland en aanleg van strategische airstrips. 
   Onvoldoende invulling geven aan het nationale veiligheidsplan voor de burgerluchtvaart. 

Actiepunten: 

   Uitvoering van het project “hub en routenetontwikkeling JAP luchthaven”. 
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   Herziening van luchtvaartwet.  

   Uitvoeren van het masterplan voor de rehabilitatie van airstrips in het binnenland en  
 aanleg van strategische airstrips conform internationale standaarden. 

   Invulling en uitvoering geven aan het nationale veiligheidsplan voor de burgerluchtvaart. 

   Het vliegveld te Nickerie maken tot een regionale hub. 

2.5  Beheersing waterhuishouding 
Huidige situatie: 

   Wateroverlast. 

   Niet voldoende water voor de bevloeiing van landbouwgronden. 

   Onvoldoende voorziening voor een tijdige ontwatering bij zware regens. 

   Slecht onderhoud van kunstwerken(sluizen, dammen, etc.). 

Actiepunten: 

   Bestaande afwatering systemen in kaart brengen. 

   Ordeningsplan voor de waterhuishouding per gebied. 

   Landelijk instellen van waterbeheerschappen. 

   Rehabilitatie en onderhoud van kunstwerken (sluizen, dammen, etc.). 
 
2.6 Ruimtelijk ordening en Volkshuisvesting 
2.6.1 Ruimtelijk ordening 
Huidige situatie: 

   Geen ruimtelijke ordeningsplan bij woningbouw projecten. 

   Het ontbreken van een bestemmingplan bij gronduitgifte voor o.a. landbouw, bosbouw,  

 mijnbouw, etc. 

   Slechte toepassing van de wetgeving bij oneigenlijk gebruik van de gronden.  

   Geen rechten op de gronden die bewoond worden door Marrons en Inheemsen in het  

 binnenland. 

   De uitgifte van concessies dwars door dorpen, kostgronden, etc. van Marrons en  
 Inheemsen. 

 
Actiepunten: 

   Herziening wet en regelgeving bij de gronduitgifte in Suriname. Een ruimtelijke  

 ordening- en bestemmingsplan moet de als basis gelden.  

   Onmiddellijke erkenning van derechten van Marrons en Inheemsen op de gronden die zij  

 bewonen. 

   Bouwpercelen uitgegeven voor de woningbouw mogen niet doorverkocht.  

   Geen uitgifte meer van concessies dwars door dorpen, kostgronden, etc. van Marrons en  
 Inheemsen. 

2.6.2    Volkshuisvesting 

De huidige: 

   Onvoldoende woningen voor woning zoekende.  

   Trage uitvoering van woningbouwprojecten. 

   Weinig grond voor de woningbouw t.b.v. sociaal zwakkeren.  
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   Beperkte toegang tot financiële middelen voor sociaal zwakkeren om zelf te bouwen. 
 
Actiepunten: 

   Controle op de naleving van de wetgeving m.b.t. de uitgifte van de gronden. 
   Versterken van de bouwefficiëntie door samenwerkingsverbanden aan te gaan met  

 woningbouwverenigingen.  

   Voldoende gronden reserveren voor de woningbouw. 

   Vaststellen van richtprijzen voor de aan- en verkoop van bouwpercelen en woningen. 

   Vaststellen van richtprijzen voor huurwoningen. 

   Mega woningbouwprojecten uitvoeren met bijzondere aandacht voor de districten. 

2.7  Nutsvoorziening 
Huidige situatie: 

   Op diverse plaatsen en vooral bij nieuwe projecten is er geen/adequate aansluiting op het  
 waterleiding - en elektriciteitnet. 

   Bij aansluiting van watervoorziening en elektriciteit bestaan er lange wachttijden. 

   Onzekerheid van de continuïteit van nutsvoorziening. 

   Te kort aan capaciteit om alle huishoudens te voorzien van energie en veilig drinkwater. 

   Fluctuaties in de spanning van de geleverde stroom.  

Actiepunten: 
Alle huishoudens voorzien van voldoende energie en veilig drinkwater. 

   Water en energievoorziening dienen totdat anders wordt bewezen onder beheer te blijven  
 van de overheid. 

   Decentralisatie van beheer en bestuur van de water en energievoorziening in Suriname. 

   Verscherpen van toezicht op de controle van de activiteiten van o.a. mijnbouw en  

 landbouw ter voorkoming van contaminatie van waterbronnen.  

   Veder stimuleren van het gebruik van zonne energie in het binnenland.  

   Onderzoek naar alternatieve energiebronnen (bio-energie en windmolens). 
 

2.8 Telecommunicatie sector 
2.8.1 ICT 
Huidige situatie: 

   Er is geen centrale overheid informatie systeem en centrale databestand van de overheid. 

   De informatie uitwisseling tussen ministeries, departementen en andere overheid  

 organisaties is niet optimaal.  

   Verschillende informatiesystemen worden geïnstalleerd binnen een zelfde  
 overheidapparaat. 

   Geen standaarden voor de gebruikte informatiesystemen. 

   Slechte beveiliging van databestanden. 

Actiepunten: 

   Het instellen van een ICT orgaan voor het opzetten van een netwerksysteem. 

   Introduceren van breedband telecommunicatie en digitale televisie.  
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   Ten uitvoerleggen van de conceptwet Telecommunicatie. 

   Werken aan een betere beveiliging van bestaande databestanden. 
 
2.8.2  Telecommunicatie 
Huidige situatie: 

   Oneigenlijke concurrentie door beheer van bestuurlijke functie door een  
 Telecommunicatie provider (Telesur). 

   Overlopende frequentie in de grensgebieden. 

   Internet nog te duur voor grote delen van de huishoudens. 

   Onvoldoende capaciteit bij de TAS 

Actiepunten: 

   Huurlijnen aanpakken ter stimuleren van kleine ondernemers, callcenters e.d.  

   Finaliseren van lopende beleidsstukken(nummerplan, frequentieplan, wet en  

 regelgeving). 

   Capaciteit versterking van de TAS voor de implementatie van de wet elektronische  
 communicatie. 

   Domeinnamen registratie onder de boezen van TAS. 

   Radiozendamateur’sscholen. 

   Internationaal overleg met buurlanden inzake spectrum coördinatie (border coördinator). 

   IXP in Suriname implementeren voor een makkelijker, goedkoper en sneller  

 internetverkeer voor Surinamer. 
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HOOFDSTUK 3 

GEZONDHEIDSZORG 

3.1. Algemeen 

Gezondheidszorg is het geheel van voorzieningen en maatregelen om zieken te genezen, ziek 

worden te voorkomen en gezondheid op peil te houden. ABOP ziet deze zorg als staatszorg en 

dient toegankelijk te zijn voor een ieder, ongeacht inkomen, ras, geslacht of religie.  

