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Zelf sterk, samen sterker!
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MISSIE VAN DE VHP
De VHP streeft ernaar om mede middels de betrokkenheid van de burgers en
maatschappelijke organisaties de navolgende doelen te realiseren:
1. De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) is een nationale politieke partij waar het
dienen van de Surinaamse samenleving hoog in het vaandel staat.
2. De VHP streeft naar een rechtvaardigheid en veiligheid met een duurzame economische
groei en samenleving met gelijke ontwikkelingskansen voor alle burgers.
3. De VHP wil werkgelegenheid scheppen en goede woon- en leefomstandigheden voor alle
burgers, ook voor de sociaal zwakkeren, alsmede ondernemerschap bevorderen.
4. De VHP zal middels regionale en internationale samenwerking de belangen van de
Republiek Suriname behartigen en zich eveneens beijveren om Suriname op een betere
plaats op de wereldkaart neer te zetten.
5. De democratische rechtsstaat, natievorming, behoorlijk bestuur en burgerparticipatie
gelden als fundamentele uitgangspunten voor de VHP.
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VOORWOORD
Op 25 mei 2015 vinden de verkiezingen voor De Nationale Assemblee (DNA) plaats. De
kiezers beslissen op die dag dan aan welke partij dan wel combinatie van partijen zij de zorg
voor de toekomst van Suriname zullen toevertrouwen.
De politieke partij, de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (V.H.P.), is opgericht in januari
1949, met diverse grondbeginselen en waarden als basis. Doel van de VHP is om een
welvarende en rechtvaardige natie te vormen, waarin eenieder een kwalitatief goed bestaan
zal kunnen opbouwen en koesteren. De VHP streeft naar verhoging van welvaart en welzijn
voor het Surinaams volk middels het ontwikkelen van een sterke economie op korte en lange
termijn, met gelijke kansen voor eenieder, op educatief, medisch, sociaal en cultureel gebied
e.a. waarbij de veiligheid en het rechtsgevoel in het land gewaarborgd zullen zijn.
Toekomstige generaties zullen de vruchten van deze inspanningen ook verder kunnen
plukken.
Op 22 december 2012 heeft het hoofdbestuur van de VHP een redactiecommissie
geïnstalleerd, welke tot hoofdtaak had, het Partijprogramma 2015-2020 op te stellen. Het
moet moderne visies en ideeën uitdragen, het geloof en vertrouwen vergroten, vooruitstreven
uitzien, gebaseerd op de realiteit. Een partijprogramma is een heilig document van een
politieke partij, waarin globaal de hoofdpunten en planning staan. Uit dit partijprogramma zal
vervolgens het verkiezingsprogramma 2015 worden gedestilleerd.
Het karakter van het programma is er een van een z.g. groeidocument; op 18 januari 2014
werd de versie aan de voorzitter van de VHP overhandigd. Het algemeen kader is onder
headlines en subissues beschreven, aangepast aan feedback vanuit de structuren van de partij
en een inventarisatie van de issues die spelen in de verschillende districten. De finale versie
van de PP is in de afgelopen maanden verder uitgebouwd, via workshops en gesprekken. Wij
vertrouwen erop dat dit partijprogramma u allen wel aanspreekt.
De inhoud van het Partijprogramma is mogelijk geworden door diverse bijdragen van
commissies, structuren en gelederen, en individuele personen van de VHP. De rapporten in
de referentielijst moeten niet los worden gezien van deze PP, maar als een vervolgdocument.
Wij danken tenslotte alle partijstructuren en personen voor hun bijdragen aan de PP, in het
bijzonder de commissies.
Paramaribo, 15 April 2015
De redactiecommissie VHP-PP 2015-2020
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PROGRAMMA LIJNEN
Dit VHP partijprogramma 2015-2020 is gestoeld op een lange termijn visie over duurzame
ontwikkeling van Suriname, op korte en langere termijn, en wel via een elftal
programmalijnen. Deze ontwikkelingslijnen lopen dwars door de overheid, het beleid, dus
iedereen en heel Suriname. Suriname heeft voldoende middelen en mensen, en met bevriende
naties en diaspora, kan Suriname economisch, technisch en sociaalmaatschappelijk sneller
worden ontwikkeld. Hieronder zijn vermeldt de partijprogrammalijnen voor de VHP die als
basis zullen dienen voor de komende regeerperiode niet alleen, maar ook daarna. In de hierna
volgende hoofdstukken zijn de programmalijnen uitgewerkt tot thema’s/issues en acties.

Vooruitstrevende Hervormings-Partij (V.H.P.) staat voor:
1. Een leefbaar Suriname
2. Werkgelegenheid en productie
3. Veiligheid, democratie en rechtsstaat
4. Een sterke economie
5. Internationaal samenwerken
6. Cultuur, sport en welzijn
7. Goed bestuur en sociale rechtvaardigheid
8. Modern onderwijs
9. Versterking van het districtsbestuur en de burgerparticipatie
10. Een duurzaam Suriname
11. Een integere en dynamische politieke partij

Zelf sterk, samen sterker!
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PROGRAMMALIJNEN EN THEMA’S / ISSUES
De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (V.H.P.) staat voor:
1. Een leefbaar Suriname
 Een goede woon-, werk- en
leefomgeving
 Doelmatige ruimtelijke ordening
 Een schoon milieu
 Optimale welvaart en welzijn
 Bescherming en goede zorg
 Verantwoorde gezondheid en sociale en
maatschappelijke zorg
2. Werkgelegenheid en productie
 Stimuleren van duurzame productie en
afzetmarkten
 Productieve werkgelegenheid voor
iedere burger
 Infrastructuur voor productieverhoging
 Duurzaam landgebruik voor productie
3. Veiligheid, democratie en rechtsstaat
 Democratie en rechtsstaat
 Veiligheid
 Beleving democratie en mediabeleid
 Bestrijden van discriminatie en geweld
4. Een sterke economie
 Diversificatie van de economie
 Herstel van het budgettair evenwicht
 Ontwikkeling van “human capital”
 Stimulering en sturing van economische
groei
5. Internationaal samenwerken
 Bevorderen van de internationale
rechtsorde
 Nationale veiligheid en politieke
stabiliteit via geïntegreerd internationaal
veiligheidsbeleid











Eerbiedigen, beschermen, waarborgen
van mensenrechten
Herstel integriteit en imago van Suriname
in het internationaal systeem
Efficiënt inzetten van de diplomatieke
dienst
Benutten van de nieuwe economische
wereldorde
Bevorderen zuid-zuid samenwerking
Versterken van de Verenigde Naties
Herstel relatie Nederland
Betrekken diaspora en diaspora
organisaties
Bevorderen gender gelijkheid in het
buitenlands beleid

6. Cultuur, sport en welzijn
 Actieve kunst- en cultuurpolitiek
 Muziek, zang, dans, drama en beeldende
kunst
 Sport
 Jongeren
 Gender
 Religie
 Natievorming
 Ouderen
7. Goed bestuur en sociale
rechtvaardigheid
 De nieuwe overheid
 Betrouwbaar politiek-bestuur Suriname
 Sociale rechtvaardigheid
 Reorganisatie en modernisering van de
publieke sector
 Publieksvoorlichting en bestuurlijke
voorlichting
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8. Modern onderwijs
 Gelijke kansen op deelname aan
onderwijsvoorzieningen
 Onderwijs en wetenschapsbeoefening
t.b.v. de ontwikkeling van de
samenleving
 Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt
 Onderwijs dat dienstbaar is aan de
mondigheid en deskundigheid van de
mens
 Onderwijs dat bijdraagt aan de culturele
ontplooiing van de mens en de
samenleving
 Onderwijs als een essentiële
gemeenschapsvoorziening
 Onderwijs is levenslang leren
 Onderwijs & braindrain

10. Een duurzaam Suriname
 Ontwikkelingsplan over duurzame
ontwikkeling van Suriname
 Duurzame ontwikkeling van de
natuurlijke hulpbronnen in Suriname
 Bescherming van de natuur in de
kuststrook en binnenland van Suriname
 Promoten van groene technologie
 Ontwikkeling van grootschalige
ecotoerisme
11. Een integere en dynamische politieke
partij
 Wet op de politieke partijen
 Wet op politieke gezagsdragers
 VHP als kenniscentrum
 Modernisering van de VHP
 Moreel Leiderschap

9. Versterking van het districtsbestuur en
burgerparticipatie
 Meer decentralisatie van bestuur
 Modernisering en autonomie van DC’s
 Betrouwbare, deskundige en integere
bemensing van de bestuursdiensten
 Meer inspraak van burgers bij beleid
 Actievere rol DC’s, DR’s en RR’s
 Stimulering economische, sociale en
culturele activiteiten en evenementen in
districten

 Stimuleringsimpulsen voor wonen en
werken in de districten
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Programmalijn 1:
De VHP staat voor een leefbaar Suriname
Uitgangspunten
Iedere burger in Suriname wenst gezond te zijn, rustig en veilig te wonen in zijn eigen
woning, zijnde van stad tot district, tot in het binnenland van Suriname. De woonomgeving
moet ook goed bereikbaar zijn. Immers, een goede verplaatsbaarheid van personen, en een
gezonde woon- en leefomgeving zorgen voor optimale werk- en studieprestaties, en minder
conflicten. Aan de basis hiervan ligt een goed ruimtelijk ordeningsbeleid, groen wonen met
onderwijs en recreatiemogelijkheden, een goede basis infrastructuur, optimaal
openbaarvervoer, en gezond drinkwater, elektriciteit en ict voor iedereen. Daarnaast moeten
we ons inzetten op doordachte mobiliteit, want zo alleen houden we Suriname bereikbaar en
leefbaar. Bij het zoeken naar een goede balans mogen we meer aandacht besteden aan de
inrichting van de openbare ruimte: middels een wet op de ruimtelijke ordening. De puinhoop
van het landschap draagt niet bij aan de beleving van een mooi Suriname. De pakhuizen,
neergezet door grotendeels Chineze ondernemers, die langs iedere straat staan, ontsieren de
buurten en de wijken, het openlandschap wordt aangetast, ongecontroleerde afgifte van
vergunningen aan ondernemers in woonwijken, en het ontsieren of vernietigen van unieke
Suriname landschappen en prachtige leefgemeenschappen, voorts onze zeekust en het
rivierengebied, tasten de kwaliteit van Suriname erg aan.
Goede wegen en voldoende en efficiënt openbaar vervoer zorgen voor sociale cohesie en
economische groei. De mobiliteit moet verbeteren in ons land. We willen ons vaker en sneller
verplaatsen. Tegelijkertijd willen we ons land leefbaar houden. Verkeersfiles en -lawaai,
luchtverontreiniging zorgen er zo langzamerhand voor dat de wal het schip keert. De VHP
wil dat knelpunten in het huidige wegennet worden opgelost, dat er een nieuwe
railinfrastructuur wordt aangelegd en dat verkeersfiles worden tegengegaan door na te gaan
op welke wijze het gebruik van auto’s kan worden teruggedrongen, de (her) invoering van
een wegenbelasting, het benutten van groene technologie, het aanzienlijk verbeteren van het
openbaar vervoer en het experimenteren met nieuwe vormen van vervoer en
vervoersdiensten. Openbaar vervoer is een publiek belang en de behartiging daarvan moet
geschieden binnen de spelregels die door de politiek en niet door de markt worden bepaald.
De auto is en blijft een belangrijk vervoermiddel. Wij willen we de kosten van de mobiliteit
delen met de burgers.
Gebieden die de Inheemse en Marron- stammen traditioneel bewonen en bewerken zullen
onmiddellijk verder in kaart worden gebracht. Concessies in het binnenland van Suriname
zullen plaats moeten maken voor grondenrechten en bescherming van het milieu. Er zal dan
een kaderwet inzake de rechten van Inheemsen en Marrons worden opgesteld. Wie zijn grond
gratis krijgt en doorverkoopt, moet 85% aan de staat terugbetalen. Een zware belasting op
verkoop van gratis verkregen land. Een schoon milieu, zorg voor ouderen (senioren),
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slachtoffers en mensen met een beperking, een goede gezondheidzorg, beperking van geweld
tegen vrouwen en jongeren, en discriminatie, zullen de leefbaarheid in de omgeving de
komende jaren weer moeten herstellen.
Met hart- en vaatziekten als doodsoorzaak no.1 zal een er gezonde leefstijl worden
gepromoot. Er zal een grote gezondheidscampagne gestart worden waarbij de bewoners in de
stad en districten bewust gemaakt zullen worden van het belang van gezond eten, bewegen
e.d. Het resultaat bij de bevolking zal dan driejaarlijks worden geevalueerd. Evenwel is
gezondheidszorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de publieke sector, de private
sector en de gemeenschap in haar totaliteit. De openbare gezondheidszorg moet toeganglijk
zijn dus bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar voor de burgers, maar bovenal van goede
kwaliteit. Hierbij zal er nadruk worden gelegd op de doelmatigheid van de te besteden
vrijgemaakte beschikbare middelen voor behandeling en medicatie. Immers, een gezond volk
draagt bij aan nationale welvaart en welzijn. De VHP zal de komende jaren op een duurzame
manier invulling geven aan bovenstaande zaken.
Thema’s/issues
De VHP stelt een aantal eisen en prioriteiten aan het te voeren leefbaarheidsbeleidvoor de
komende kabinetsperiode. De volgende thema’s worden gekozen:
 Een goede woon-, werk- en leefomgeving
 Doelmatige ruimtelijke ordening
 Een schoon milieu
 Optimale welvaart en welzijn
 Bescherming en goede zorg
 Verantwoorde volksgezondheid en sociale en maatschappelijke zorg
In de navolgende matrix worden de thema’s uitgewerkt aan de hand van acties behorende bij
een thema. De issues zijn concrete acties die moeten worden beschouwd als strijdpunten in
de verkiezingscampagne en beleidsspeerpunten van beleid bij het verkrijgen van
regeermacht.
Thema’s/issues
Acties
1. Een goede woon-, werk- 1.1 Voortzetting van betaalbare bouwfinanciering via banken
voor lagere en middeninkomensgroepen
en leefomgeving
1.2 Stimulering van de bouw van woonappartementen via
particulieren t.b.v. lagere inkomensgroepen, jongeren,
ouderen en alle andere woningzoekenden die de betaling niet
kunnen opbrengen
1.3 Bescherming van verhuurders en huurders van woningen
en overige gebouwen, via nieuwe wetgeving (z.a.
huurbeschermingswet, appartementenwet)
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2. Doelmatige ruimtelijke
ordening