ABOP kiest onverkort er voor dat: 

1.  de zorg dicht bij de bevolking wordt gebracht, ongeacht de geografische ligging van de  
 leefgemeenschappen 
2.  de zorg kwalitatief goed moet zijn 

3.  de kosten van de zorg eerlijk verdeeld moeten worden 

4.  chronische zieken en de zorg voor mensen met een beperking is aanhoudende zorg van de  
 Staat (het ministerie SOZAVO) en dient buiten dat reguliere zorgpakket te worden  
 gehouden 
5.  bijzonder aandacht wordt besteed aan moeder- en kindzorg 
6.  bijzonder aandacht wordt besteed aan de (geriatrische) zorg van senioren burgers.  

 
3.2  Gezondheidszorgbeleid 
Huidige situatie: 

   Geen professionele gezondheidszorg in het binnenland 

   Geen financiering basisgezondheidszorg voor de totale bevolking 

   Geen ordening in de particuliere gezondheidsdienstverlening 

   Geen wetenschappelijk onderzoek binnen de publieke gezondheidszorg 

   Beperkte toegang tot de noodzakelijke medicijnendoor de gehanteerde medicijnenklapper  
 
Actiepunten: 

   Ondersteunen en professionaliseren van de gezondheidszorg in het binnenland  

   Ordening brengen in de particuliere gezondheidsdienstverlening, door middel van wet en  

 regelgeving. 

   Het continue of regelmatig meten en registreren van gezondheidsgegevens.    

Continue wetenschappelijk onderzoek binnen de publieke gezondheidszorg.    

Verruiming van de toegang tot de noodzakelijke medicijnen  
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HOOFDSTUK 4 
ARBEID EN SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK WELZIJN  

4.1 Algemeen 

Onder arbeid verstaan we alle lichamelijke en geestelijke inspanning van mensen om in het  
arbeidsproces te worden ingezet, gericht op het verdienen van een inkomen. 
Sociaal maatschappelijke welzijn is de wijze waarop mensen met elkaar omgaan ter bevordering 

van een menswaardig bestaan in een menswaardige samenleving.  

Het beleid van de ABOP zal zich in de komende perioden richten op het gezin, als bijzondere 
belangrijk deel van de menselijke werkelijkheid, de kleinste sociale eenheid, waar leven begint en 
waar vorm en inhoud wordt gegeven aan het leven.  
 
Het centrale doel is bestrijding van kansarmoede van het gezin en het bevorderen van een  
menswaardig bestaan in de samenleving: huisvesting, onderwijs, medische zorg, sociale- en 
gezinzorg, kinderen gehandicapten en bejaarden opvang, werkgelegenheid, nutsvoorzieningen 

(schoon drinkwater en elektriciteit) en leefloon (bestaansminimum). 
 
4.2  Arbeid en sociaal- maatschappelijk welzijnbeleid 

Huidige situatie: 

Suriname heeft te kampen met tal van maatschappelijke problemen o.a.:  

    Huisvesting 

   Werkloosheid 

   Bejaardenzorg (voorziening) 

   Gehandicaptenzorg (voorziening) 

   Thuiszorg 

   Zorgvervoer 

   Sociale- en gezinszorg 

   Acute noodsituaties (bijstand bieden in noodsituaties/brand, ziekte en overlijden) 

   Jeugdcriminaliteit 

   Zelfmoordpogingen 

   Leefloon (bestaansminimum) 
 
Actiepunten: 

   Het zorg dragen voor adequate en betaalbare huisvesting voor elk gezin. 

   Het bevorderen van gepaste werkgelegenheid voor elke burger.  

   Beleid ontwikkelen om de jeugdcriminaliteit terug te dringen. 
   Begeleiden van mensen met een beperking ter ondersteuning bij sociale verplichtingen en  

 noodzakelijke behoeften; 
   Het opzetten van een landelijk thuiszorgsysteem voor efficiënte, effectieve en  

beheersbare zorg en voorzieningen t.b.v. hulpbehoevenden(senioren burgers, mensen met 
een beperking, chronisch zieken en verwaarloosde burgers).  

   Het landelijk initiëren en opzetten van opvang instellingen t.b.v. senioren burgers,  
 mensen met een beperking, chronisch zieken en (verwaarloosde)kinderen.  

   Landelijke voorlichting campagne starten ter voorkoming suïcide gevallen.  

   Het bestrijden van de kansarmoede vereist dat elke kansarme gezin maandelijks de  

 beschikking heeft een “Leefloon (bestaansminimum)” dat bij wet is vastgesteld.  
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   Voldoende zorgvervoer voor t.b.v. zorgbehoevende.  

    Bijstand bieden in acute noodsituaties zoals: brand, ziekte, overlijden ect. 
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HOOFDSTUK 5 
ONDERWIJS EN WETENSCHAP  

5.1 Algemeen 

Onderwijs blijkt een vrij getrouwe afspiegeling te zijn van de geschiedenis en de leertraditie van  
iedere mensensamenleving. Veel culturen is het gelukt om aspecten van deze leertraditie te  
integreren in hun onderwijsproces, opdat een verbintenis met de toen heersende normen, en  
(cultuur-) waardesystemen blijft bestaan. Suriname blijkt echter te zijn geconfronteerd met een  

onderwijssysteem, waarvan de leertraditie afwijkt van die van de volkeren die hier zijn  
bijeengebracht. 

Desondanks blijkt onderwijs de sleutel te zijn voor de ontwikkeling van mens en samenleving.  
Goed onderwijs is de basis voor kennis en kunde en creëert kansen voor de toekomst. Maar goed  
onderwijs behelst ook onderwijs dat streeft naar gelijkheid van meisjes en jongens en tevens  
gelijke kansen biedt aan een ieder om vanuit de eigen leefomgeving zijn intellectuele en culturele  

mogelijkheden te ontplooien. Dit laatste is ook een van de focusgebieden van UNICEF, omdat  
dit de seksegelijkheid (Millenniumdoel 3) bevordert en tevens bijdraagt aan basisonderwijs voor  
alle kinderen (Millenniumdoel 2).  
 

In de beleidsbenadering van ABOP voor onderwijs en wetenschap ligt ten grondslag dat: 

- onderwijs een deelsysteem is van de maatschappij dat vanuit die positie deelneemt aan de  

maatschappelijke discussie en probeert bij te dragen aan de maatschappij ontwikkeling 

- onderwijs het totaal van maatschappelijke activiteiten is dat zich richt op overdracht van  

(historische) kennis, inzichten en vaardigheden, dat wordt verzorgd door mensen die daarvan 

(mede) hun beroep maken. 

- onderwijs de belangrijke speler is in de verruiming van maatschappelijke kansen voor  

welzijn en welvaart van de mens in de mensenmaatschappij,  

- het onderwijsbeleid dienovereenkomstig dient te zijn gebaseerd op de grondgedachte van het  

democratische principe van gelijke onderwijskansen en gelijke ontwikkelingskansen voor  

een ieder. 

- Het beleid voor onderwijs gericht dient te zijn op het scheppen van een onderwijssysteem dat  

ten dienste staat van de nationale ontwikkeling en gelijke kansen biedt aan de Surinamer om  

vanuit de eigen leefomgeving zijn intellectuele en culturele mogelijkheden te ontplooien. 