1.4 Voldoende elektriciteit, gezond drinkwater en
telecommunicatie in alle woonbuurten en het binnenland,
waarbij de gebruiker zal betalen
1.5 Aanpak van de verkeersveiligheid
1.6 Verbetering van de ontwatering in probleemgebieden en
het opzetten van gestructureerde beheersstructuren
1.7 Stopzetting illegale activiteiten die het milieu schaden z.a.
kwikvervuiling van de atmosfeer boven Paramaribo
1.8 Meer investeren in bestaande opvang- en
verzorgingstehuizen voor jong en oud
1.9 Aanpak van infrastructuur, personeels- en financieel
beleid van internaten
2.1 Voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke
ordeningsplannen, structuur en bestemmingsplannen incl.
actualisering wetgeving ruimtelijke ordening
2.2 Het instellen van zones in alle districten van Suriname en
deze bij wet regelen z.a. agrarische zone, mijnbouwzone,
industriezone, economische ontwikkelingszone, toerisme – en
recreatie zone, woonzone,
stadsontwikkelingszone/winkelcentra, overheidszones,
infrastructuurzone, douanezone.
2.3 Ordening van het gebruik van land/grond: behoud
vruchtbaar land (kuststrook) voor agrarische productie en
minder vruchtbaar land voor wonen en industrieën (zuiden
van Suriname)
2.4 Aanpak verkeersmobiliteit: oplossen van verkeersfiles,
met nieuwe ontsluitingen in stad en binnenland voor openbaar
vervoer en weggebruikers, nieuwe wegen, bruggen, e.d. en
bouw parkeerplaatsen in etage vorm.
2.5 Transparantie in gronduitgiften en concessies, die zullen
moeten voldoen aan strengere eisen
2.6 Ontwikkeling van nieuwe steden in hoger gelegen
gebieden zuidwaarts van de kuststrook i.v.m. de
zeespiegelstijgingen en kustbescherming
2.7 Onmiddellijke ordening/structurering van het openbaar
vervoer over land en water, ook in dedistricten;
modernisering van het openbaarvervoer en uitbreiding van de
busroutes (t.b.v. werkenden, studenten)
2.8 Modernisering en decentralisatie van markten z.a. de
centrale markt, markten in randdistricten etc. i.s.m. het
particulier initiatief
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3. Een schoon milieu

4. Optimale welvaart en
welzijn

5. Bescherming en goede
zorg

2.9 Grondenrechten en boedelproblemen in de stad en
districten en binnenland oplossen via wetgeving
2.10 Herziening van het gronduitgiftebeleid en stimulering
van terugroeping grond die onbenut wordt
2.11 Parkeerbeleid en parkeerruimten verder ontwikkelen
eventueel i.s.m. het particulier initiatief
2.12 Infrastructuurwerken z.a. planning voor projectie
ringweg Paramaribo Zuid, 2 x 2 baans 5de rijweg,
Tamanredjo, extra brug over Suriname rivier nabij Laarwijk,
Paranam, JAP luchthaven, Kennedy weg, Meursweg
3.1 Goed afwerking van afval en chemicaliën in de stad en
districten
3.2. Gescheiden vuilophaal (papier apart, plastic apart etc) in
de woonbuurten introduceren en de bewoners laten betalen
ervoor (b.v. aankoop van speciale zakken)
3.3 Recycling van huisvuil en kantoorafval stimuleren
3.4 Gestructureerd programma ontwikkelen voor afvalbeheer
in de diverse dorpen in het binnenland
3.5 Huidige vuilstortplaatsen (vast zowel als vloeibare afval)
herbekijken op lokale gezondheidsaspecten
3.6 Energie uit afval ontwikkelen
4.1 Goed onderwijs voor iedereen
4.2 Aangepaste bustarieven voor alle scholieren/studenten en
gepensioneerden in stad en districten
4.3 Voldoende buurt en ontspanningscentra in de
woonwijken met groen
4.4 Promoten van gezonde voeding en beweging onder de
jongeren en senioren in stad en district
5.1 Verbetering van de zorg incl. transport en verblijf voor
gepensioneerden, minder valide personen, verwaarloosde
personen, slachtoffers van verkeersongevallen, maar ook
criminaliteit, en andere kritische groepen van personen
5.2 Voortzetting van na deschoolse opvang, na gedegen
evaluatie
5.3 Stimulering van het particulier initiatief voor opvang van
kinderen van werkende ouders
5.4 Bestrijding huiselijk geweld tegen vrouwen; kinderarbeid
uitbannen
5.5 Bestrijding van discriminatie op alle gebieden zal worden
bewaakt
5.6 Er komt een fonds voor slachtofferhulp en - beleid
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6. Verantwoord
gezondheid, sociaal en
maatschappelijke zorg

5.7 Een natuurrampen fonds idem dito voor de mens in nood
6.1 Gezondheidspreventie programma’s, sexuele
voorlichtingsprogramma’s, ook programma’s z.a. hoe om te
gaan met emoties, discriminatie, suïcidepreventieprogramma’s in stad en district
6.2 Verbeterde integratie eerstelijnsziekenhuizen, en verdere
ordening tweede- en derde lijnszorg in ziekenhuizen.
6.3 Promoten van de invloed van een gezonde levensstijl en
voeding op NCD’s, vanaf zwangerschap tot volwassenheid
respectievelijk het terugdringen van obesitas en chronische
ziektes; b.v. het aanbieden van gymmogelijkheden tijdens en
ook na het werk voor medewerkers
6.4 Meer artsen en specialisten inzetten in stad en district
6.5 EHBO mogelijkheden en faciliteiten verbeteren t.b.v. stad
en districten
6.6 Opzetten van meer multifunctionele gezondheidscentra, of
de RGD meer multidisciplinair laten functioneren b.v. in
Saramacca (Tijgerkreek), Coronie, Commewijne (Ellen)
6.7 Wetgeving, regels en controle instituten samenstellen in
de gezondheidsector en optimalisering van vermindering van
uitgaven in de gezondheidsector
6.8 Reductie van moeder- en zuigelingensterfte verdient alle
prioriteit, alsmede HIV/AIDS, TBC mortaliteit en morbiditeit
6.9 Uitbreiding en op een hoger niveau brengen van
opleidingen in de gezondheidsector
6.10 Schoon en gezond drinkwater voor iedereen
6.11 Het bevorderen van lichaamsbeweging en sport in alle
geledingen van de samenleving effectiever en intensiever
aanpakken
6.12 Stimulering van een gezonde levensstijl: gezond eten en
meer bewegen; er moet meer duurzame informatie en
interventie komen d.m.v. voorlichtingscampagne vanwege de
overheid t.b.v. de bevolking
6.13 Investeren in gekwalificeerd midden en hoger kader op
elk niveau van de gezondheidszorg
6.14 Het ontwikkelen van nieuwe gezondheids- en
milieuwetgeving
6.15 Wetgeving in orde maken over medisch afval verdient
prioriteit
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Programmalijn 2
De VHP staat voor werkgelegenheid en productie
Uitgangspunten
De VHP staat voor efficiënte allocatie van openbare middelen gericht op uitbreiding van
duurzame werkgelegenheid en gediversifiseerde productiemogelijkheden. De komende jaren
zal Suriname een grote inhaal slag moeten maken richting verhoging van alle productiviteiten
in alle sectoren voor de lokale behoeften en voor de export. Duurzame voorziening en
voedselzekerheid zijn van eminent belang. De stijgende werkloosheid onder de jongeren
behoeft drastische aanpak. Het aantal niet gekwalificeerde ambtenaren in overheidsdienst
verdient ook een urgente aanpak. Mede gelet op de dringende behoefte van meer
productiebedrijven gericht op de export, zou het logge en economisch niet verantwoord
ambtenaren appartaat voor de nodige werkers kunnen zorgen. Investeerders en diaspora
moeten nu de kans krijgen om met partners in Suriname verder de ontwikkeling van
Suriname ter hand te nemen. Particulier initiatief zal bij deze transformatie een grote rol
spelen.
De EBS nv, de SWM nv en de Telecom bedrijven zullen meer dan nu de mogelijkheid
krijgen de nodige investeringen in alle districten en het binnenland van Suriname te plegen
ten gunste van productieontwikkeling en wel via verhoging van de eigeninkomsten; de
overheidssubsidie zal afnemen. Om het probleem van energie opwekking en distributie op te
lossen zou het energiebeleid verheven kunnen worden tot een instituut, met name een
ministerie van Energie. Ook ordening en herevaluatie van de EBS N.V. zal moeten gebeuren
nevens heroriëntatie ten aanzien van de dieselcentrales. Dit geldt ook voor meer parastatale
instellingen b.v. SLM, Surpost. De Energie- en Water Raad en Wet, zullen onmiddellijk
worden moeten opgezet. Dit ter garandering van voldoende energie en water voor gebruik en
productie. Importheffingen die onze eigen nationale productie moeten beschermen, veridenen
uiterste urgentie. Verhoging van importtarieven op producten die wij zelf produceren in
Suriname (b.v. water, sappen, syroop, eieren, vlees, melk, zuivelproducten, groente,
meubels) is zeer noodzaakelijk. Verlieslatende staatsbedrijven moeten verder worden
geprivatiseerd. Billijke belastingen voor producenten, hoge belastingen voor handelaren.
Opstart van de investeringwet, lagere rentes voor startende ondernemers met goede
businessconcepten en bij uitbreiding van investeringen van bestaande goedlopende
bedrijven worden voorop gesteld. Ingezetenen van Suriname verdienen de voorrang om te
investeren in locale bedrijven en locale projecten. In de districten zullen extra scholen
worden opgezet, medische- en productiecentra voor werkgelegenheid.
Hoewel de agrarische sector in betekenis sterk is afgenomen, zijn er gelukkig nog grote delen
van waar evenwel de landbouw een behoorlijke stempel drukt op de inrichting van het land.
Landbouw is een belangrijke hoeder van de open weiden in Suriname en vervult nog steeds
een onmiskenbare taak in de voedselvoorziening. De VHP streeft naar een vitale agrarische
sector m.n. landbouw waar zuinig omgegaan wordt met grond, grondstoffen en energie, en
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bijdraagt tot verheffing van het landschap, en karakteristieke waarden duurzaam gekoesterd
worden. De voedselproductie kan ook daarmee duurzamer. Marketing van
landbouwproducten verdient ook aandacht: ontwikkeling van productschappen: vlees, vis,
fruit, groenten, rijst en zuivel. De biologische land- en tuinbouw kan daarbij een belangrijke
voortrekkersrol vervullen. Er komt ook aandacht voor de voedselveiligheid.
De VHP zal duurzame landbouw, veeteelt en visserij promoten en ontwikkelen i.s.m. lokale
ondernemers en diaspora. Bescherming van landbouwgronden met het oog op dreigende
zeespiegelstijgingen; efficiëntere landbouwmethoden zijn van uiterst belang om de sector te
beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering (stijgende temperatuur en langdurig
uitblijven van regen) zullen ruimer in kaart moeten worden gebracht. Landbouw- en
veeteeltarealen moeten op deskundige en planmatige wijze beschermd worden en uitgebreid
worden, ter behoud van eigen productie van gezonde voeding i.p.v. geïmporteerde. Er zullen
aanzienlijke kredieten worden verstrekt uit het Agrarisch Kredietfonds zodat de landbouw,
visserij en veeteelt kunnen worden geoptimaliseerd. De grondpapieren van ondernemers in
genoemde sectoren zullen onmiddellijk in orde gemaakt worden. In het kader van
voedselveiligheid zullen alle producten aan laboratorium controle worden onderworpen,
conform internationale standaarden. De VHP zal verder ook gunstige productievoorwaarden
garanderen, zoals goede infrastructuur, beschikbare grond en watervoorziening, vrijstelling
c.q. mogelijke vermindering van invoerrechten op kapitaalgoederen en inputs, w.o. machines
en meststoffen. Wel verhoging van invoerrechten op producten als kip, zuivel, groente etc.
Verdere ontwikkeling en professionalisering van bestaande waterschappen en oprichting van
nieuwe waterschappen staan zeker voor ogen. Het inzetten van een professionele kustwacht
ter bestrijding van illegale visserij in onze territoriale wateren alsook piraterij, de veiligheid
van Surinaamse vissers te garanderen. Immigratiebeleid met het oog op het verkrijgen van
goed opgeleid broodnodige kaders voor het bedrijfsleven, de toelating aanzienlijk
versoepelen en het naturalisatie proces c.q. 2 nationaliteiten voor PSA’ers alsmede
verblijfsvergunningen en vestiging voor immigranten te reduceren tot hamerstukken met een
maximum van 2 weken wachttijd. De VHP zal de komende jaren op een duurzame manier
invulling geven aan deze zaken.
Thema’s/issues
De VHP stelt een aantal eisen en prioriteiten voor het te voeren werkgelegenheid- en
productiebeleid in de komende kabinetsperiode 2015-2020:
 Stimuleren van duurzame productie en afzetmarkten
 Werkgelegenheid voor iedere burger in de productiesector
 Infrastructuur voor productieverhoging
 Duurzaam landgebruik voor productie
In de navolgende matrix worden de thema’s uitgewerkt aan de hand van acties behorende bij
een thema. De issues zijn concrete acties die moeten worden gezien als strijdpunten in de
verkiezingscampagne en speerpunten voor ons beleid bij het verkrijgen van regeermacht.
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Thema’s/Issues
1. Stimuleren van
duurzame productie en
afzetmarkten

Acties
1.1 Het stimuleren van ondernemerschap d.m.v. de aan te
passen investeringswet met uniforme tax holidays en
incentives ter bevordering van investeringen (z.a.
vergunningsbeleid, diaspora beleid) ook in de groene
technologie
1.2 Incentives t.b.v. bedrijven voor de verwerking van ruwe
grondstoffen tot hoogwaardige halffabricaten en/of
eindproducten
1.3 Zorgen voor voedselzekerheid: vergroting van agroindustrie in de districten en het binnenland van Suriname
1.4 Zorgen voor energiezekerheid: bevorderen van private
opwekkers van energie, en de regulering van de distributie
middels incentives, prijzenbeleid, stimuleren van duurzame
(groene) energie (reductie van CO2 uitstoot), herevaluatie van
de EBS nv., heroriëntatie van de dieselcentrales.
1.5 Institutionele versterking van de nutsbedrijven d.m.v.
deelname van de particuliere sector in het maatschappelijk
kapitaal en aandelenpakket waardoor het mogelijk wordt om
management en personeel te werven op competentie en niet op
politieke kleur.
1.6 Het stimuleren van duurzame agrarische productie middels
het in cultuur brengen /rehabiliteren van oude en nieuwe
productiegebieden ter bevordering van de lokale productie en
export.
1.7 Toegang tot goedkoop kapitaal door buitenlandse banken
toe te laten op de Surinaamse markt, wetten moeten gericht
zijn op kartelvorming, het instellen van wettelijke regelgeving
op rentetarieven om, “loansharking” te voorkomen
1.8 Hervorming van het onderwijs d.m.v. diepteinvesteringen
in de infrastructuur van de scholen (nieuwe en moderne
schoolcomplexen), in leermiddelen en modernisering van de
leermethodieken, en het verder ontwikkelen en promoten van
beroepsgericht onderwijs op LBO, MBO, HBO niveau, op
technisch, agrarisch en administratief onderwijs.
1.9 Belastingsinkomsten verruimen
1.10 Investeringsfondsen gericht op productie
1.11 Verbreding en vereenvoudiging van het belasting stelsel,
met het accent op et van diverse andere vormen van
belasting.
1.12 Bij wet instellen van overheidsspaarfondsen waarbij een
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bepaald percentage van het staatsinkomen in zo’n fonds
halfjaarlijks wordt gestopt en waarmee beleggingen van
overheidswege internationaal kunnen worden gedaan om het
kapitaal te doen groeien en als leverage voor de realisatie van
grote investeringen te gebruiken
1.13 Ondernemerschap nieuwe agrarische gebieden
ontwikkelen in de districten Commewijne, Saramacca, Para,
Coronie, Marowijne e.a. ter bevordering van het public-private
partnerschap
1.14 Toezicht van overheidsweg op het juiste gebruik van
chemicaliën en medicijnen in de agrarische industrie waarbij
de halfwaarde tijden worden gerespecteerd, alsmede een
verantwoord gebruik van medicijnen in pluimvee en
veebedrijven, conform internationale standaarden. Bij een
onberispelijke nakoming is certficering mogelijk.
1.15 Maatregelen bij wet tegen illegale- en namaakproducten
1.16 Problemen in de rijst en bananensector duurzaam
oplossen o.a. in Nickerie
1.17 Kassenteelt stimuleren via gericht agrarisch onderwijs
1.18 Opzet van een agrarische school voor kennisopbouw op
het gebied van landbouw, visserij en veeteelt (op een centrale
plaats of via e-learning)
1.19 Innovatie- en ondernemers award introduceren voor het
beste productiebedrijf in Suriname
1.20 Stimuleren van jong ondernemerschap o.a. in Saramacca
en overige districten
1.21 Stimuleren vrouwelijk ondernemerschap in de districten
1.22 Weerbaarder maken van Surinaamse ondernemers contra
buitenlandse ondernemers en anderen
1.23 Bescherming van de eigen productie door verlaging
danwel vrijstelling van heffing op productie-input in haar
geheel, en belasting op import van producten die alhier
geproduceerd danwel kunnen worden geproduceerd
1.24 Nieuwe en duurzame afzetmarkten ontwikkelen
1.25 Belastingsfaciliteiten voor lokale en internationale
ondernemers herzien (tax holidays ook voor Surinamers)
1.26 Ruimtelijke ordening en bedrijfsvergunningen afstemmen
en herordenen
1.27 Beroeps- en vakgerichte curricula introduceren op de
leerinstellingen en afstemmen op de vraag van ondernemers en
investeerders
1.28 Ondernemersbeleid en energiebeleid afstemmen op kort
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2. Productieve
werkgelegenheid voor
iedere burger

3. Infrastructuur voor
productieverhoging

4. Duurzaam landgebruik
voor productie

en lange termijn
1.29 Financieringsfaciliteiten creëren voor ondernemers
2.1 Hervorming/verzelfstandiging en modernisering van het
overheidsapparaat en parastatale instellingen c.q.
staatsbedrijven.
2.2 Het bevorderen van de arbeidsethiek.
2.3 Maximale participatie van de beroepsbevolking in het
arbeids- en productieproces middels professionele mobiliteit
bureaus.
2.4 Gender en de werkende vrouw in diverse werkstructuren
herkenbaar maken
2.5 Immigratiebeleid afstemmen op de ontwikkeling van het
land, de emotionele bindingen met Suriname, het realiseren
van bevolkingsgroei, het verkrijgen van goed opgeleide
hoognodige broodnodige kaders voor het bedrijfsleven
2.6 De toelating aanzienlijk versoepelen en het
naturalisatieproces c.q. 2 nationaliteiten voor PSA’ers alsmede
verblijfsvergunningen en vestiging voor immigranten te
reduceren tot hamerstukken met een maximum van 2 weken
wachttijd.
2.7 Immigratiebeleid en illegalenbeleid herzien
3.1 Het aanleggen en instandhouden van adequate
infrastructurele voorzieningen, wegen en waterwerken en
goede waterhuishouding in diverse productie- en industrie
gebieden.
3.2 Uitbreiding en faciliteren van onze rivier havens (b.v.
Commewijne, Nickerie) en het gebruiken van onze
waterwegen voor zwaar transport
3.3 Instellen van free zones voor industrieën en
productiesectoren
3.4 Creëren van een logistiek Hub: JAP luchthaven optimaal
moderniseren naar internationale standaarden, ultra moderne
luchthaven met overslag faciliteiten voor het transport van
goederen met luchtvracht vanuit Europa en de VSA met als
bestemming distributie in Zd – AM en het Caribische gebied.
4.1. Herziening van onze landhervormingswetgeving
(concessie-, verkavelingsbeleid) ter facilitering voor de opzet
van (nieuwe) productiegebieden.
4.2 Behoud van grond voor landbouw, veeteelt en overige
productiesectoren in de kuststrook (jonge kustvlakte), en
uitbreiding ervan; verbod op verkavelingen in deze vruchtbare
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jonge kustvlakte
4.3 Meer mangrove gebieden langs de zeekust en riviereovers
verheffen tot beschermde gebieden, ter conservering van de
biodiversiteit (ecotoerisme inkomsten) c.q. de visserij sector
4.4 Intrekken van onbenutte gronden en deze inzetten voor
productiegebieden, nieuwe agrarische gebieden, veeteelt
gebieden etc.
4.5 Oplossen van het grondenvraagstuk van boeren
4.6 Herziening van onze wetgeving ter oplossing van de
boedelproblematiek in stad en districten c.q. binnenland van
Suriname
4.7 Behoud en verbetering van productie als gevolg van
klimaatverandering
4.8 Goed visserijbeleid om te voorzien in de nationale voedsel
behoefte alsmede voor export, doch overbevissing voorkomen
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Gemiddelde kwik niveau in piscivorous vissen in verschillende rivieren in Suriname; Groene
balken zijn de standaarden van de EU voor menselijk gebruik van 0.5 ug g-1
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Programmalijn 3
De VHP staat voor veiligheid, democratie en rechtsstaat
Uitgangspunten
De VHP staat voor een parlementaire democratische rechtsstaat, met scheiding van de drie
machten. De VHP staat ook voor staatsleiderschap die zich geprogrammeerd bezighoudt met
de belangen van de natie met regelmatige rapportage hieromtrent aan het volk. Zij staat ook
voor bevordering van respect voor wettelijke, ethische, morele en maatschappelijke normen
en waarden op alle niveaus. De VHP staat voor efficiënt en effectief handelen door behoorlijk
bestuur van het land, steeds binnen het kader van beginselen van goed bestuur met voldoende
mogelijkheden van afdwingbaarheid. Enkele aandachtspunten m.b.t. democratie en
rechtsstaat zijn:

versterking van alle democratische instituten, vrijheid van meningsuiting, erkenning
van wet en recht, trias politica en openbaarheid van bestuur;

treffen van rechtsstaatsversterkende maatregelen;

waarborging van de rechterlijke macht, de decentralisatie van de rechtspraak;

voortdurende verbetering van de rechtspleging door uitbreiding, vernieuwing;
De strafrecht keten van opsporing, berechting, bestraffing en reclassering is ontwaard
geraakt. Dat is een serieus probleem, vooral omdat deze gevoelens veel meer uitdrukken dan
alleen angsten voor fysieke dreiging op straat of in huis. Ze zijn een symptoom van de
kwetsbaarheid van burgers in onze risicomaatschappij. Het is een uiting van verlangen naar
zekerheid, veiligheid, de geborgenheid zelf, in een wereld die zulks in steeds mindere mate te
bieden heeft. Voor de VHP is een veilige samenleving buitengewoon belangrijk. Juist omdat
(on)veiligheid zoveel kanten heeft, vereist het een veelzijdige aanpak. Veiligheid betekent
ook economische veiligheid bieden, veiligheid betekent ook goede huisvesting, het
terugdringen van verkeersslachtoffers, veilig voedsel, het tegengaan van discriminatie, het
bieden van perspectieven aan onze jongeren, een toegankelijke gezondheidszorg en het
uitbannen van geweld in het huiselijk leven.
De rol van de persmedia bij de bewaking en beoordeling van de democratie wordt
gekoesterd. Vrijheid van discussie en meningsuiting zijn cruciaal voor de beleving van de
democratie. Vrede en veiligheid vormen een belangrijke basis voor de leefbaarheid in
Suriname. Het streven naar een vreedzame en harmonieuze samenleving is van essentieel
belang gezien de diversiteit aan religiën, etniciteiten, culturen en sociaal-economische
ontwikkelingsniveaus in Suriname. De verbroederingsgedachte zal als leidraad gelden en als
een bij de bestendiging en versterking van een harmonieuze samenleving. Aan de totale
gemeenschap op ons gehele grondgebied zal er een hoger veiligheidsniveau geboden worden.
Een optimaal veiligheidsgevoel zal gegarandeerd worden door een effectieve wets- en
rechtshandhaving en door een kwalitatief goede rechtsbescherming. Er zal aan gewerkt
worden om het gevoel van veiligheid te herstellen en te zorgen voor een optimale beleving
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van de mensenrechten in de ruimste zin des woords. Teneinde een maximaal en duurzaam
resultaat te reiken zal het beleid gestoeld zijn op een integraal nationaal strategisch
veiligheidsbeleid met een meerjarenprogramma. Het veiligheidsbeleid is gebaseerd op een
plan van aanpak middels analyses van de oorzaken van onveiligheid. Daarbij hoort ook
aandacht voor de rol van het Surinaamse leger en het Korps Politie Suriname en de
inlichtingendiensten. Vrede en veiligheid hebben niet alleen te maken met (burger)oorlogen,
maar ook met armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling, respect voor mensenrechten,
opbouw en onderhoud van rechtsstaten en goed bestuur. Voor een veilige wereld is de
internationale rechtsorde essentieel. Maar ook in eigen land is de veiligheid van burgers van
belang. Niet-functionerende regeringen zijn niet alleen een bedreiging voor de veiligheid en
ontwikkeling van een land, maar ook voor de burgers. Terrorisme en criminaliteit vinden
onderdak in falende staten. Criminele netwerken, drugsmaffia’s, grondstoffenroof,
wapenhandel en chaotische vluchtelingenstromen kunnen zich vanuit die staten verspreiden.
Voor de VHP geldt dat Suriname internationaal betrokken en solidair is. We verdedigen
daarom, door een actieve vrede gerichte
en economische diplomatie, een sterke
internationale rechtsorde met een groter respect voor mensenrechten. Democratie, vrede,
goed bestuur en sociaal beleid zijn daarbij centrale uitgangspunten. Internationale
samenwerking is gericht op o.a. bestrijding van drugs en internationale criminaliteit. We
willen betere voorwaarden voor ontwikkeling: eerlijke handel, corruptiebestrijding,
conflictpreventie, coherentie van beleid, effectievere ontwikkelingshulp. De regio moet het
vertrouwen van de burgers verdienen door de Surinaamse belangen en sociaal-democratische
idealen te dienen en democratisch en effectief te functioneren. De VHP wil burgers,
maatschappelijke organisaties en bedrijven betrekken bij een activistische internationale
oriëntatie van Suriname.
Suriname is partner in verschillende regionale samenwerkingsverbanden. De VHP wil een
Caricom, die de burgers de stabiliteit, welvaart en veiligheid biedt, die de lidlanden ieder
voor zich niet kunnen realiseren, en die problemen aanpakt die de lidlanden niet alleen
kunnen aanpakken omdat ze de landsgrenzen overschrijden. Ook onderlinge solidariteit
tussen Caricom landen, om iedereen kansen te bieden op een beter bestaan - of dat nu is door
steun aan de armsten in de regio, of door een buitenlandse politiek die zich meer richt op
mensenrechten, internationale ontwikkelingssamenwerking en conflict preventie - is een
essentieel deel van de regionale samenwerking. Daarbij hoort onontbeerlijk een goed
functionerende interne markt met ruimte voor publieke dienstverlening, een activistische
buitenlandse politiek, een voortvarend internationaal milieubeleid, een streng maar
rechtvaardig asielbeleid en een effectieve bestrijding van terrorisme en georganiseerde
misdaad naar internationale rechtsnormen.
Thema’s/issues
De VHP stelt een aantal eisen en prioriteiten aan nationale veiligheid, democratie en
rechtsstaat in de komende kabinetsperiode. De volgende thema’s worden gekozen:
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Democratie en rechtsstaat
Veiligheid
Beleving van democratie en mediabeleid
Bestrijding van discriminatie en geweld

In de navolgende matrix worden de thema’s uitgewerkt aan de hand van acties behorende bij
elk thema. De issues zijn concrete acties die moeten worden gezien als strijdpunten in de
verkiezingscampagne en speerpunten van beleid bij het verkrijgen van regeermacht.
Thema’s/issues
1. Democratie en
rechtsstaat

Acties
1.1 Herstel van de veiligheid en rechtsstaat in Suriname
1.2 Verdediging en versterking van de democratie in Suriname
1.3 Behoud van de onafhankelijke wetgevende, rechtssprekende
en uitvoerende macht
1.4 Uitbreiding, vernieuwing en modernisering van de
organisatie van de rechterlijke macht en de uitbreiding van
rechterlijke macht; meer rechters en officieren benoemen
1.6 Operationalisering van het Constitutioneel Hof
1.7 De amnestiewet terugdraaien en het decemberproces
herstellen en voortgang doen hebben
1.8 Uitvoering van het Moiwanna vonnis
2.1 Implementeren van het Nationaal Strategisch
2. Veiligheid
Veiligheidsplan
2.2 Zwaardere straffen voor criminelen
2.3 Geen voorwaardelijke invrijheidstelling voor
drugscriminelen, verkrachters, terroristen e.d.; de nodige wetten
aanpassen in DNA.
2.4 Verbeterde trainingen voor politie en leger
2.5 Transformatie van basis camp leger naar ontwikkelingsleger
2.6 Voldoende bemensing van politieposten
2.7 Uitbreiding van de wijkpolitie
2.8 Grenzenbeleid en beheersing
2.9 Naleving van verdragen
2.10 Kustbewaking en kustzone management in het bijzonder
visserijgebieden in de zee
2.11 Bespreekbaar maken en opheffen van grensgeschillen
2.12 Bestrijding van terrorisme, drugs, wapenhandel,
mensenhandel, illegalen, witwassen van geld, gokspelen
2.13 Speciale aandacht voor grensgeschillen (o.a. Tigri gebied)
2.14 Moderne en volksvriendelijke politie en leger
3. Beleving van democratie 3.1 Meer betrokkenheid van burgers bij belangrijke
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en mediabeleid