- ABOP geen voorstander is van abrupt ingrijpende radicale veranderingsprocessen in het  

onderwijs,   maar   dat   elke   verandering   dient   te   worden   ondersteund   door   een 

proefondervindelijk experiment. 
 

5.2  Onderwijs en wetenschapbeleid 
Huidige situatie: 

   Het Surinaamse onderwijssysteem kenmerkt zich als een achteruitrollend systeem dat  

 sinds enige jaren kampt met kwaliteitsverlaging, drop-out, verslechterende  
 schoolresultaten en doubleren. Het kenmerkt zich bovendien als een onderwijssysteem  
 dat geen gelijke tred houdt met de “wave of change” en de ingrijpende veranderingen in  
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de wereld, die doormiddel van de televisie, in films en video’s en via cellphones, 

rechtsreeks en ongecontroleerd tot ieders huiskamer doordringen.  

 Het Surinaamse onderwijssysteem kenmerkt zich verder als een systeem dat zich weinig 

betrokken voelt met de opleiding en vorming en de geestelijke ontwikkeling van  
voornamelijk kinderen in de districten en de rurale leefgemeenschappen. Ten behoeve  
van de opvang en begeleiding van kinderen met een beperking bestaan in die gebieden  
geheel geen voorzieningen. Voor de opvang en begeleiding van drop-outs en trage 
leerlingen bestaat in de rurale woongebieden ook geen mogelijkheid. 

 Het Surinaamse onderwijssysteem kenmerkt zich tenslotte als het systeem met de vele en 
verschillende typen scholen en instituties. Vooral het academisch onderwijs wordt de  
laatste paar jaren overspoeld met instituties die korte cursussen of hele opleidingen  

vermenen aan te bieden op gelijkwaardig niveau van de ADEK Universiteit.  

 Tot voor kort waren alle scholen voor vervolgonderwijs in Paramaribo en omstreken  
geconcentreerd. Kinderen die vervolgschool wilden volgen waren verplicht naar  
Paramaribo of het kustgebied te verhuizen. Dit betekent dat naast een te vroege 

kwalificatie van leerlingen op 12 jarige leeftijd, dit onderwijssysteem mede de urbanisatie 

naar het kustgebied helpt versnellen. 
 Het kleuteronderwijs moet voor alle kinderen de poort zijn naar de wereld van de school 

en de maatschappij. In veel democratieën staat de kleuterschool in het verlengde van de 

gezinsopvoeding en wordt het onderwijs afgestemd op de leerervaringen en de opvoeding 

thuis. In Suriname bestaat echter niet voor alle kinderen de mogelijkheid om  

kleuteronderwijs te kunnen volgen. De oorzaak daartoe wordt gezocht in: 
o   het ontbreken van de bijzondere mate van flexibiliteit die is vereist bij de opzet en  
 organisatie van de kleuterschool; 
o   het ontbreken van de politieke wil om ook voor de kinderen in de rurale gebieden  

 goede en voldoende onderwijsvoorzieningen te brengen; 
o   het ontbreken van een wet die zowel het kleuteronderwijs als het volgen van  
 kleuteronderwijs verplicht. 

Actiepunten: 

   Aanpassen van het onderwijs aan internationale standaarden.  

   Uitvoering van het experiment tot “verruiming van de schooltijden” op het 

basisonderwijs (van 22 ½ uren naar 28 ½ uren per week). 
   Terugbrengen van het aantal GLO-leerlingen naar maximaal 32 leerlingen per klas; 

   Voldoende faciliteiten voor lichamelijke vorming op alle scholen.  

   Landelijk optrekken van het onderwijspeil naar aanvaardbare standaarden  

   Herintroduceren van het IOPA-denken voor de ontwikkeling van onderwijs en  

 samenleving in de rurale leefgebieden en zo nodig implementatie van een aangepaste  

 onderwijsstructuur voor de rurale gebieden.  

   Gestructureerde aanpak en verbetering van de avondopleiding scholen van leerkrachten  
 voor het Kleuter, - en het Gewoon Lager Onderwijs. 

   De productie van gerichte programma’s voor de her- en bijscholing van leerkrachten  
 t.b.v. het Kleuter, - en het GLO. 

   Concrete stappen nemen ter realisering van een onderwijssysteem op funderend 

onderwijsniveau voor een ieder en vervolg technisch en natuur technisch onderwijs op  
tenminste LBO-niveau in gebieden van de grootste concentratie van de bevolking. 
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   Het zich beijveren voor fysieke en inhoudelijke verbetering van het onderwijs en het tot  

 stand brengen van zowel een theoretische als een praktische relatie tussen het onderwijs  
 en de samenleving en een strikte toepassing van de leerplichtwet, 

   Concrete stappen nemen ter verbetering van het communicatienetwerk (tv, radio, krant,  
 telefoon, Internet, etc.) en verhoging van het bewustzijn doormiddel van een netwerk van  
 sociaal en moreel overredend onderwijs en functionele alfabetisatie;  

   Ondersteuning van de vorming van nieuwe, bewuste categorie leerkrachten voor het  

 onderwijs in de rurale gebieden en stimulering van de invoering van belastingvrijdom ten  
 behoeve van leerkrachten die voor tenminste vijf achtereen volgende schooljaren  
 onderwijs in rurale gebieden wensen te verzorgen; 

   Ondersteunen van de idee van verzelfstandiging van het onderwijs en stimuleren tot een  
 bestuurs, - en beheerssysteem van scholen in de rurale gebieden die gebaseerd zijn op de  
 principes van “Relatieve Autonome Scholen; 

   Ordening brengen in de wildgroei van opleidingsscholen en instituties die op het niveau  

 van de Adek-Universiteit opereren. 
 
5.3  Media 
Het mediabeleid dient ter waarborging van het recht op een vrije meningsuiting, met 
inachtneming van moreel ethische overwegingen en wettelijke bepalingen. ABOP zal zich sterk 

inzetten voor het verbeteren van het media beleid.  

Actiepunten: 

   Om zowel het beroep van journalist en de rechten van de lezer/kijker/ luisteraar te  
beschermen, zullen beroepskwalificaties voor de journalist worden geformuleerd en in 

wettelijk kader worden geplaatst. 

   De ABOP zal ter mitigeren van negatieve invloeden in samenwerking met (particuliere)  
 media bedrijven maatregelen treffen, door de invoering van een reclame- en ethische  
 gedragscode. 

   Mede gelet op de te verwachte instroom van buitenlandse mediabedrijven als gevolg van  
 de liberalisatie en aansluiting bij de Caribbean Single Market en andere toekomstige  
 regionale samenwerkingverbanden, zal op korte termijn de internationale ethische code  
 voor Suriname worden geëffectueerd. 

   Er zullen voorst media trainingen worden verzorgd ter verbetering van de journalistieke  
 kwaliteit en i.s.m. het ministerie van TCT zal erop worden toegezien dat  
 zendgemachtigden meer zendtijd reserveren voor eigen producties.  
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HOOFDSTUK 6 
CULTUUR, SPORT EN RECREATIE 

6.1 Algemeen 

Cultuur wordt beschouwd als het complexe geheel van geestelijke, materiële, intellectuele en  
emotionele eigenschappen die een samenleving of sociale groep kenmerken. Cultuur in deze zin  
verwijst naar alles wat door de samenleving is en wordt voortgebracht. Het cultuurbeleid zal dan  
ook primair gericht zijn op het vergroten van de mogelijkheid van alle burgers vanuit de eigen  
culturele achtergrond om vrijelijk deel te kunnen nemen aan het culturele leven in Suriname.  

Sport is een instrument dat bijdraagt aan sociale cohesie, dat mensen leert individuele en 

groepsprestaties te leveren. Sport levert verder een substantiële bijdrage aan het welzijn van 

burger. Dit is van eminent belang voor deelname aan het productieproces. 
 
Recreatie behelst alle activiteiten die in de vrije tijd plaatsvinden en die ontspanning als doel  

hebben.  Recreatie  is  dus  besteding  van  vrije  tijd  voor  plezier  en  ontspanning.  In  de  
beleidsbenadering kiest ABOP voor nuttige vrijetijdsbesteding, omdat het leermoment altijd  
aanwezig is. 
 
In   de   beleidsbenadering   over   cultuur,   sport   en   recreatie   neemt   de   ABOP   een 
voorwaardenscheppende positie. Dit houdt in dat de ABOP de nodige voorzieningen zal treffen, 
zodat deze beleidsgebieden tot optimale wasdom kunnen komen.  
 
6.2  Cultuurbeleid 

Actiepunten: 
   Het aanmoedigen tot kennisoverdracht van de fundamentele normen en waarden binnen  

 de eigen cultuurgemeenschap. 

   De culturele diversiteit die karakteristiek is van de Surinaamse natie blijven koesteren.  

   Voorwaarden scheppen voor het behoud van het Surinaams cultureel erfgoed.  

   Het scheppen van mogelijkheden voor een versnelde ontwikkeling van cultuur - en  

 kunstproductie. 

   De overheid zal als partner van de cultuursector,de culturele instellingen/ verenigingen  
 krachtig moeten stimuleren om zelf aan de uitwisseling met het buitenland vorm en  
 inhoud te geven. 

 
6.3  Sportbeleid 
Actiepunten: 

   Het opzetten en inrichten van sportcentra in de verschillende woonwijken en  
dorpsgemeenschappen met het doel topsporters te identificeren en te ontwikkelen. 

   Institutionaliseren van sport en spel op school en in buurten.  

   Enkele takken van sport professionaliseren d.m.v. een pilot (voetbal, basketbal,  

 tafeltennis, zwemmen en atletiek). 

   Reinforcement van het Surinaamse Sportfonds (voorheen Staatsolie Sportfonds) 

   Lichamelijke vorming als verplichte vak stellen op scholen 

   Bijzondere aandacht schenken aan beweging voor ouderen en mensen met een beperking.  
 De bedoeling is om uiteindelijk tot gezonde burgers te komen. 
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   Institutionele versterking van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken.  

   ABOP onderschrijft de gedachte dat aan bijzonder getalenteerde jongeren extra 
faciliteiten wordt geboden o.a. voor stages in het buitenland, sportbeurzen, financiële 
ondersteuning, begeleiding ect.. 

   Topsport moet in directe lijn staan met het Surinaamse Sportfonds.  

   Een duurzame sport plan en investeren in het opleiden van sport kader is een “must”.    

ABOP is van oordeel dat aan personen van Surinaamse herkomst, die in het buitenland  

 verblijven en topsprot beoefenen,indien gewenst de gelegenheid moet worden geboden  
 om onder de Surinaamse vlak die tak van sport te beoefenen.  

   Ter bevordering van de topsport in Suriname dienen zowel de sportbonden als de  
 verenigingen financieel en institutioneel te worden versterkt.  

 
6.4  Recreatiebeleid 

Actiepunten: 

   De overheid moet mogelijkheden creëren voor minderdraagkrachtige om zich zowel op  
 school als in de samenleving te kunnen recreëren. 

   Op een effectieve en efficiënte manier ervoor zorgdragen dat elke Surinamer zich bewust  

 wordt van het belang van nuttige vrijetijdsbesteding.  

   Ervoor zorgdragen dat voldoende recreatieve mogelijkheden (pretparken, wandelparken,  
 speeltuinen etc.) worden neergezet in die gebieden waar die ontbreken. 
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HOOFDSTUK 7 
ECONOMIE 

7.1 Algemeen 

Het  economisch  beleid  behelst  het  monetaire-  en  financiële  beleid  en  het  bank-  en 

verzekeringwezen. 

Het monetaire- en financiële beleid hebben te maken met het geheel van maatregelen die een 

overheid (centrale bank) kan nemen om de waarde van de eigen valuta stabiel te houden 

(koopkracht-  en  wisselkoersstabilisatie).  Verder  is  dit  beleidgericht  op  het  leiden  van 

ontwikkelingen en personen zoals vastgelegd in een meerjarenbeleid- en activiteitenplan met 

tussentijdse evaluatie (budgetbewaking, resultatenrekening en balans).  

Het bankwezen houdt zich bezig met het ontvangen en het veiligstellen van geld in deposito, het  

uitlenen  van  geld,  de  kredietverlening  en  het  vergemakkelijken  van  overboekingen.  Het  

verzekeringwezen richt zich op de bescherming tegen de financiële gevolgen van risico’s.  

Het beleid van de ABOP is gericht op het waarborgen en uitbouwen van monetaire - en 

financiële  stabiliteit  en  de  optimale   inrichtingen  het   functioneren  van  het  bank-  en 

verzekeringwezen ten faveure van de economie. 

 

7.2  Het monetaire - en financiële beleid 

Huidige situatie 

   De Centrale Bank van Suriname is tevreden en hoopvol gestemd over de overall  
 performance   van   de   Surinaamse   economie   in 2013.   De   middenlange   termijn  
 perspectieven van onze economie zijn goed te noemen. 

   Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), voorspelt ook een economische groei voor  
 Suriname van ruim vier procent (4%) in 2014. Suriname behoort hiermee direct tot de  
 hardste groeiers in het Caribische gebied. 

   De dalende olie- en goudprijzen, de sterke loonstijging in de publieke sector en de  
 stijging van andere categorieën overheidsuitgaven sinds eind 2012 hebben echter ondanks  
 de redelijke economische groei geleid tot een begrotingsprobleem. 

   Ratingbureau Moody’s heeft in een rapport de vooruitzichten voor Suriname verlaagd  

 van  positief  naar  stabiel.  Dat  betekent  dat  de  kans  op  een  afwaardering  van  de  
 kredietwaardigheid van het land gegroeid is. 

   Volgens Moody’s zijn de overheidsfinanciën van Suriname de afgelopen jaren sterk  
 verslechterd. Dat betekent dat de kredietbeoordelaar Surinaamse staatsobligaties als een  

 risicovolle, speculatieve investering ziet.  

   De staatsschuld van het land is ondanks de recente stijging nog relatief laag. Volgens  
 Moody's loopt de schuld dit jaar op tot 28 procent van het bruto binnenlands product  
 (BBP). 