4. Bestrijden van
discriminatie en geweld

vraagstukken, middels volksraadplegingen en periodieke
peilingen over dienstbaarheid van de overheid in de districten
3.2 Invoering van het vak burgerschapskunde vanaf de vijfde
klas van het GLO
3.3 Ontwikkeling van een mediacode bij het publiceren en het
in de eter brengen van informatie
3.4 Ontwikkeling en onderscheidend vermogen van
overheidsvoorlichting en publieksvoorlichting
4.1 Ruime bestrijding van huiselijk geweld tegen vrouwen en
kinderarbeid
4.2 Bestrijding van discriminatie in de werkplek, op school, in
het gezin, bij het werven van banen, bij gunning van diensten
en werken e.d.
4.3 Wet en recht voor iedereen
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Programmalijn 4:
De VHP staat voor een sterke economie
Uitgangspunten
De VHP streeft ernaar om een sterke en totaal herstelde, meer gediversifiseerde economie, te
bereiken waarin met behulp van creativiteit en innovatie de ontwikkeling van talent, fysieke
en intellectuele capaciteiten wordt bevorderd. Het doel van de VHP (zoals verwoord in
Vision 2030) is de verhoging van de welvaart en het welzijn van het hele Surinaamse volk,
met gelijke kansen op educatief, medisch, sociaal en cultureel gebied voor allen. Veiligheid
en rechtsgevoel dienen weer prioriteit te krijgen, en voor iedereen gewaarborgd te zijn.
De VHP wil die sterkere, breder georiënteerde economie bereiken langs twee sporen.
Ten eerste, door het herstel van het evenwicht in de staatshuishouding. Inkomsten en
uitgaven van de staat dienen weer in evenwicht met elkaar te worden gebracht. Een staat die
structureel meer uitgeeft dan zij ontvangt, maakt te grote schulden, die gaan drukken op
toekomstige generaties en de vrije budgettaire bestedingsruimte doen afnemen door het
beslag dat de ermee verband houdende rentebetalingen op de begroting leggen. Ook de
betalings- en handelsbalans dienen weer in evenwicht te worden gebracht, en liever zelfs een
overschot te laten zien. Om dit te kunnen bereiken is het een bittere noodzaak dat Suriname
van een importeconomie naar een exporteconomie groeit.
Ten tweede, door realisering van het volledig arsenaal van potentiele ondernemers en het
bedrijven, door het aanmoedigen van ondernemersactiviteit, vanuit de wetenschap dat
ondernemers de motor van de economie zijn, respectievelijk diegenen zijn die het geld a.h.w.
voor het land verdienen. Een zo groot mogelijke beperking van de administratieve lastendruk,
van de bureaucratische horden en van de belastingdruk voor ondernemers, moet de
hindernissen en belemmeringen die de groei van de Surinaamse economie in de weg staan
elimineren, doordat ondernemers en bedrijven vrijgelaten worden om zich aan het
ondernemen te wijden. Hieruit resulteert een groei van het Bruto Binnenlands Product en het
Bruto Nationaal Inkomen.
Het bevorderen van de creatie van economische bedrijvigheid en productieve
werkgelegenheid ziet de VHP als een kerntaak van de door haar te vormen regering: werk
dient in de particuliere sector te worden gecreëerd. Daarbij kan de overheid zo gunstig
mogelijke randvoorwaarden voor het welslagen van ondernemingen scheppen, maar is zij niet
diegene die zelf meer banen dient te creëren. Er zal een integrale herziening van het
belastingstelsel plaatsvinden langs drie hoofdlijnen:
 Een internationale (her)oriëntatie van de economie. Deze dient hand in hand te gaan
met fiscale regelgeving die daar bij aansluit. Een uitbreiding van het aantal verdragen ter
voorkoming van dubbele belasting enerzijds en facilitering van buitenlandse beleggers en
investeerders anderzijds zijn voorzien. Hiermee zullen meer staatsrevenuen worden
gegenereerd uit voorheen niet aangeboorde bronnen.
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Lastenverlichting voor bestaande belastingplichtigen die zich aan de fiscale regels
houden. Stimulering van ondernemersactiviteit door vergaande lastenverlichting voor
bedrijven. Voor de overige belastingplichtigen per saldo aanvankelijk gemiddeld
gelijkblijvende, daarna - met het toenemen van de belastingopbrengsten uit nieuwe
bronnen – geleidelijk lager wordende lastendruk.
Vereenvoudiging voor de belastingplichtigen en voor de staat, voor een betere begrip
van de regelgeving, betere nakoming en effectievere inning. Verbeterde informatisering,
waardoor ontduiking wordt tegengegaan en nakoming wordt aangemoedigd.

Het in evenwicht brengen van de financiële huishouding van de staat begint hier: met het
succesvol binnenbrengen van internationale beleggers, wier vermogen door een groeiende
financiële sector beheerd moet worden. Daarbij ontstaat hoogwaardige werkgelegenheid en
krijgt Suriname liquiditeit om haar economische groei verder vorm te geven, door verhoogde
staatsinkomsten uit belastingheffing over toenemende winsten in die financiële sector en over
de hogere salarissen ter zake van die toenemende werkgelegenheid enerzijds, alsmede ter
aanwending van het binnenlands te beleggen buitenlands vermogen dat hier te lande wordt
geparkeerd.
Efficiëntere overheidsbudgettering
Met de beschikbare overheidsmiddelen kan er meer gedaan worden, door projecten (bruggen,
wegen, maar ook ziekenhuizen) in samenwerking met de private sector uit te voeren. In ruil
voor financiering van een project kan dan aan een aandeel in de inkomsten uit het project
worden gedacht. Door het aandeel van vormen van publiek-private samenwerking voor de
uitvoering van projecten te vergroten, en waar nodig de deelname van private sector kapitaal
te stimuleren door ruimere toepassing van een door de staat afgegeven garantie met
betrekking tot te behalen rendementen als middel om private sector investeerders over te
halen, kan de financiële ruimte van de staat worden vergroot, zonder meer schulden te
maken. Bestaande projecten kunnen op overeenkomstige wijze worden geprivatiseerd.
Investeren in de toekomst
Suriname dient bovenal voor de toekomst meer dan ooit te vertrouwen op eigen kunnen.
Hoewel aan personen van Surinaamse afkomst, de kennis en expertise, alsmede het kapitaal
dat zij kunnen inbrengen meer dan welkom zijn, zou het een vergissing zijn alle hoop op hulp
van buiten te vestigen. De oplossing zit – vooral - in onszelf.
Met het zorgen voor goede scholing en opleiding, afgestemd op wat de markt vraagt, nu en in
de komende jaren en met het scheppen van de randvoorwaarden om succesvol te kunnen
expanderen, maakt de VHP Suriname klaar voor de toekomst.
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Thema’s/issues
De VHP stelt een aantal eisen en prioriteiten aan een sterke economie in de komende
kabinetsperiode. De volgende thema’s worden gekozen:
 Diversificatie van de economie
 Herstel van het budgettair evenwicht
 Ontwikkeling van “human capital”
 Stimulering en sturing van economische groei
In de navolgende matrix worden de thema’s uitgewerkt aan de hand van acties behorende bij
een thema. De issues zijn concrete acties die moeten worden gezien als strijdpunten in de
verkiezingscampagne en speerpunten van beleid bij het verkrijgen van regeermacht.
Thema’s/issues
Acties
1.1 Financieel-beleid
1. Herstel van het
budgettair evenwicht
 Een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven van de
Staat
 Modernisering van het financieel-beheer
 Opheffen van financiële tekorten bij
overheidsverplichtingen
 Opbouw van voldoende kasreserves en overheidsmiddelen
 Inkomstenvergroting uit belastingheffingen: mijnbouw,
goud, hout, luxe goederen, grond, loterijen, casino’s,
alcoholische dranken etc.
 Heroriëntatie van de inzet van de government take
 Vergroting van de deviezenvoorraad
 Verbetering van de credit rating
 Zware bezuinigingen bij overheidsopgaven op o.a. huur
faciliteiten, parastatale instellingen, betaalde politieke
ambtenaren die thuis zitten, stopzetten subsidies bij semi
overheidsbedrijven waar mogelijk
 Stimuleren van de instroom van buitenlands
investeringskapitaal en beleggingsvermogen (extra
belastingopbrengsten)
 Meer belasting halen uit het binnenland van Suriname in
relatie tot het milieu (b.v. verdubbeling goudbelasting)
1.2 Fiscaal-beleid
 Herziening Surinaams belastingstelsel: een rechtvaardige
en naar draagkracht gebaseerd belastingstelsel invoeren
 Optimaal belastingsysteem waarbij alle ingezetenen en niet
ingezeten die wonen in Suriname, en belastingplichtige
entiteiten worden geadministreerd voor het monitoren van
de belastingen
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Aanpak van belastingontduikers
Verbetering belastinginning invoeren
Belastingwet- en regelgeving vernieuwen naar standaarden
van de 21ste eeuw
1.3 Economisch-beleid
 Van een importeconomie naar een exporteconomie
 Het aantrekken van buitenlandse investeerders om met
lokale ondernemers in joint-venture verband bedrijven en
industrieën op te zetten
1.4 Monetair-beleid
 Stabiliteit en groei door inflatieniveau van minder dan
10% per jaar en economische groei van gemiddeld 5% per
jaar
 Jaarlijks overheidstekort op de begroting drastisch
wegwerken
 De Surinaamse Dollar waardevast maken en een stabiele
wisselkoers bewerkstelligen
 Indamming van monetaire financiering van staatsuitgaven
 Versterking van de koopkracht door het beteugelen van de
inflatie
 Het doen realiseren van een verhoogd BBP (Bruto
Binnenlands Product) en een verhoogd BNI (Bruto
Nationaal Inkomen)
 Behoud van een onafhankelijke Centrale Bank
 Opzetten van een stabiliteitsfonds (spaarfonds) met de
gelden van de mijnbouwsector
2.1 Verder ordening van de mijnbouwsector en meer belasting
2. Diversificatie van de
heffen op mijnbouw sector (export gericht)
economie
2.2 Verdere ontwikkeling en modernisering van de agrarische
sector, de bosbouw sector, de toerisme sector
2.3 Onderzoek naar productdiversificatie (en eventueel
opzetten van een nieuw instituut hiervoor)
2.4 Overzichtelijk en ordelijk inrichten met inachtneming van
belastinginning en milieu
3.1 De MDG’s verder bewerkstelligen
3. Ontwikkeling van
3.2 Behoefte onderzoek van vraag en aanbod uitvoeren
“human capital”
3.3 Instelling National Training Agency voor certificering en
accreditatie van instituten en opleidingen
4. Stimulering en sturing 4.1 Aanwijzing economische groeikernen en instellen van
vrijhandelszones (tax free zones)
van economische groei
4.2 Investeringsplannen per economische groeikern
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4.3 Aantrekken van diasporakennis en kapitaal; Diaspora en
diaspora organisaties zullen betrokken worden bij de
ontwikkeling van Suriname
4.4 Instelling economische groeizones
4.5 Evaluatie van de bestaande PSA wet en deze aanpassen
aan de uitgangspunten van het diasporabeleid
4.6 In de bestaande investeringswet meer zekerheden
inbouwen voor het aantrekken en beschermen van diaspora
(kapitaal)investeringen
4.7 Instellen van een diaspora-unit bij het Ministerie van
Buitenlandse zaken speciaal belast met het uit uitvoeren van
het diaspora beleid ten aanzien van het aantrekken van kennis
en kapitaal
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Programmalijn 5:
De VHP staat voor internationaal samenwerken
Uitgangspunten
Schuivende machtsverhoudingen in de wereld laten zien dat Azië, Afrika en Zuid- Amerika
de stuwende krachten zijn van de wereldeconomie. De verwachting is dat ze in 2030 goed
zijn voor bijna 60% van de wereldeconomie. De economische macht van Azië en van ZuidAmerika is ook internationaal zichtbaar in de politieke verhoudingen. Door nieuwe spelers
zoals de G20 landen (Groep van 20 landen die 90% van het wereldwijde BNP uitmaken, 80%
van de wereldhandel, en tweederde van de wereldbevolking) en de BRICS landen (Brazilie,
Rusland, India,China en Zuid Afrika) is een andere dynamiek in de relaties tussen landen
ontstaan omdat ze mede inbreng hebben in het internationaal financieel systeem. Met
betrekking tot de BRICS landen kan worden vermeld dat onze zuiderbuur Brazilie, als enig
UNASUR lidland, behoort tot de BRICS met daarnaast China en India die traditioneel door
Suriname als “herkomstlanden” worden gekenmerkt.
De vraag naar energie, voedsel, water en grondstoffen is internationaal sterk toegenomen
door groei van de wereldbevolking en het wereldwijde BBP; dat leidt tot schaarste van
hulpbronnen en druk op de prijzen. Klimaatverandering en uitputting van natuurlijke
hulpbronnen (milieu, bodem, biodiversiteit) begrenzen de sociale- en economische
ontwikkeling van zowel ontwikkelings- als ontwikkelde landen. Internationale organisaties,
in het bijzonder de Verenigde Naties worden steeds belangrijker voor het oplossen van
grensoverschrijdende vraagstukken. Steeds meer bedrijven en kennisinstellingen worden
actief betrokken bij het zoeken naar oplossingen voor mondiale vraagstukken zoals o.a.
voedselzekerheid ,water en energie. Landen zijn steeds sterker met elkaar verbonden en
hebben belang bij goede afspraken.
Met betrekking tot de internationale discussies die thans gaande zijn over het vaststellen van
een nieuw raamwerk voor een Post 2015 ontwikkelingsagenda die de Milleniumdoelen
(MDG’s) zal moeten vervangen, zijn landen het erover eens dat deze MDG’s niet
ongewijzigd kunnen worden voortgezet. Daarvoor is de wereld sinds het einde van de
jaren’90 teveel veranderd. Er zal een nieuwe ontwikkelingsstrategie moeten komen met
nieuwe doelen zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s), die een duurzame
ontwikkeling van de wereld moet garanderen. De nieuwe globale ontwikkelingsagenda zal
gericht moeten zijn op het ecologische aspect dat niet meer los mag worden gezien van
sociale en economische aspecten voor de bestrijding van armoede en ongelijkheid.
Ook Suriname ontkomt niet aan het formuleren van antwoorden op de uitdagingen van de
huidige internationale ontwikkelingen. Door de toenemende onderlinge afhankelijkheid van
landen wordt de aandacht in het buitenlands beleid verlegd van territoriale aangelegenheden
naar thema’s die de grenzen van staten overstijgen en die vragen om specialisatie en focus.
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De Vooruitstrevende Hervormingspartij is zich er terdege van bewust dat politieke leiders
met een ontwikkelingsvisie voor de toekomst beseffen dat landen die hun vitale nationale
belangen willen veiligstellen en garanderen, niet in staat zijn om op eigen kracht antwoord te
geven aan de uitdagingen van de huidige internationale ontwikkelingen.
Analyses wijzen uit dat de toenemende competitie om toegang tot land, water, energie en
andere natuurlijke hulpbronnen in toenemende mate ook de oorzaak en drijfveer van
conflicten zal zijn, en daardoor negatieve consequenties zal hebben voor de stabiliteit en
veiligheid in de wereld. In de komende 20 jaar zal er sprake zijn van grote onzekerheid over
de ontwikkeling van de internationale en nationale veiligheidssituatie.Ook hier blijkt de
noodzakelijkheid voor Suriname om een strategische lange termijn visie voor buitenlands
beleid te ontwikkelen, gebaseerd op een gedegen omgevingsanalyse (regionaal,
internationaal).
Voor het moment wordt volstaan met te vermelden dat politieke- en economische
ontwikkelingen in Zuid-Amerika, dit continent op de voorgrond plaatsen. Samen met het
Caraibisch gebied worden ze als een belangrijke groeipool gezien waar investeren interessant
is. Daarnaast heeft de EU een bijzonder accent gelegd op de relaties met Zuid-Amerika en het
Caraibisch gebied vanwege de historische banden en overzeese gebiedsdelen, maar meer nog
vanwege de behoefte aan en de focus op energie en grondstoffen.
Vooralsnog is het standpunt van de VHP voor het buitenlands beleid dat de focus voor de
bilaterale-, regionale- en internationale samenwerking op een veranderde internationale
wereldsituatie met nieuwe geo-politieke en geo-economische machtsverhoudingen, gericht
zal zijn op meer afstemming en coördinatie voor duurzame ontwikkeling en samenwerking
op strategische gebieden.
Suriname zal meer dan voorheen niet alleen voor mondiale maar ook voor bredere nationale
belangen een gecoördineerd en vaak multilateraal antwoord moeten formuleren, dat vertaald
wordt in een succesvol buitenlands beleid.
Thema’s/issues
De VHP stelt een aantal eisen en prioriteiten aan internationaal samenwerken in de komende
kabinetsperiode. De volgende thema’s worden gekozen:
 Bevorderen van de internationale rechtsorde
 Nationale veiligheid en politieke stabiliteit via geïntegreerd internationaal
veiligheidsbeleid
 Eerbiedigen, beschermen, waarborgen van mensenrechten
 Herstel integriteit en imago van Suriname in het internationaal systeem
 Efficiënt inzetten van de diplomatieke dienst
 Benutten van de nieuwe economische wereldorde
 Bevorderen zuid-zuid samenwerking
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Versterken van de Verenigde Naties
Herstel relatie Nederland
Betrekken diaspora en diaspora organisaties
Bevorderen gender gelijkheid in het buitenlands beleid