Actiepunten: 

   Zorgen   voor   positieve   ontwikkeling   van   de   staatsfinanciën   door   gematigde  

 loonsverhogingen met verantwoord salaris verhoging en premies als gevolgd.  
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 Stoppen  van  de  aanschaf  van  niet-noodzakelijke  goederen  en  diensten  en  verder  

temporiseren van de projectuitvoering.  

 Acties ondernemen om de inkomsten van de overheid te verhogen: optrekken van  

verouderde en zeer inefficiënte penningen en zegelrechten en verzwaring van milieu  
belasting. 

 Hoge kostenposten, verspillingen en financiële steun aan staatsbedrijven waarnodig  
overzichtelijk terugdringen. 

 Nieuwe monetaire maatregelen nemen om te voorkomen dat te veel geldcreatie via het  
bankwezen  zal  plaatsvinden  of  in  sommige  gevallen,  zich  blijft  voorzetten.  De 

maatregelen behelzen: 

o   Kasreserve aanpassen met 5% punten omhoog voor SRD en vreemde valuta 
o   Nadere richtlijnen bij kredietverlening door banken: kredieten aan de productieve  
 sector   prioriteit   geven   boven   consumptief   krediet   en   vermindering   van  
 kredietverlening in vreemde valuta. 

o   Indicatieve richtlijnen geven aan algemene banken voor wat betreft toe te passen  
 rente percentages 

 Lage inflatie en wisselkoersstabiliteit waarborgen.  
 Er op toezien dat vreemde valuta uitgaven niet hoger zijn dan de vreemde valuta  

inkomsten om de druk op de valutamarkt te ontnemen.  

 Verscherpte naleving van rapportage - en meldingsplichten van cambio’s en naleving 

wetten op de wissel - en - overmakingkantoren; identificatieplicht en melding van grote  

transactie. 
 De instelling van het welvaartsfonds hoge prioriteit geven. Dit zal geen dienst doen als 

investeringskapitaal maar als monetaire reserve voor moeilijke tijden. Overigens kan het 
fonds ook gebruikt worden als een stabilisatiefonds bij prijsstijgingen. Dit kan de  
kredietwaardigheid van het land positief beïnvloeden.  

 Beperkingen in de wetgeving opleggen, zodat geen enkele regering op een onverschillige  

manier aan het welvaartsfonds kan komen. 

 Institutionele versterking van de monetaire en financiële sector. 

 In het gareel houden van het uitgavenbeleid van de overheid. 

 Voorzichtig omgaan met de monetaire reserves, een buffer opbouwen en een prudent  
fiscaal beleid voeren. 

 Scheppen   van   een   beter   ondernemingsklimaat   dat   groei   vooruitzichten   biedt.  

Het fiscaal beleid 
Belasting is één van de belangrijkste bron van inkomsten van de centrale overheid. De 

belastingen worden onder verdeeld in directe (bv. loon en inkomsten belasting etc.) en indirecte  
belastingen (vb. invoerrechten, accijnzen, omzetbelasting etc.). Inkomsten verkregen uit  
belastingen vloeien direct en indirect terug naar de totale samenleving.  
Huidigesituatie: 

   Het douanestelsel en het belastingstelsel voldoen niet meer aan de eisen van de tijd en  

 verdienen aanpassing 

   Het fiscaalbeleid is niet genoegzaam gericht op het bevorderen van economische groei,  
 het stimuleren van investeringen en het creëren van werkgelegenheid op lange termijn. 
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   Belasting op consumptie, de zogenaamde “Bruto Toegevoegde Waarde belasting (BTW)”  

 blijft uit. 
 
Actiepunten: 

 Aanpassing van het douanestelsel en het belastingstelsel voor een efficiëntere inning van  
de belastingmiddelen 

 Het voorkomen van onderfacturering bij importen, maar ook het verbannen van belasting 
onderduiking. 

 Vervangen van de huidige omzetbelasting met een efficiënter systeem, “Bruto  

Toegevoegde Waarde (BTW)”. BTW wordt geheven over de waarde van goederen en 

diensten die consumenten kopen. 
 Het hanteren van nultarieven en andere fiscale incentives ter ondersteuning en  

stimulering van de productiesectoren.  
 Voorts zal er verder gewerkt worden aan het in beeld brengen van sectoren die tot nog toe  

buiten het zicht van de fiscus zijn gebleven.  

7.3  Het Bank- en het Verzekering Wezen 

Huidige situatie: 

   Beperkte toegang tot (betaalbaar) kredieten.  

   Beperkte  transparantie  op  de  naleving  van  de  kredietvoorschriften   door  

 handelsbanken. 

   Geen kwalitatieve kredietnormen voor investeringsmiddelen bestemt voor de  

 productie sector. 

   Beperkte toegang tot betaalbare rente percentages voor de lage en midden klassen  

 in de samenleving m.b.t. de woningbouw, agrarische sector, ondernemerschap en  

 het toerisme. 

   De  wet  van  14  augustus  1979,  regelende  de  verplichte  verzekering  tegen  

wettelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (S.B. 1979 no. 33) verdient 

aanpassing. 

   De huidige basiszorgverzekering waarvoor elke Surinaamse burger van 0 tot 16  

 jaar en senioren burgers vanaf 60 jaar en ouder in aanmerking komen geeft enige  

 problemen in de praktijk en verdient een evaluatie.  
 

Actiepunten: 

   Aanpassing wet en regelgeving m.b.t. bank- en kredietwezen. 

   Volledige transparantie op de naleving van de kredietvoorschriften door handelsbanken    

Invoering   kwalitatieve   kredietnormen,   zodat   meer   investeringsmiddelen   naar   de  

 productie sector gaan. 

   Toegankelijk stellen van kredietenmetaangepaste rente percentages voor de lage en  

 midden   klassen   in   de   samenleving   m.b.t.   de   woningbouw,   agrarische   sector,  

 ondernemingen en het toerisme.  
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   Aanpassing wetgeving m.b.t. verzekeringbedrijven. 

   Uitbreiden van de basiszorgverzekering van 0 tot 18, terwijl de situatie m.b.t. de senioren  

 burgers ongewijzigd blijft. 

   Controle mechanisme invoeren om kwaliteit van de basis zorg verzekering te waarborgen 

   Wetgeving maken voor elke Surinaamse burger in de leeftijdscategorie 19 tot en met 59  

 jaar m.b.t. de betaalstelling van de basis zorg verzekering. 
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HOOFDSTUK 8 
REGIONALE PLANNING EN ONTWIKKELING 

8.1 Algemeen 

Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling vervult binnen de beleidsuitvoerende taak van de  
staat een beheersfunctie en wordt als zodanig gekarakteriseerd als een beheersministerie. De 
ABOP is echter van oordeel dat dit Ministerie een belangrijke spits vormt in de ontwikkeling van 

de regionen en de rurale leef- en woongebieden in Suriname. De ABOP kiest daarom ervoor om 
het Ministerie van Regionale Ontwikkeling te transformeren naar een ontwikkelingsministerie. En 

in dat perspectief ook te kiezen voor een wijziging van naam en organisatiestructuur in “Het 
Ministerie van Regionale Planning & Ontwikkeling”.  
Voor wat betreft de organisatie structuur van dit Ministerie wordt gekozen voor de drie  

beleidsgebieden, namelijk: Algemeen Bestuur en Decentralisatie, Rurale Ontwikkeling en 

Agrarische Productie. 
De ABOP gaat bij haar ontwikkelingsbenadering ervan uit dat met substantiële investeringen in de 
regionen, de rurale gebieden in ontwikkeling worden gebracht, waarmee tevens ook een basis wordt 
gelegd voor de nationale ontwikkeling. 
In deze benadering van de ABOP staat centraal, het scheppen van condities voor sociale  
zekerheden en bestaansgaranties, waarin mensen zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen, hun 
denken en attitude kunnen veranderen en om zichzelf en de leefgemeenschap waartoe zij  
behoren te verheffen boven de vicieuze cirkel van armoede en achterstelling.  
In het verlengde hiervan ligt de vorming van comfortabele en sterke zichzelf ontplooiende  
leefgemeenschappen in de rurale gebieden, omdat ze een inspiratiebron zijn van vertrouwen en 
optimisme en niet langer een pushfactor vormen voor een versnelde urbanisatie. 

ABOP zal zich bij haar beleidsvoering beijveren voor het opzetten van een leerstoel voor de  

studie van rurale planning en ontwikkeling om de eigen kweek aan kader te bevorderen.  
 
8.2  Regionale planning en ontwikkelingsbeleid  
Huidige situatie: 

   Er is een achterstand door steeds groter wordende verschillen tussen ontwikkeling in  
 stedelijke en rurale gebieden o.a. m.b.t. onderwijs & educatie, medische zorg, sociale &  
 gezinszorg,   kinder -en   gehandicapten-   en   bejaardenopvang,   werkgelegenheid,  
 nutsvoorzieningen (elektriciteit, schoondrinkwater en sanitaire voorzieningen).  

   Afwezigheid  van  gericht  ontwikkelingsbeleid  zorgt  voor remming  van  substantiële  
 investeringen en voorzieningen voor rurale gemeenschappen. Verder val zorgt voor  
 (versnelde) urbanisatie. 

   Geen duidelijk ontwikkelingsplan voor de jeugd.  

   Ontbreken van aansluiting tussen rurale gemeenschappen en stedelijk gebied. 

   Beperkte welvaartsverhogende kanalen. 

   Verhoogde kosten van levensonderhoud in rurale gebieden. 

Actiepunten: 

•   Beleid specifiek richten op ontwikkeling van rurale leefgemeenschappen en de vorming  
 van comfortabele en sterke zichzelf ontplooiende leefgemeenschappen, waardoor de  

 urbanisatie wordt geremd. 
•   Beleid afstemmen op het gezin. 
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•  De ontwikkelingsrichting bepalen naar het comparatief voordeel van het te ontwikkelen  
gebied. Bijvoorbeeld technologisch, agri-cultureel of agrarisch. 

•  Herstructurering van het leven in de rurale gebieden door middel van landhervormingen;  

regeling van de grondenrechten en de organisatie van de rurale gemeenschappen in 
dorpsgemeenten (dorpen of conglomeratie van dorpen) etc. (bestemmings- en  
ontwikkelingsplannen). 

•  Centraal stellen van de onmiddellijke behoefte van de gemeenschap en verspreiding van  

kleinschalige, arbeidsintensieve gemeenschapsindustrieën die nauw verbonden zijn met 

o.a. landbouw. 
•  D.m.v. opleiding training en informatie (voorlichting) bevorderen van een coöperatief 

moraal (ook m.b.t. milieu en hygiëne) en vertrouwen op eigen kracht; 
•  Werkgelegenheidprojecten o.a. in groente- en visteelt, varkens- en kippenkwekerij en het 

stimuleren van ondernemerschap. 
•  Zich beijveren voor een onderwijssysteem op funderend onderwijsniveau voor een ieder 

en vervolg technisch en natuurtechnisch onderwijs op tenminste LBO-niveau in gebieden 

van de grootste concentratie van de bevolking.  
•  Zich beijveren voor fysieke en inhoudelijke verbetering van het onderwijs en het tot stand  

brengen van zowel een theoretische als een praktische relatie tussen onderwijs en 

samenleving en een strikte toepassing van de leerplichtwet. 
•  Zich beijveren voor het verbeteren van het communicatienetwerk (tv, radio, krant, 

telefoon, Internet, etc.) en verhoging van het bewustzijn door middel van een netwerk van 

sociaal en moreel overredend onderwijs en functionele alfabetisme.  
•  Ondersteuning van de vorming van nieuwe, bewuste categorie leerkrachten en stimu- 

lering van de invoering van belastingsvrijdom ten behoeve van leerkrachten die zich voor 

tenminste vijf schooljaren verbinden aan het onderwijs in rurale gebieden.  

•  Ondersteunen van de idee van verzelfstandiging van het onderwijs en stimuleren tot een  
bestuurs - en beheerssysteem van scholen in de rurale gebieden die gebaseerd zijn op de 
principes van de gedachte van “Relatieve Autonome Scholen”.  

•  Versterken van het welzijn van het gezin en optimaliseren van voorzieningen die de  

kwaliteit van het bestaan in de rurale gemeenschappen kunnen verbeteren: huisvesting, 

energie, veilig en schoondrinkwater, goede medische zorg en goed onderwijs etc. 
•  Duurzame mens en maatschappij ontwikkeling en precondities scheppen voor duurzame  

rurale economische ontwikkeling, waaronder verbetering van de infrastructuur, training en 

vorming en het zorgen voor afzetmarkt. 
•  Stimuleren tot verbeteren van de sociale - en de welzijnszorg: kinderen en 

gehandicaptenzorg, bejaardenopvang en sport en recreatie.  
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HOODSTUK 9 
BUITENLANDSBELEID EN NATIONALE VEILIGHEID 

 
9.1  Algemeen 
In het buitenlandsbeleid wordt vorm en inhoud gegeven aan de betrekkingen tussen Suriname en 

andere soevereine staten. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarin haar kerntaak. De 

verantwoordelijkheid voor het buitensbeleid ligt echter in handen van de President van de  

Republiek Suriname. 

Het beleidsproces is gebaseerd op diplomatie, welke dient als instrument bij de voorbereiding en 

implementatie van het buitenlandsbeleid. Suriname maakt deel uit van de wereldgemeenschap en 

onderhoudt tot wederzijds voordeel en voor de handhaving van de wereldvrede bilaterale en  

multilaterale relaties met bevriende naties en internationale organisaties. 

ABOP kiest voor het aangaan van bilaterale ontwikkelingsrelatie met andere soevereine staten op  

basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Daarnaast is ABOP voorstander van het  

aangaan van hechte diplomatieke en samenwerkingsrelaties met andere ontwikkelingslanden. 
 

9.2  Buitenlandsbeleid 

Huidige situatie: 

   Suriname is een gekoloniseerd land dat zich sinds de onafhankelijkheid in 1975 niet heeft  

 kunnen losmaken van de invloeden van dat kolonialisme als gevolg waarvan dit volk zich  
 niet als volwaardig aan de wereld kan presenteren. 