In de navolgende matrix worden de thema’s uitgewerkt aan de hand van acties behorende bij
een thema. De issues zijn concrete acties die moeten worden gezien als strijdpunten in de
verkiezingscampagne en speerpunten van beleid bij het verkrijgen van regeermacht.
Thema’s/issues
Acties
1.1 Waarborgen van mensenrechten
1. Bevorderen van de
1.2 Goede verhoudingen met andere staten
internationale rechtsorde
1.3 Goede internationale wetgeving en de naleving daarvan
1.4 Duurzame internationale vrede en veiligheid
2.1 Omgevingsanalyse van de bedreigingen voor Suriname
2. Nationale veiligheid en
(grensoverschrijdende criminaliteit; drugs- en wapenhandel;
politieke stabiliteit via
pandemieen HIV/AIDS; klimaat)
geïntegreerd
2.2 Samenwerking met andere landen en goede internationale
internationaal
afspraken
veiligheidsbeleid
2.3 Effectief preventief beleid
3.1 Bescherming en bevordering van alle mensenrechten:
3. Eerbiedigen,
burgerlijke rechten, culturele, economische, politieke- en
beschermen, waarborgen
sociale rechten, het recht op ontwikkeling
van mensenrechten
3.2 Ontwikkelen v. beleidsprogramma’s ter bescherming van
deze rechten
3.3 Technische ondersteuning
3.4 Voorlichting
4.1 Met aanname amnestiewet is de rechtsstaat geschonden
4. Herstel integriteit en
4.2 Beïnvloeding van de buitenlandse publieke opinie in het
imago van Suriname in
het internationaal systeem eigen voordeel ten gunste van een goed internationaal imago
4.3 Imago van de VHP die gaat voor ‘rechtsstaat en
democratie’ kan bij regeerverantwoordelijkheid een sterke
perceptie creëren welke geassocieerd wordt met een nationaal
imago
5. Efficiënt inzetten van de 5.1 Diplomatieke posten van Suriname moeten functioneel en
gerichter worden ingezet om de belangen van Suriname te
diplomatieke dienst
dienen.
5.2 Geen logge bezettingen van de posten maar
vertegenwoordigers met specifieke deskundigheid over
thematische kwesties en die politieke rapportages kunnen
maken
6.1 Benutten van nieuwe financiële arrangementen en
6. Kansen benutten van
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een nieuwe economische
wereldorde door
duurzaam inzetten van
natuurlijke hulpbronnen
7. Bevorderen zuid-zuid
samenwerking
8. Versterken van de
Verenigde Naties vanwege
overkoepelende
verantwoordelijkheid

9. Herstel relatie
Nederland
10. Diaspora en diaspora
organisaties zullen
betrokken worden bij de
ontwikkeling van
Suriname
11 . Bevorderen gender
gelijkheid in het
buitenlands beleid

financieringsconstructies voor innovatieve duurzame projecten
die bijdragen aan beleidsdoelstellingen

7.1 Verhogen van zuid-zuid handelsstroom, investeringen,
technologie en kennis als een steeds belangrijkere dimensie
van ontwikkelingssamenwerking
8.1 VN heeft een overkoepelende verantwoordelijkheid ten
aanzien van de handhaving van o.a. de internationale vrede en
veiligheid, samenwerking en onpartijdigheid.
In het stelsel van internationale organisaties heeft de
Verenigde Naties een fundamentele rol. Het internationale
speelveld en de onpartijdigheid van de VN vormen de
gemeenschappelijke basis van waaruit landen door
samenwerking het grootste voordeel kunnen trekken, met de
garantie dat hun soevereiniteit gewaarborgd blijft. Hoewel er
fora zijn die parallel iets proberen te doen aan crisessituaties
(o.a. G-20, omdat het VN systeem niet levert), wordt men door
het internationale recht en de internationale verhoudingen
teruggedwongen naar het VN systeem. De Verenigde Naties
zijn daarom dan ook het aangewezen platform voor
internationale samenwerking.
9.1 Nieuwe impuls geven aan de relatie met Nederland
9.2 Erkenning van de historische, culturele en
maatschappelijke banden
10.1 Economische voordelen via diasporabeleid op het gebied
van toerisme, handel, investeringen en vaardigheden.

11.1 Integreren van genderaspecten in het buitenlands beleid:
 Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een van de
fundamenten van de democratische rechtsstaat
 Het is bewezen dat vrouwen bijdragen aan betere,
breder gedragen besluitvorming en aan stabielere,
duurzamere samenlevingen.
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Programmalijn 6:
De VHP staat voor cultuur, sport en welzijn
Uitgangspunten
Alle mensen hebben bij de geboorte een gave ontvangen om creatief bezig te zijn.
Kunstenaars in ons land hebben die gave ontwikkeld en hebben bewezen niet onder te hoeven
doen voor buitenlandse. Daarom moeten wij hen koesteren. Het is ook belangrijk te koesteren
wat kunstenaars in het verleden tot stand hebben gebracht, niet alleen vanwege om
historische belang, maar omdat kunst zeggenschap heeft over tijdsbarrieres heen. Kunstenaars
ontwikkelen hun sterke driften en creaties om te communiceren. Cultuurbeleid moet erop
gericht zijn om kunst en kunstenaars te midden van de samenleving te plaatsen. Voor het
Surinaamse cultuurleven zijn de verschillende talen van fundamentele betekenis. Respect
voor de grote diversiteit aan culturen spant de kroon boven alles. Sportbeoefening is
belangrijk voor het algemeen welzijn van de mens, voor versterking van de intermenselijke
relaties, kortom het beste medicijn voor lichaam en geest. In onze moderne samenleving waar
velen een zittend bestaan hebben en nodigt sport ons uit tot actieve recreatie. Daarom is het
goed om sport te stimuleren, in het bijzonder voor jongeren. Surinaamse sporters hebben ook
een actieve rol in de regio, internationaal doen ze het ook prima. Samenwerking tussen
scholen en sportclubs wordt daartoe bevorderd. Een gemeenschap die volop aan sport doet,
zal ook gezonder zijn en ook beter presteren in het dagelijks leven, hetgeen de ontwikkeling
van Suriname ten goede komt. Cultuur en sport krijgen ook steeds meer waardering in het
onderwijs. Sport verbroedert.
Cultuur en religie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Cultuur kan niet zonder religie en
religie heeft cultuur nodig om het leven concreet vorm te geven. Cultuur omvat een geheel
aan betekenissen: normen en waarden, materiële levensvoorwaarden en normatieve inzichten.
Normatieve inzichten over waarheid, schoonheid en goedheid met betrekking tot God, mens
en het universum. In dit licht gezien vormen cultuur en religie de basis voor geestelijke
ontwikkeling, opvoeding en vorming van een volk en hun leiders. Vrije beleving van cultuur
en religie, inclusief vrijheid van godsdienst, zal gekoesterd moeten blijven. Respect voor
elkanders cultuur en religie is een gezonde basis voor een gemeenschappelijke Surinaamse
identiteit, vrede en harmonie zijn belangrijk voor de ontwikkeling van ons land. Ons volk laat
in dit opzicht duidelijk blijken de rijke culturele diversiteit die in ons land bestaat te blijven
koesteren. Godsdienstvrijheid en cultuur zijn onze bevolking een groot goed.
De VHP ziet genderbeleid als onderdeel van een diversiteitsbeleid een belangrijk thema. De
termen‘genderbeleid’ en ‘diversiteitsbeleid’ zijn te verkiezen boven het concept van ‘gelijke
kansen - beleid’. Het begrip ‘gelijke kansen’ verwijst immers in de eerste plaats naar de
afwezigheid van belemmeringen voor economische, politieke en sociale participatie. Er is
meer nodig dan alleen maar gelijke kansen om gendergelijkheid te realiseren, vandaar de
behoefte aan aandacht voor gendersensitieve maatregelen (o.a. werving en selectie,
Page 39 of 80

ontwikkeling en opleiding, loopbaankansen, beloning en beoordeling). Het eerdere negatieve
vrijheidsconcept van ‘gelijke kansenbeleid’, dat de nadruk legt op de afwezigheid van
belemmeringen, kan tot een rijk diversiteitsbeleid uitgroeien als er rekening wordt gehouden
met de individuele en maatschappelijke context waarin men zich bevindt. De term
‘diversiteit’ betekent voor de VHP een gevarieerde rijkdom aan persoonlijke ervaringen,
waarden en wereldvisies die ontstaan uit een wisselwerking van door de verschillende
culturen en omstandigheden bepaalde factoren zoals thuistaal, culturele achtergrond, gender,
leeftijd, religie, geografische regio, seksuele geaardheid, functie - beperking en socioeconomische situatie. Vanuit haar streven naar excellentie streeft de VHP ernaar dat elk talent
in de samenleving zich optimaal kan ontplooien. Aangezien potentieel talent in alle
geledingen van de samenleving aanwezig is, neemt de VHP initiatieven om een omgeving te
creëren waar dit talent maximaal kan ontwikkeld worden. Dit betekent dat een genderneutraal
beleid moet samengaan met gendersensitieve maatregelen. De belemmeringen, die individuen
en groepen ondervinden in hun zelfontplooiing zijn vaak indirect en moeilijk te
onderscheiden. Zij worden veroorzaakt door structurele verschijnselen, sociale representaties
en vaak moeilijk concreet te vatten culturen van samenleving of samenwerken, die bijzonder
veel weerstand bieden aan verandering.
Via de vorming van mannelijke en vrouwelijke leidinggevenden worden genderverschillen en
de meerwaarde ervan onder de aandacht gebracht en wordt een groeiende waardering van
‘met vrouwelijkheid verbonden’ leiderschapskenmerken nagestreefd. Daartoe wordt een
structureel verankerd aanbod van (diversiteits-)vorming voor leidinggevenden aanbevolen.
Thema’s/issues
De VHP stelt een aantal eisen en prioriteiten aan het te voeren cultuur en sportbeleid in de
komende kabinetsperiode. De volgende thema’s worden gekozen:
 Actieve kunst- en cultuurpolitiek
 Muziek, zang, dans, drama en beeldende kunst
 Sport
 Jongeren
 Gender
In de navolgende matrix worden de thema’s uitgewerkt aan de hand van acties behorende bij
een thema. De issues zijn concrete acties die moeten worden gezien als strijdpunten in de
verkiezingscampagne en speerpunten van beleid bij het verkrijgen van regeermacht.
Thema’s/issues
1. Actieve kunst- en
cultuurpolitiek

Acties
1.1 Fondsvorming voor meer betrokkenheid van kunst en
cultuur op de samenleving
1.2 Meer ruimte voor kunst en cultuur in het curriculum van
het basis- en voortgezet onderwijs
1.3 Instandhouding van het culturele erfgoed van Suriname te
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2. Muziek, zang, dans,
drama en beeldende kunst
3. Sport

4. Jongeren

5. Gender

weten de bezienswaardige monumentale gebouwen uit het
koloniaal tijdperk, de monumenten, en onze prachtige land- en
waterschappen (stuwmeer, Bigi Pan etc)
1.4 Uitbreiding van de internationale culturele samenwerking
1.5 Verbetering van de infrastructuur voor cultuuruitingen
1.6 Koppeling van toeristische activiteiten met
cultuuractiviteiten, ook eco-toerisme
1.7 Moedertaalonderwijs aanbieden als keuzevak op
bijvoorbeeld G.L.O.
Het stimuleren en veredelen van kunstuitingen w.o. dans,
drama, beeldhouwkunst, schrijven, tekenen, schilderkunst en
muzikale vorming
3.1 Ontwikkeling van sportfaciliteiten en stimulerend beleid
gericht op sportoefening voor de lichamelijke en geestelijke
gezondheid in de districten en wijken, waar duidelijk een
inhaalslag noodzakelijk is.
3.2 Stimulering van recreatieve buitensporten over het gehele
land
3.3 Meer onderwijs, sport- en cultuurcentra in sociaal
zwakkere buurten in alle districten i.s.m. het bedrijfsleven,
maar ook op onderwijsinstellingen z.a. NATIN-PTC-AdeKUS
campus
3.4 Stimulering en betere begeleiding van sportorganisaties
3.5 Verdere opvoering van de nationale sportprestaties naar
regionaal en internationaal niveau
3.6 Opzetten van een nationaal fonds voor sport en cultuur
3.7 Instelling van nationale awards voor sport en cultuur
4.1 Evaluatie van het functioneren van de jeugdinstituten
4.2 Vroegtijdige signalering van risico- of probleemgedrag bij
jongeren
4.3 Uitbreiding van faciliteiten rond kinderopvang en
naschoolse opvang
4.4 Bestrijding van vormen van kindermishandeling
4.5 Ontwikkeling van een jeugdbanenplan waarbij jongeren
sneller worden geholpen aan leer- en werk arbeidsplaatsen
5.1 Nakomen van de afspraken ter wereldconferentie in China
5.2 Stimulering leiderschap en politieke macht bij vrouwen
5.3 Stimuleren economische zelfredzaamheid bij vrouwen
5.4 Bestrijding geweld tegen vrouwen
5.5 Duurzame vergroting van de productie en inkomen van
vrouwen , o.a. door betere toegang en verdeling van inkomens,
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6. Religie