   Suriname is geen internationale economische grootmacht, terwijl het buitenlandsbeleid  
 ook weinig gericht is op bilaterale economische relaties.  

   In het buitenlandsbeleid is er weinig sprake van ontwikkelingsdiplomatie. 

   Onvoldoendeparticipatie van Suriname in internationale discussies en  
 besluitvormingsprocessen. 

   Het beleid houdt geen gelijke tred met de ingrijpende “wave of change” in de wereld.  

   Suriname denkt voor wat betreft de internationale handel kleinschalig.  

   Suriname heeft een zwakke politieke en diplomatieke positionering.  

   Het Ministerie van Buitenlandse Zaken iszeer gepolitiseerd met alle gevolgen van dien.  

   Het buitenlandsbeleid speelt weinig in op de benutting van ontwikkelingsfinanciering en  

 technologische hulpverlening.  

   Suriname houdt in de buitenlandse politiekvoering weinig rekening met de  

 concentrischecirkel en de spiraalvorming vanuit de regio. 
 

Actiepunten: 

   Effectief inzetten van het buitenlandsbeleid als instrument voor de ontwikkeling van  
 Suriname. 

   Bevordering van de plaatsing van Surinaamse staatsburgers in zichtbare posities bij  

 regionale en internationale organisaties en instituties. 

   Verbreden en intensiveren van de samenwerkingsverbanden met herkomstlanden,  
 bevriende naties en overkoepelende wereldorganisaties.  
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   Het aangaan van nieuwe bilaterale en multilaterale betrekkingen met landen in de regio. 

   Het voeren van een transparant buitenlandsbeleid. 

   Effectuering van veiligheid garanties voor Surinaamse staats burgers in het buitenland. 

   Verdere vereenvoudiging van de procedures binnen het visumbeleid.  

   In samenwerking met ADEK Universiteit instellen van een opleidinginstituut voor de  
 opleiding en continue scholing van diplomaten.  

   Diplomaten bewuster maken van het belang van ontwikkelingsprojecten ten behoeve van  

 de Surinaamse gemeenschap ten einde duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.  

   Duidelijk beleid en standpunt bepaling m.b.t. het territoriaal gebied van Suriname. Het  
 grensgeschil met Guyana omtrent het Tigri gebied staat centraal. 

   Lobbyen voor studiebeurzen voor Surinaamse staatburgers. 

9.3  Nationale veiligheid 

De basis en drijfveer van veiligheid is de bescherming van de mens en have. Uitgaande hiervan, 

kunnen de condities voor menselijke veiligheid worden gerealiseerd door respect voor de  
menselijke waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden alsook de bevordering van 

sociale en economische ontwikkeling, sociale gelijkheid en onderwijs en door de bestrijding van 

armoede, ziektes en honger. 

Suriname’s (nationale) veiligheid moet worden gezien als een preconditie voor de realisatie van 

ontwikkelingsdoelen. 

Huidige situatie: 

   Aanwezigheid van binnenlandse georganiseerde criminaliteit, z.a. diefstal, berovingen,  

 handel in en smokkel van drugs, illegale wapens en munitie, money laundering en  
 mensen handel, cybercriminaliteit- inclusief identiteitsdiefstal en fraude.  

   Corruptie binnen het overheidapparaat en bedrijfsleven.  
   Huiselijk geweld. 

   Trage rechtsgang.  

   Milieucriminaliteit. 

   International en transnationaal georganiseerde misdaad. 

Actiepunten: 

   Binnenlandse georganiseerde criminaliteit krachtig bestrijden door gezamenlijke 
optreden van politie, Nationaal Leger, Bureau Nationale Veiligheid en andere veiligheid 

instanties. Een nationale veiligheidsplan, waarin alle instanties een duidelijke rol  
vervullen is essentieel. 

   Verder zichtbaar maken van de politie in de gemeenschap en het opvoeren van de  
 voorlichting naar de gemeenschap toe. 

   Krachtige bestrijding van corruptie binnen de diverse veiligheid - en inlichtingendiensten  

 en zonodig zorgen voor reorganisatie en moderniseren. 

   Gezamenlijk optreden (overheid en maatschappelijke groepen en instituties) tegen  

 huiselijk geweld. 

   Meer rechters benoemen om de trage rechtsgang weg te werken. 

   Bestrijden van milieucriminaliteit.  

   Krachtige bestrijding van transnationaal en internationale georganiseerde misdaad. 
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HOOFDSTUK 10 
DISTRICT PROGRAMMA’S 

10.1 Algemeen 

In de periode 2015 - 2020 zal de ABOP bij de beleidsvoering zich vooral richten op een vijftal  

megaprojecten die landelijk, dus in alle districten zullen worden uitgevoerd. De projecten zullen  

gericht zijn op: 

1.  Onderwijs 

2.  Huisvesting 

3.  Werkgelegenheid voor vrouwen en Jongeren 

4.  Infrastructurele werken 

5.  Elektriciteit en watervoorziening 

Naast deze megaprojecten zal de ABOP in het perspectief van de realisatie van comfortabele,  

sterke  zichzelf  ontplooiende  leefgemeenschappen,  structurele  programma’s  in  daarvoor  in  

aanmerking   komende   districten   uitvoeren   ter   verruiming   van   de   leefbaarheid   in   die  

leefgemeenschappen. Te dien aard wordt verwezen naar de programma’s zoals hieronder per  

district is verwerkt: 
 

10.2  District gerichte programma’s 

10.2.1 Nickerie 
Het district Nickerie heeft een negatief groeicijfer (-6.6) genoteerd bij de laatst gehouden census.  
Het district heeft een bevolkingsdichtheid 6.4 personen per km2. Door middel van gerichte  
programma’ s zal de ontwikkeling van dit district als volgt ter hand worden genomen:  

    Duurzame oplossing van de problematiek rond de padie prijs, de kaftverbranding en het 
garanderen van inputs (waaronder kunstmest enz.) voor de rijst sector.  

   Verbetering en uitbreiding van de onderwijs mogelijkheden, waaronder meer middelbare  

 scholen, landbouw onderwijs en behoud van het NATIN voor het district.  
   Generen van energie door verwerking van rijstkaft. Hiermede kan de ongecontroleerde  

 kafverbranding tot het verleden gaan behoren. 

   Versterken van de handel met Guyana. De rehabilitatie van de Haven van Nickerie kan  

 daarin een belangrijke rol spelen.  

   Creëren van mogelijkheden voor de verdere verwerking van padie tot meer  
eindproducten. Een padie verwerkingscentrum moet het middelpunt zijn van dit plan. 

   Verbeteren van de infrastructuur in het district (wegen, irrigatiewerken en internationaal  

 vliegveld). 

   Uitgifte van gronden voor de verwerkingsindustrie en huisvesting. 

   Stimuleren van het toerisme in het district. 
 
10.2.2 Coronie 

Het district Coronie is het district met de kleinste bevolking en is gegroeid met 17.5% (census 
2012). De bevolkingsdichtheid of te wel de bevolking per km2 is 0.9.  Voor wat betreft de 
ontwikkeling wordt gefocust op: 
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   Het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren en vrouwen, vooral op gebied van  

 de kokosindustrie, de bijenteelt, de huisnijverheid en de handicraft.  

   Bevorderen en stimuleren van grootschalige varkensteelt en fruitteelt. 

   De rijstteelt nieuw leven inblazen. 

   Agrarische opleidingsinstituut opzetten in het district om ontwikkelingskansen te creëren  

 voor de plaatselijke bevolking.  

   Optimaliseren van de gezondheidszorg, de onderwijsvoorziening, de sportinfrastructuur,  

 de bejaardenzorg en de huisvesting. 

10.2.3 Commewijne 
Het district Commewijne is met een bevolkingsgroei van 27.5% (census 2012) op de derde plaats 

als het gaat om de districten die het hardst zijn gegroeid. De bevolkingsdichtheid of te wel de 

bevolking per km2 is 13.4. Ter stimulering van de ontwikkeling in dit district zullen de volgende 

programma’s worden uitgevoerd: 

   Meerzorg en Tamaredjo maken tot stedelijke gebieden. 

   Zorgen voor voldoende en veilig drinkwater.  

   Aanpak van de tuinbouw. 
   Heropstarten van de teelt en de verwerking van suikerriet.  

   Opstarten van het experiment voor de teelt en het verwerken van podosirie. 

   Onderzoek naar de haalbaarheid van soyateelt in het district.  

   Optimaliseren van de bevolkingsvisserij w.o. stimuleren en uitbreiden van de aquacultuur  
 (garnalen, redsnapper en tilapia) 

   Bouwen van een tweede middelbare scholencomplex en een landbouwschool voor het  

 district. 

   Sport en recreatie mogelijkheden creëren voor het district (twee sporthallen, een  
 zwembad, een voetbal stadion en andere accommodaties). 

   Stimuleren van het toerisme. 

   Openbaar vervoer en zorgvervoer bereikbaar maken voor een ieder. 

   Verbeteren van de water- en elektriciteitsinfrastructuur. 

   Aanpak en oplossen van de vele problemen met grond en grondbeschikkingen.  

   Voor de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector is verbetering ruimtelijke  
 ordening een vereiste. 

 
10.2.4 Para 

Het district Para is met een groei van 31.7% (census 2012) op het district Wanica na het hardst 
gegroeid. De bevolkingsdichtheid of te wel de bevolking per km2 is 4.6. Middels structurele 
programma’ s zal de ontwikkeling van het district als volgt ter hand worden genomen: 

   Para maken tot het belangrijkste toerisme district van Suriname. 

   Zanderij en omgeving verheffen tot een stedelijk gebied.  

   De ontsluitingswegen asfalteren.  

   Heractivering van het treinverkeer (locomotief).  

   Paranam en omgeving maken tot een industrie stad ( industriële verwerking van  
 agrarische producten, houtverwerking en energie opwekking).  
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   Opzetten van een middelbare scholencomplex.  

   Optimaliseren van de gezondheidszorg, het onderwijs, de sportinfrastructuur en de  

 bejaardenzorg en de huisvesting. 

10.2.5 Marowijne 

De census van 2012 laat zien dat de bevolking van Marowijne met 9.9% is gegroeid, wanneer een 

vergelijking wordt gemaakt met de census van 2004. De bevolkingsdichtheid of te wel de 

bevolking per km2 is 4.0. Middels structurele programma’ s zal de ontwikkeling van het district 

Marowijne worden gestimuleerd: 

 Herinrichten van Moengo en Albina tot stedelijke gebieden.  

 De ontsluitingsweg Moengo - Langatabetje en Snesi Kondre bestraten en asfalteren.  

 De ontsluitingsweg via Carolina naar Commewijne en Marowijne moet gerehabiliteerd  

worden en verhard. 

 Verdere verbetering van de infrastructuur in de directe omgeving van Moengo en Albina 

(wegennet) 

 Opzetten van een middelbare scholencomplex (NATIN, IMEAO en VWO). 

 Rehabilitatie van de steiger en aanmeer faciliteiten voor rivierboten/ korjalen. Dit moet  

het toerisme en de handel met Frans Guyana vanuit Albina bevorderen.  

 Stimuleren van industriële productie (houtverwerking, palmolie en andere producten). 

 Verbetering van de huisvesting, sportaccommodaties, opvang van bejaarden en de  

gezondheidszorg. 

 Het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren en vrouwen, vooral op gebied van 

huisnijverheid en handicraft. 

 Instellen van een agrarisch instituut ter stimulering van de agrarische productie in dit  

district. 

 Onderzoek naar mogelijkheid tot genoegdoening t.b.v. burgers die materiële schade  

hebben geleden ten tijde van de binnenlandse oorlog. 

10.2.6  Brokopondo 

De census van 2012 laat zien dat de bevolking van Brokopondo met 3.3% is gegroeid t.o.v. de  

census van 2004. De bevolkingsdichtheid of te wel de bevolking per km2 is 2.0. Middels  

structurele programma’ s zal de ontwikkeling van het district Brokopondo worden gestimuleerd:  

   Het bouwen van een industriële stad in het district Brokopondo.  

   Stimuleren van industriële productie ( Balata, steenslag, houtverwerking, medicinale  

 planten en toerisme). 

   Verbetering van de huisvesting en sportaccommodaties en de zorg en opvang van  

 bejaarden seniorenburgers en kinderen. 

   Stimuleren van ondernemerschap onder jongeren en vrouwen.  

   Instellen van een agrarisch instituut ter stimulering van agrarische productie in dit district  

 in o.a.: drooglandrijst, aquacultuur, cocoa en citrusteelt.  
 
- 38 - 

 



 
 

Verkiezingsprogramma ABOP 2015 - 2020 
 

   Onderzoek naar mogelijkheid tot genoegdoening t.b.v. transmigranten en hun nazaten.  

10.2.7 Sipaliwini 

De census van 2012 laat zien dat de bevolking van Sipaliwini met 11.8% is gegroeid in  

vergelijking met de census van 2004. De bevolkingsdichtheid of te wel de bevolking per km2 is 

0.3. Middels structurele programma’ s zal de ontwikkeling van het district Sipaliwini worden 

gestimuleerd: 

   Twee strategische internationale luchthavens bouwen in Sipaliwini.  

   Het  voorzien van de  dorpen aan de Boven-  Suriname van  elektriciteit vanuit  de  

 waterkrachtwerken te Afobaka. 

   Ontsluiting van de wegen tussen de dorpen. 

   Controle op de prijzen van eerste levensbehoeften in het district Sipaliwini 

   Bouwen van een stad of stedelijk gebied binnen het district.  

   Onderzoek naar het opzetten van een grootschaalijk landbouw en veeteeltbedrijf.  

   Aanpak en verbetering van het lager onderwijs t.b.v. alle schoolplichtige kinderen  

   Stimuleren van het toerisme en de toeristische activiteiten en accommodatie.  
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