7. Natievorming

8. Ouderen

deelname aan besluitvorming over verbeterde toegang tot
energie, drinkwater, sanitatie , grond en woningen
5.6 het beschermen , bevorderen en verwezenlijken van
seksuele en reproduktieve gezondheid, en de rechten van
vrouwen en mannen, hetero’s/homos en lesbisch LGBT,
jong/oud
6.1 Onderzoek naar de emancipatorische status etnische
groepen in Suriname
6.2 Optimalisering voorzieningen voor beleving van religieuze
normen en waarden en kennisontwikkeling van bekendheid
met het bestaan van verschillende religieën in Suriname
6.3 Certificering van geestelijken in overleg met hun
koepelorganisaties die hen in Suriname vertegenwoordigen
7.1 Het verwerven van kennis en inzicht in de LatijnsAmerikaanse natievorming en in hun economische en politieke
ontwikkeling in relatie tot verschillende staatsvormen.
7.2 Het leren herkennen en beschrijven van historische
periodes van sociaaleconomische en politieke veranderingen in
Suriname.
7.3 Het identificeren van de discursieve evolutie van de
natievorming en op welke wijze deze te bevorderen in
Suriname.
8.1 De hoogte van AOV herzien en ouderenzorg intensiveren
8.2 Pensioenen bij wet waardevast maken over de gehele linie
8.3 Huisvestingsbeleid verkennen ten aanzien van ouderen
respectivelijk bejaardenzorg herevalueren
8.4 Nationale zorgverzekering ontwikkelen en optimaliseren
naar draagkracht van de Surinaamse burger
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Kaart van Suriname met de leefgebieden van Inheemse en Marron volkeren
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Programmalijn 7:
De VHP staat voor goed bestuur en sociale rechtvaardigheid
Uitgangspunten
De VHP staat voor een integere en dynamische politiekvoering gericht op rust, orde,
verbroedering, en harmonie in het land. De VHP is de mening toegedaan dat goed bestuur
(“good governance”) de belangrijkste bepalende factor is bij de ontwikkeling van Suriname.
Onder goed bestuur vallen zaken als wet en recht, sterke en deskundige instituten, en
investering in goed en hoog onderwijs. Deskundige en rechtvaardige instituties (DNA,
regering, onafhankelijke rechterlijke macht en monetaire autoriteiten) bepalen de kracht en de
kwaliteit van en daarmede het vertrouwen in het bestuur. Ook de overheidsdiensten welke
belast zijn met grondzaken moeten rechtvaardig en transparant zijn.
Suriname kent verschillende bestuurslagen. De overheid, de districtsraden, ressortsraden, de
waterschappen, etc. We willen dat bestuurders herkenbaarder en toegankelijker worden.
Indien aan deze mensen in hun dagelijks werk meer zeggenschap en vrije
keuzemogelijkheden wordt toebedeeld betekent dat progressie in het te voeren beleid worden
gelaten. Dus krijgen zij meer grip op politici (DNA-leden en DR- en RR-leden) bij concrete
politieke besluitvormingen. De VHP wil een bindend en betrouwbaar bestuur volgens de
normen van goed bestuur. Het is van groot belang dat mensen zich aangehoord en
gerespecteerd voelen in hun publieke dienstverlening. Er zal onderscheid worden gemaakt in
publieke voorlichting en beleidsvoorlichting. De voorlichtingsdiensten op de verschillende
ministeries zullem worden versterkt. Beleidsvoorlichting zal worden geprofessionaliseerd en
ontdaan worden van ordinaire politieke propaganda. De VHP is een politieke organisatie die
een bepaalde combinatie van sociale rechtvaardigheid met gelijkheid en vrijheid nastreeft. De
VHP ageert en reageert daartoe op geordende wijze in het maatschappelijke krachtenveld
teneinde een democratische en humane samenleving, gebaseerd op gelijkheid en
gelijkwaardigheid van Surinamers, te onderhouden en zich alszodanig te manisfesteren.
De reorganisatie van de Publieke Sector van Suriname PSR, en wel via een geïntegreerd
public sector reform programma, is nu meer dan evident. Succesvolle reorganisatie moet niet
alleen worden gezien als een evaluatie en eventuele bijstelling van de door de Overheid te
verlenen diensten en de aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit van deze diensten, maar
moet vooral ook gezien worden als een preconditie om verdere ontwikkelingsinitiatieven tot
volle ontplooiing te doen komen. De reorganisatie van de publieke sector is dus niet een
enkel op zichzelf staand doel, maar is vooral een van de condities voor verdere ontwikkeling.
De kern bij de uitvoering van PSR is de focus op verbetering van overheidsdiensten en
dienstverlening aan het publiek. Twee trends zijn duidelijk herkenbaar n.l.
overheidsbezuinigingen en publieke dienstverlening. Een aantal thema’s nauw verbonden met
deze trends zijn: resultaat- en kostenbewustzijn, dienstverlening en klantgerichtheid,
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prestatiebegroting, prestatienormen, marktgerichtheid, zuinigheid en budgetdiscipline, human
resource management, informatisering, voortgangscontrole en evaluatie van output en
resultaten. PRS moet ook resulteren in het stimuleren van de private sector (o.a. meer
investeringen en arbeidsplaatsen creëren).
Goed bestuur komt tot stand door initiatieven van binnenuit, door ruimte te laten voor
oprechte en positief ingestelde nationale krachten om een eerlijke en stabiele samenleving te
helpen opbouwen, met een onafhankelijk en rechtvaardig rechtssysteem dat niet esoterisch is
maar voor een ieder toegankelijk en aanspreekbaar is. Reorganisatie en modernisering van de
publieke sector (de Overheid) op basis van herformulering van de taken van de Overheid,
moet leiden tot een moderne effectieve en efficiënte en kostenbesparende overheidssector
waarin de Overheid terugtreedt uit de niet strategische productie en het bestuur wordt
gedecentraliseerd. Parastatale bedrijven en verzelfstandigde overheidsdiensten zullen worden
gerationaliseerd/gecommercialiseerd. Er zal een privatiseringsstrategie worden ontwikkeld en
hiervoor in aanmerking komende “parastatalen” zullen in dit programma worden opgenomen.
Een strategie voor behoud, uitbreiding en het inzetten van kader in overheidsdienst zal
worden ontwikkeld, opdat dit kader van hoge kwaliteit en met grote uitvoeringscapaciteit, een
peiler wordt van ‘de nieuwe Overheid’. De rol van dit kader is van essentieel belang om de
Overheid de vooruitgeschoven positie m.b.t. de verdere ontwikkeling te laten blijven
vervullen.
Een betrouwbare overheid staat voor integere en van onbesproken gedrag zijnde politici en
ambtenaren. Integriteit is voor de VHP een centraal thema. De VHP is een voorstander van
een nieuwe wet op politieke ambtsdragers waarbij de “wachtregeling” en sollicitatieplicht
goed worden geregeld. Opstapeling van inkomens uit hoofde van een politieke functie en
uitkering(en) uit vorige betrekkingen worden niet geduld. VHP-politici zijn in dienst van het
volk. Zij laten zich leiden door het algemeen belang en niet door het eigenbelang. Integere
bestuurders zetten het staatsapparaat niet in voor eigen beeldvorming en prestige. VHPpolitici vermijden situaties waarbij een schijn van belangenverstrengeling gewekt wordt. De
financiering van politieke partij zaken moet inzichtelijk zijn teneinde om het mogelijkerwijs
kopen van invloed te voorkomen. Er komt een wet op de financiering van politieke partijen
waarin de jaarlijkse bijdrage door een persoon of een bedrijf aan een politieke partij aan een
maximum wordt gebonden. Ook worden er beperkingen gesteld: aan het bedrag dat partijen
zullen mogen besteden voor propaganda enz. Bijdragen aan partijen meer dan 1,500 SRD
worden publiekelijk gemaakt.
De VHP wil gezagrehabilitatie van de overheid, doelend op de goede naam en eer va de
weleer, rechtvaardigheid en vooral respect voor mensenrechten. De samenleving is gebaat bij
een overheid die staat voor haar taak en daarmee ook respect afdwingt door o.a. daadkracht,
besluitvaardigheid en visie. Dat vraagt om integriteit en betrouwbaarheid bij iedereen die
binnen het overheidsapparaat werkzaam is. De publieke sector is aan een grondige herziening
toe. Kwaliteit zal meer en meer centraal moeten komen te staan. Nagegaan moet worden hoe
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wij het bestuur in de komende jaren zullen inrichten, zodat op termijn sprake kan zijn van een
efficiënte en integere overheid. De VHP wil de contouren neerzetten voor de Nieuwe
Overheid, met aandacht voor:
1. Mobilisatie van kennis, kapitaal en het netwerk van de diaspora
2. Ontwikkeling van de tertiaire sector op een duurzame wijze (hoogwaardige landbouw,
toerisme, water, logistiek, ICT, gezondheidszorg en financiële sector)
3. De Surinaamse burger op de voorgrond (ontwikkeling van de burger, maar ook
klantvriendelijkheid naar de burger toe)
4. Meer samenwerking op alle niveaus (ook na de uitslag van een verkiezing)
5. Een gezamenlijke visie formuleren in het MOP van 2015 – 2030, waarbij een
meerjarenperspectief wordt vastgelegd met coalitie en oppositie om de contouren van
ontwikkeling van Suriname voor lange termijn vast te leggen.
De contouren van de nieuwe overheid zullen worden vastgelegd in de regeringsverklaring.
Na de verkiezing van mei 2015 zullen de uitgangspunten van de nieuwe overheid het
vertrekpunt zijn voor de nieuwe coalitie regering.
De randvoorwaarden voor een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling zijn o.a. lage
inflatie, economische groei en een rechtvaardige inkomensverdeling. De VHP streeft ernaar
dat iedereen goed en voldoende onderwijs geniet. Een tevreden volk gaat ook meer presteren.
In een arbeidzame gemeenschap nemen geweld en discriminatie af. De VHP streeft ernaar dat
er werkgelegenheid is voor iedereen, zodat men niet in armoede hoeft te leven, kunnen
werken en verdienen voor een eigenhuis. De VHP gaat zich verder ook richten op de beleid
lonen en voo voorrzieningen t.b.v niet overheidsambtenaren z.a. dienstvrouwen, tuinmannen,
bouwvakkers zodat deze groepen niet 3 of meerdere banen per dag hoeven te hebben om rond
te komen. De VHP streeft er ook naar om optimale zorg voor jong en oud te garanderen,
voorts werkgelegenheid te creeren voor de werkloze jongeren, en men voor een dak boven
het hoofd kan zorgen. Mensen met een beperking zullen zo de mogelijkheid ook worden
geholpen. De rijkdom van het land zullen ook hiervoor worden ingezet. De VHP zal de
komende jaren de nodige middelen halen uit extra belastingheffingen op luxe en die
investeren in deze sectoren. Tenslotte wenst de VHP wet en recht voor iedere burger hoog in
de vaandel te dragen. Een betrouwbaar volk moet ook zijn politici kunnen vertrouwen: er is
in deze geen ruimte voor corruptie en discriminatie. Zo is de VHP voorstander van voldoende
transparante openbare bestedingen van openbare middelen, via een gecoördineerd
inkoopbureau, met duidelijke strafrechtelijke aansprakelijkheden. Deze zaken staan aan de
basis voor een sociaalrechtvaardig Suriname. Ontwikkelingskansen zijn voor een ieder gelijk
en dienen beleidsmatig te worden bevorderd.
De basisvoorzieningen, zoals minimale levensstandaard, goed en modern onderwijs,
kwalitatief goede gezondheidszorg, drinkwater en elektriciteit, huisvesting, sport en recreatie,
en ICT, zullen toegankelijk zijn voor een ieder. Bij het beleid ten aanzien van
armoedebestrijding, onderwijs, volksgezondheid en gender-gelijkheid zullen de Millenium
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Development Goals als leidraad dienen. Jongeren staan voor grote uitdagingen op het gebied
van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en werkgelegenheid. Er zullen daarom
faciliteiten worden gecreëerd om hen te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het
bereiken van gendergelijkheid moet worden gezien als een middel om daadwerkelijk
ontwikkeling voor de leden van beide seksen te realiseren, m.a.w. het bereiken van welvaart
en welzijn voor elk lid van beide groepen.
Thema’s/issues
De VHP stelt een aantal eisen en prioriteiten aan het te voeren sociaalrechtvaardigheidsbeleid en goed bestuur in de komende kabinetsperiode. De volgende
thema’s worden gekozen:
 De nieuwe overheid
 Betrouwbaar politiek-bestuur Suriname
 Reorganisatie en modernisering van de publieke sector
 Sociale rechtvaardigheid
 Publieksvoorlichting en bestuurlijke voorlichting
In de navolgende matrix worden de thema’s uitgewerkt aan de hand van acties behorende bij
ieder thema. De issues zijn concrete acties die moeten worden gezien als strijdpunten in de
verkiezingscampagne en speerpunten van beleid bij het verkrijgen van regeermacht.
Thema’s/issues
1. De nieuwe overheid

2. Betrouwbaar politiekbestuur Suriname

Acties
1.1 Promoten van waarden en normen voor een responsieve
overheid c.q. de nieuwe normen voor goed bestuur
1.2 Het voeren van een kerntakendiscussie van wat de taken
zijn van de overheid
1.3 Grondwet her-ijken op de bestuurlijke vernieuwingen die
vastgelegd worden in het regeerakkoord b.v. keuze tussen een
presidentieel- of parlementair stelsel.
1.4 Instellen ombudsman
1.5 Jongeren in het beleid en de uitvoering betrekken
1.6 CBB afdelingen met informatie en service in alle districten
uitbreiden zodat men niet meer naar Paramaribo moet reizen
(b.v. e-service instellen en bezorging)
1.7 Studie over de wijziging van de Grondwet en de Kieswet
(rechtvaardig kiessysteem); een tranparant, evenwichtig en
eenvoudig kiesstelsel
2.1 Heroriëntatie en reorganisatie van de overheid
2.2 Integere personen, en meer vrouwen en jongeren in
politiek bestuur Suriname
2.3 Ambtenaren apparaat hervormen: iedereen moet aan de
Page 48 of 80

3. Reorganisatie en
modernisering van de
publieke sector

4. Sociale
rechtvaardigheid

slag
2.4 Politieke benoemingen regelen bij wet
2.5 Depolitisering van de overheid en stopzetting wanbeleid
2.6 Continue overleg met SER, SBF, bedrijfsleven,
vakbeweging
2.7 Versterking van het Planbureau en de Rekenkamer incl.
mededigingswet en instituut
2.8 Voorzieningen voor beleidsdragers herzien en nieuwe
afspraken maken over inzetbaarheid van ontheven of niet
herkiesbare beleidsdragers z.a. ministers, presidenten,
ambassadeurs
2.9 Transparantie bij overheidshandelen en uitgaven; gebruik
van ICT (websites) hierbij.
2.10 Transparantie in vergunningsbeleid van alle
overheidsinstellingen via websites en openbare publicaties
2.11 Corruptieonderzoek en bestraffing via wetgeving
2.12 Onderzoek en vervolging van corruptie bij uitgaven en
aanbestedingen, uitgifte van gronden en concessies en
strafrechtelijke vervolging inzetten van personen die
verantwoordelijk zijn hiervoor
2.13 Implementeren van de Wet Openbaarheid van Bestuur
3.1Opstellen van een plan van uitvoering voor een
geïntegreerd public sector reform programma
3.2 Overheidsbezuinigingen en modernisering publieke
dienstverlening incl. modernisering van de overheid:
efficiënte, vriendelijke en een productief gerichte overheid
3.4 Rationalisatie en privatisering van parastatale bedrijven en
staatsbedrijven
3.5 Verhoging van de capaciteit tot monitoring en evaluatie
van economische-, technische- en financiële trends.
3.6 Verdere uitbouw van democratische structuren middels
decentralisatie.
3.7 Stimulering van de private sector tot opvoering van
productie en productiviteit (o.a. meer arbeidsplaatsen en
investeringen)
4.1 Goede zorg gegarandeerd voor gepensioneerden, personen
met beperking, slachtoffers, kinderen, en werklozen.
4.2 Betere voorzieningen voor kinderopvanginstellingen/weeshuizen
4.3 Rechtvaardige verdeling van het nationaal inkomen
4.4 Armoedebestrijding minimaliseren
4.5 Minimum lonen en arbeidsuren herzien; ook bedrijfsleven
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5. Publieksvoorlichting en
bestuurlijke voorlichting

zo ver krijgen om minimum lonen te hanteren en contracten
aan te bieden aan werknemers.
4.6 Betere lonen en voorzieningen (verzekering e.d.) voor niet
overheidsambtenaren
4.7 Gelijke rechten voor man en vrouw
4.8 AOV beleid en pensioenbeleid c.q. regelingen herzien voor
alle overheids- en niet overheidsinstellingen.
4.9 Verbetering koopkracht van de laagste inkomensgroep met
of zonder baan, topinkomens worden zwaarder belast
4.10 Wet voor zwangere vrouwen en vrouwen met babies
herzien (voorzieningen)
5.1 Media en persvrijheid / depolitisering van de media
5.2 Versterking beleving van het recht van vrije
meningsvorming en meningsuiting
5.3 Opzet van bachelor- en wetenschappelijke opleidingen
voor journalistiek aan de AdeKUS
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Programmalijn 8:
De VHP staat voor modern onderwijs
Uitgangspunten
Elke dag dat een kind de mogelijkheid ontbeert om zijn talenten en capaciteiten te
ontwikkelen is een verloren dag. Onderwijs biedt kinderen alle kansen om op te groeien tot
mondige en kritische burgers. Het brengt kinderen in contact met elkaar. Om alle kinderen
gelijkelijk deelachtig te maken in onze schatten aan kennis en cultuur, moeten we ons
inzetten om hen hoogwaardig en toegankelijk onderwijs te bieden.
Onderwijsbeleid staat niet op zich zelf, maar is gekoppeld aan een toekomstperspectief zoals
ontwikkeld door de VHP in haar gepresenteerde 2030 vision. Het welslagen / bereiken van de
in deze visie gestelde doelen (sociaal-maatschappelijk, sociaal-educatief, sociaal-cultureel,
economisch, ruimtelijk) staat / valt met het vinden van een wenkend toekomstperspectief en
dan met name aan een duurzaam economisch toekomstperspectief. Onderwijs, cultuur,
technologie en wetenschapsbeoefening vervullen een centrale rol, omdat burgers mede
daardoor zodanig toegerust worden dat zij zelfstandig aan maatschappelijke ontwikkelingen
(mede) vorm kunnen geven. Deelname aan onderwijs is daarom voor de VHP individueel
van maatschappelijk belang. Er komt kosteloos wireless internet voor alle scholen vanaf
MULO en hoger, en wel voor leerkrachten en leerlingen. Ook een kosteloze laptop per gezin
met kinderen. De VHP zal i.s.m. de Telecom bedrijven spoedig werken aan betaalbaar
internet voor gezinnen in heel Suriname. Hierdoor komt kennis tot in huis en worden
vervoerskosten bespaard. Studenten moeten ook zelfstandiger worden: er komen meer
studiebeurzen, studiemogelijkheden die aansluiten op de ontwikkeling van Suriname,
studentenhuisvestingsfaciliteiten en sportfaciliteiten op de campus aan de Leysweg. Tenslotte
zal ook de kwaliteit van het onderwijs via NOVA worden bewaakt, en wet- en regelgeving in
de DNA in orde worden gemaakt. Onderwijs in het binnenland en de districten krijgt speciale
aandacht: er zal naar inzet van bevoegde leerkrachten worden gewerkt voor deze gebieden, en
de voorzieningen voor leerkrachten zullen aantrekkelijker worden gemaakt dan die in de stad.
Ook de leslokalen zullen drastisch worden aangepakt. Voorwaarden hierbij zullen o.a. zijn
internet en elektriciteit. Internaten en LBO/MBO/NATIN scholen zullen ook op strategische
plaatsen in het binnenland worden opgezet. Een grote prioriteit van de VHP is de verdere
verzelfstandiging van onderwijsinstellingen, zodat die meer dan ooit beter kunnen
functioneren.
Thema’s/issues
De VHP stelt een aantal eisen en prioriteiten aan het te voeren onderwijsbeleid in de
komende kabinetsperiode. Zij worden hieronder kort genoemd in een zevental thema’s:
 Gelijke kansen op deelname aan onderwijsvoorzieningen
 Onderwijs en wetenschapsbeoefening t.b.v. de ontwikkeling van de samenleving
 Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt
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Onderwijs dat dienstbaar is aan de mondigheid en deskundigheid van de mens
Onderwijs dat bijdraagt aan de culturele ontplooiing van mens en samenleving
Onderwijs als een essentiële gemeenschapsvoorziening
Onderwijs is levenslang leren
Onderwijs en braindrain

In de navolgende matrix worden de thema’s uitgewerkt aan de hand van acties behorende bij
een thema. De issues zijn concrete acties die moeten worden gezien als strijdpunten in de
verkiezingscampagne en speerpunten van beleid bij het verkrijgen van regeermacht.
Thema’s/issues
1.Gelijke kansen op
deelname aan
onderwijsvoorzieningen

2. Onderwijs en
wetenschapsbeoefening
t.b.v. de ontwikkeling van
de samenleving

Acties
1.1 Verbeteren van onderwijsmogelijkheden
(LBO/MULO/NATIN) en het stimuleren van het woon- en
werkklimaat incl. vergoedingen voor leerkrachten in het
binnenland
1.2 Distributie van melk en fruit op GLO scholen in kansarme
buurten
1.3 Uitbreiding en verruiming van studie financiering/lening
en de instelling van een Studiefinanciering Autoriteit voor alle
instellingen en studenten in de sector onderwijs
1.4 Formulering van een achterstandsbeleid,
doelgroepenbeleid en verbetering onderwijs faciliteiten
binnenland
1.5 Meer studiemogelijkheden voor iedereen
1.6 Urgentieprogramma versterking van het Speciaal
Onderwijs
1.7 Huisvestingsmogelijkheden voor studenten dichtbij
onderwijsinstellingen
2.1 Het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) zal
ontwikkeld worden tot een academisch instituut met als extra
taak: onderzoek met betrekking tot het onderwijs;
mogelijkheden voor integratie van IOL in AdeKUS via BScMSc opleidingen.
2.2 Modernisering en uitbreiding van de ADEKUS campus,
PTC en NATIN campussen; mogelijkheden bestuderen voor
deel opleidingen AdeKUS campus in West Suriname b.v.
Nickerie
2.3 Het ontwikkelen van een nieuwe visie op het Hoger
onderwijs gericht op de ontwikkeling van de top productie
sectoren in Suriname
2.4 Vaststelling wetenschap- en onderzoeksbeleid en het
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3. Onderwijs en
arbeidsmarkt

4.Onderwijs dat
dienstbaar is aan de
mondigheid en

promoten van wetenschap, technologie, innovatie en
ondernemerschap op scholen
2.5 Instelling van een nationaal fonds voor onderzoek,
technologie en innovatie
2.6 Instelling van een nationale prijs voor onderzoek,
technologie, innovatie en productie
2.7 Bouwen van een multifunctioneel Congres centrum op de
campus van de AdeKUS
2.8 Alle lagere tot middelbare scholen voorzien van klassen
die voldoen aan moderne onderwijsstandaarden om onderwijs
te verzorgen; verder een bibliotheek, nieuw
onderwijsstudiemateriaal, sportzaal en hygiënische toiletten
e.d.
2.9 Professionalisering/bijscholing van docenten en
leerkrachten
2.10 Doelgericht onderwijs organiseren
3.1 Evaluatie van alle MBO, HBO en WO opleidingen in
Suriname en aanpassing van het curriculum naar de nationale
ontwikkelingsstandaarden van Suriname
3.2 Bevordering en modernisering van agrarisch onderwijs en
technisch onderwijs
3.3 Stimulering van ICT in onderwijs (wi-fi en een pc’s op
alle onderwijsinstellingen
3.4 Privatisering (kosten) en meer autonomie voor MBO,
HBO en WO onderwijsinstellingen met accreditatie plicht
3.5 Meer personeel voor onderwijsinstellingen
3.6 Armoede zal verder structureel worden aangepakt door
scholing en de creatie van productieve werkgelegenheid
3.7 Beroepsonderwijsmogelijkheden zullen op primair en
secundair niveau worden uitgebreid
3.8 Verplicht computeronderwijs vanaf basisonderwijs
3.9 Engelse taal onderwijs vanaf de basisschool introduceren
3.10 Opzetten van een hotel en toerisme trainingscentrum o.a.
in Nickerie
3.11 Meer middelbare scholen, Natin, en kweekscholen in stad
en district o.a. Commewijne, Wanica
3.12 Speciale onderwijs-arbeidsmarkt programma’s
ontwikkelen voor drop-outs, met accent in districten.
4.1 Naschoolse opvang moet worden geherstructureerd b.v.
omzetten in structurele verlenging schooltijd met extra
faciliteiten en wel via particulier initiatief; of
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deskundigheid van de
mens

5. Onderwijs dat bijdraagt
aan de culturele
ontplooiing van mens en
samenleving

6. Onderwijs als een
essentiële
gemeenschapsvoorziening

7. Onderwijs is levenslang
leren

huiswerkbegeleiding van 16.00u - 18.00u.
4.2 Meer multifunctionele onderwijscentra in buurten
4.3 Gratis bustransport voor scholieren en afschaffing van
financiële bijdrage schoolinschrijvingen (tot 15 jaar)
4.4 Stimulering kunst, cultuur, sport, muziek en religie via het
onderwijs, via studieprestaties
4.5 Zorgverbreding in onderwijs met aandacht voor gedragsen leerproblemen in onderwijs
4.6 Bevorderen van sociale en intellectuele vaardigheden
5.1 De nadruk wordt gelegd op universeel basisonderwijs
(verplicht en gratis basisonderwijs) van goede kwaliteit voor
iedereen) en rechtvaardige en gelijke behandeling in het
onderwijs
5.2 Burgerschapskunde in curriculum van het basisonderwijs
5.3 Multiculturaliteit en cultuuronderwijs in curriculum van
GLO en VOJ
5.4 Institutionele invoering van kwaliteitsbeleid en nationale
kwaliteitsbewaking van onderwijs via NOVA c.q. accreditatie
van opleidingen
6.1 Institutionele versterking van het ministerie van Onderwijs
en Volksontwikkeling gelet op de kerntaken
6.2 Bestaande onderwijswetgeving en nieuwe
onderwijswetgevingsproducten c.q. goedkeuring in DNA
6.3 Opzet en instelling van Expertise Centrum
Curriculumontwikkeling
6.4 Formulering van en doorstart nieuw Basisonderwijs
6.5 Decentralisatie van onderwijsbeleid naar de districten
6.6 Onderwijsbegeleidingsdiensten in Regio’s: Oost, West,
Midden en Centraal Suriname, ook via e-learning
6.7 Professionalisering van het beroep van leerkracht en
certificeringsprogramma gekoppeld aan een passend HRM
beleid in de sector Onderwijs
6.8 Versterking management scholen
7.1 Opstellen van een Nationaal programma voor levenslang
leren conform de richtlijnen van de Unesco
7.2 Opstellen van een urgentieprogramma volwassen-educatie
7.3 Opzet en ontwikkeling van onderwijs TV zenders voor
jeugd en volwassen onderwijs
7.4 Opzet van een pilot Open Universiteitsprogramma voor
Stad en districten m.b.v. afstandsonderwijs
7.5 ICT toegang op alle scholen in stad en district
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8. Onderwijs en
braindrain

8.1 Ontwikkeling mobiliteitsbureau voor kader, waarbij
Surinaamse deskundigen worden in kaart gebracht en
gematched t.b.v. vacatures bij de overheid en semi-overheids
diensten
8.2 Code op Conduct ontwikkelen bij de regering waarbij
regels en instrumenten in acht worden genomen bij
ontheffingen, herplaatsing, roulatie en inzetbaarheid van
(hoger) personeel in overheiddienst
8.2 Inzet talentontwikkeling bij de overheid
8.4 Evaluatie van de Personeelswet met her-ijking van
instrumenten als loopbaan- en (talent)ontwikkeling van
ambtenaren en managementontwikkeling
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Programmalijn 9
De VHP staat voor versterking van het districtsbestuur en
burgerparticipatie
Uitgangspunten
De toegankelijkheid, herkenbaarheid, zichtbaarheid en een gezamenlijk gevoel van
verantwoordelijkheid voor algemeen belang moet op de voorgrond. Niet alleen de overheid,
maar ook bedrijven, burgers en maatschappelijke instellingen hebben tot taak zich in te zetten
voor het welzijn van de Surinaamse samenleving. Politiekbeleid moet zo worden vorm
gegeven dat het verantwoordelijkheidsbesef van de individuele burger en van groepen
burgers wordt gestimuleerd. Dit vraagt om een juist evenwicht tussen collectieve
voorzieningen, individuele zelfredzaamheid en publieke betrokkenheid. De overheid is bij
uitstek de instelling die hiervoor de voorwaarden kan en moet scheppen. De overheid kan dit
bereiken door de burger en zijn leefomgeving meer centraal te stellen in het beleid. Burgers
zijn zelf medeverantwoordelijk voor de veiligheid in hun buurt, voor de inrichting en de
vormgeving van onderwijs, voor de hulpverlening aan familie, vrienden en kennissen, voor
de koers van het districts- en ressortsbeleid. Het is goed wanneer deze
(mede)verantwoordelijkheden worden gestimuleerd. Maar, dan moet politieke besluitvorming
niet over het hoofd van de gemeenschap heen gaan, maar in de maatschappelijke situatie van
alledag zijn meegenomen.
Dit vergt een mentaliteitsombuiging bij de overheid. De burger staat centraal betekent dat de
overheid bijdraagt aan een leefsituatie waarin de burger de gelegenheid krijgt zijn
verantwoordelijkheidsbesef in daden te presenteren. De VHP is voorstander van het formeel
implementeren van de decentralisatiegedachte dat reeds jaren geleden is voorbereid. Geen
schijndecentralisatie meer, maar daadwerkelijk toepassen van deze decentralisatiegedachte op
de volgende uitgangspunten:
 Samenwerken met buurtbewoners in de wijk(en)
 Beschikbaarstelling van voldoende middelen voor de uitvoering van decentrale taken
in de districten
 Versterking van de coördinerende rol van de districtsraad, met name een integrale
aanpak van het economische ontwikkelingsbeleid, het omgevingsbeleid (milieu,
ruimtelijke ordening) en infrastructuurbeleid (verkeer, vervoer en wegen) zowel te
land als te water.
Thema’s/issues
De VHP stelt een aantal eisen en prioriteiten m.b.t. het districtsbestuur en de
burgerparticipatie in de komende kabinetsperiode. Zij worden hieronder kort genoemd in een
zevental thema’s:
 Meer decentralisatie van bestuur
 Modernisering en autonomie van en voor de DC
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Betrouwbare, deskundige en integere bemensing van de bestuursdiensten
DC’s en burgers maken zelf beleid en brengen ontwikkeling; meer inspraak van burgers
Actievere rol DCs, DRs en RRs
Stimulering economische, sociale en culturele activiteiten en andersoortige
evenementen in districten
 Stimuleringsimpulsen voor wonen en werken in districten
In de navolgende matrix worden de thema’s uitgewerkt aan de hand van acties behorende bij
een thema. De issues zijn concrete acties die moeten worden gezien als strijdpunten in de
verkiezingscampagne, en als speerpunten van beleid bij het verkrijgen van regeermacht.
Thema’s/issues
1. Meer decentralisatie
van bestuur

2. Modernisering en
autonomie van DC’s

3. Betrouwbare,
deskundige en integere
bemensing van de
bestuurdiensten
4. Meer inspraak van
burgers bij beleid
5. Actievere rol DC’s,
DR’s en RR’s
6. Stimulering
economische, sociale
en culturele
activiteiten en

Acties
1.1 Commissariaten krijgen meer bestuurlijke, financiële en
administratieve bevoegdheden
1.2 Uitbreidingsmogelijkheden om elektronisch zaken te
doen met de overheid (e-government, informatie
verstrekking, documenten, vergunningsaanvragen,
bekendmakingen, tenders e.d.)
1.3 Bestemmingsheffingen voor onder meer infrastructuur
per district en overige inkomstenverhogende acties
2.1 Heldere taakomschrijvingen, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden DC’s
2.2 Gebiedsgebonden politie- en brandweerzorg
2.3 Opzetten van ministeriële dienstencentra voor burgers
2.4 Studie naar mogelijkheden om DCs door district te laten
kiezen; verwerking in wetgeving.
3.1 Ontwikkelen van formatie en bezettingschema
bestuursdiensten c.q. profielen die nodig zijn
3.2 Opleiding en training van personeel
3.3 Integriteitstoets personeel bestuursdienst
3.4 Gender evenwicht o.b.v. kundigheid en profielen
4.1 Burgerparticipatiehandvest
4.2 Vaststelling verordening op inspraak burgers districten
4.3 Meer inspraak of participatie van NGOs
5.1 Inspraak van burgers bij vergaderingen
districtsraadsvergaderingen
5.2 Klachtenbureau burgers in bestuursdienst
6.1 Districtmarketing
6.2 Toerisme ontwikkeling
6.3 Sport- en cultuurbeleid
6.4 Stimuleren van klein ondernemerschap
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evenementen in
districten
7. Stimuleringsimpulsen
voor wonen en werken
in de districten

6.5 Fondsvorming
6.6 Community development
6.7 Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren
7.1 Aantrekkelijkheid voor vestiging in districten
7.2 Huisvestingsbeleid, groen en recreatie
7.3 Arbeidsmarkt en ondernemerschap
7.4 Mediabeleid
7.5 Decentraal onderwijsbeleid inrichten naar behoeften van
de districten
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Programmalijn 10
De VHP staat voor een duurzaam Suriname
Uitgangspunten
We willen veel in Suriname en het liefst tegelijk: wonen, werken, ontspannen en genieten van
rust en ruimte; het aantal mensen en toeristen in Suriname neemt gestadig toe. De druk op de
schaarse ruimte is daardoor groot en daarom moeten we keuzes maken. Het is onze
verantwoordelijkheid om de aarde ook voor de na ons komende generaties leefbaar te
houden. Het is daarom onze plicht om onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen een
schone leefomgeving na te laten met voldoende rust, ruimte en groen. De VHP gaat niet mee
in de schijntegenstelling tussen groen en groei: we moeten erin slagen middels gericht beleid
onze economische groei in balans te brengen met een schoon en mooi Suriname. Duurzame
productie is de oplossing om die balans te vinden waarbij grondstoffen worden gebruikt en
minder afval ontstaat c.q. schade aan het milieu wordt beperkt.
De VHP zal een nieuw beleid ontwikkelen (vision 2015-2050) om keuzes te maken in welke
hernieuwbare en niet hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen we nu, en welke we over 30 a 50
jaren zullen ontwikkelen. Ook niet traditionele producten z.a. honing, kokosvezels,
medicinale planten, eco toerisme en eco therapieën zullen verder worden ontwikkeld. Dat
geldt in het bijzonder voor duurzame energie, de groene energie. Voldoende energie is
noodzakelijk voor de industriële ontwikkeling. Daarom moeten efficiënter energiegebruik,
ontwikkeling van bio-energie, uitvoering van waterkrachtprojecten, private onderneming in
de energiesector, kafverbranding etc. worden gestimuleerd. Illegale mijnbouwactiviteiten
(z.a. goudontginning, schelpen/zand ontginning langs de kust) die het milieu zeer ernstig
schaden zullen onmiddellijk worden stopgezet en zal er een rehabilitatieplan worden
uitgevoerd op kosten van de veroorzakers van die schaden. De milieuwet is hierbij van groot
belang en zal in deze regeringsperiode worden aangepakt.
Intussen zullen we ons land moeten aanpassen aan het noodzakelijke waterbeheer gelet op de
consequenties van de klimaatsverandering. Steeds meer en meer vruchtbaar land langs de
zeekust wordt verkaveld; hieraan zal bij wet onmiddellijk halt worden geroepen: vruchtbaar
land dient juist voor verdere uitbreiding van de agrarische productie!. De VHP is voorstander
van versterking, naleving en uitbreiding van internationale verdragen zoals het Kyoto verdrag
voor de beperking van uitstoot van broeikasgassen. In Caricom verband moet het initiatief
worden genomen voor de mondiale bescherming van kwetsbare natuurgebieden, zoals
oceanen, bossen, mangroven, koraalriffen, zoetwaterbassins, en de biodiversiteit. Suriname
moet zich ernstig gaan voorbereiden op een ernstige stijging van het zeewater in de
Atlantische Oceaan en in de kustrivieren. De gemeenschappen gaan zich steeds verder
verschansen achter hogere dijken, en het wegpompen van water, is niet altijd mogelijk. De
kuststrook moet beschermd worden en alle activiteiten langs de oevers van rivieren verboden
worden. De laag gelegen jonge kustvlakte met kustzwampen (wetlands) die een bijzondere
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functie hebben (broedplaats voor zee-garnalen, voederplaats voor grote groepen vogels, van
belang voor toeristen, birdwatchers van over de gehele wereld, bijzondere ontwikkeling van
mangrove begroeiing). Deze mangrove kustbescherming dient zorgvuldig te worden
gekoesterd. Dit voor bescherming tegen kusterosie en zeespiegelstijging, maar ook voor
behoud van de biodiversiteit en ontwikkeling van ecotoerisme.
De natuurlijke hulpbronnen, m.n. bos, aardolie, bauxiet, goud, land en water,
bouwmaterialen, zijn het eigendom van de natie. Zij dienen op verantwoorde wijze benut te
worden voor welvaart en welzijn van het gehele volk. Sommige van deze hulpbronnen zullen
opraken (z.a. goud, bauxiet, schelpen) en weer andere (z.a. water) kunnen vervuild worden
met alle nare gevolgen van dien. De VHP is er voorstander van dat onze natuurlijke
hulpbronnen c.q. de opbrengsten hieruit, zoveel als mogelijk zelf ontwikkeld en beheerd
moeten worden, zodat de toegevoegde waarde voor Suriname optimaal is en toekomstige
generaties er ook profijt van zullen hebben. Daarom moeten ook meer specifieke master
opleidingen worden opgezet op de AdeKUS. Downstream industrieontwikkeling op basis van
onze grondstoffen zal leiden tot een grotere toegevoegde waarde, meer werkgelegenheid en
inkomen, importvervanging, vergrote export en andere voordelen. Voorbeelden van sectoren
met grote industriële potentie zijn rijst, groente, cassave, bakoven, fruit, hout, goud, alcohol,
babyvoeding, veevoer, pulp, meubelen, woningen, sieraden, medicinale planten, etc.
Industriële ontwikkeling zal afgestemd worden op voornoemde sectoren met
ontwikkelingspotentie.
Concessies in het binnenland van Suriname zullen plaats moeten maken voor grondenrechten
en bescherming van het milieu. Er zal dan een kaderwet inzake de rechten van Inheemsen en
Marrons worden opgesteld. Op grond komen strengere regels. Wie zijn grond gratis krijgt en
doorverkoopt, moet 85% aan de staat terugbetalen. Een zware belasting op verkoop van gratis
verkregen land. Grondverkavelingen t.b.v. de woningbouw door overheid en particulieren
zullen op basis van ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen geschieden. De wanorde in
particuliere verkavelingen zal geordend en aan goede regels gebonden worden. De VHP staat
voor een schoon milieu, en vergroten van milieu bewustwording onder Surinamers.
Implementeren van milieu en afvalstoffen wetgeving en het afstemmen van wetgeving op de
behoeftes van de recycling industrie zal binnen 2 jaren een feit moeten zijn. Er dient
zorgvuldig en verantwoord te worden omgegaan met het milieu en de aanwezige
biodiversiteit voor een duurzame bestaanszekerheid.
Bij de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen, de teelt van gewassen, en de aanleg van
infrastructuur zullen eventuele milieu-effecten, zowel biotisch als abiotisch, belangrijk
worden meegewogen in de besluitvorming. De vervuiling van het milieu in de leefomgeving
van burgers in stad en district zal een halt toegeroepen worden. Milieubewustheid zal worden
bevorderd via educatie en informatie, te beginnen bij de schooljeugd. Het programma voor
het milieubeleid omvat de volgende zaken.
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Structurele aanpak van de vervuiling van de leefomgeving van burgers in stad en
district middels adequate organisatie van vuilophaal en -verwerking;
Ordening van de kleinschalige goudwinning in het binnenland en een drastische aanpak
van de door veroorzaakte kwikvervuiling van water en bodem van kreken en rivieren,
en de vernieling van kreekbeddingen en –lopen;
Continuering van verbeteringen rondom het gebruik van bestrijdingsmiddelen en
andere agro-chemicaliën in het belang van producenten, consumenten en het milieu;
Verbeteren van de deskundigheid van instellingen met taken in milieu- en
natuurbeheer;
Invoeren van praktische milieu educatie in het onderwijs en via de media;

Suriname heeft een belangrijke bijdrage in het behoud van de biodiversiteit van de wereld
door de instandhouding van bossen. Maar dit geëtaleerde goed gedrag spaart ons niet voor de
negatieve gevolgen van klimaatsverandering zoals de dreiging van de zeespiegelstijging in
het kustgebied. Op de dreiging van de zee is gereageerd met de bouw van kostbare kust- en
oever verdedigingswerken. Er zal een geïntegreerd lange termijnplan worden voorbereid
waarin het beleid wordt uitgewerkt om klimaatverandering het hoofd te bieden. In dit plan
zullen alle groepen belanghebbenden en verantwoordelijken worden betrokken. Op
internationale fora zullen wij blijven wijzen op de verantwoordelijkheid van en de noodzaak
tot wijziging van het beleid van de meest vervuilende landen die bijdragen tot
klimaatverandering. Beleidsmaatregelen in verband met klimaatverandering.

De formulering van een lange termijn beleidsplan om verantwoord het probleem van
klimaatverandering het hoofd te bieden. Dit plan zal op participatieve wijze tot stand
komen.

Evaluatie van het nationale milieubeleid in samenhang met bestaande wetgeving,
controle op de naleving ervan,
en internationaal gemaakte afspraken zoals
geratificeerde
milieuverdragen
(o.a.
biodiversiteitsverdrag,
klimaatverdrag,
landdegradatie verdrag).

Actieve participatie in internationale onderhandelingen over actuele milieu issues zoals
bosbeheer, waardering van bossen en klimaatverandering.
Suriname moet ook een voorname rol in ICT in de regio gaan hebben. Dit zal moeten
beginnen met betaalbare prijzen voor computers en overige technologie. Maar ook betaalbare
en goede toegang tot het internet voor huishoudens, overheid, bedrijven en
onderwijsinstellingen zijn hierbij belangrijk.
Thema’s/issues
De VHP stelt een aantal eisen en prioriteiten over duurzame ontwikkeling van Suriname in de
komende kabinetsperiode. Zij worden hieronder kort genoemd in een vijftal thema’s:
 Ontwikkelingsplan over duurzame ontwikkeling van Suriname
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Duurzame ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen in Suriname
Bescherming van het milieu in de kuststrook en binnenland van Suriname
Promoten van groene technologie
Ontwikkeling van grootschalige ecotoerisme

In de navolgende matrix worden de thema’s uitgewerkt aan de hand van acties behorende bij
een thema. De issues zijn concrete acties die moeten worden gezien als strijdpunten in de
verkiezingscampagne en speerpunten van beleid bij het verkrijgen van regeermacht.
Thema’s/issues
Acties
1. Ontwikkelingsplan over 1.1. Formulering van een langetermijn ontwikkelingsvisie
2030-2050 voor Suriname
duurzame ontwikkeling
van Suriname
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2. Duurzame ontwikkeling 2.1 Werken aan duurzame energie ontwikkeling in Suriname
in combinatie met huidige energieopwekking z.a.
van de natuurlijke
hulpbronnen in Suriname kafverbranding, afvalverbranding, bio-energie en waterkracht
2.2. Ordening van de mijnbouwsector (goud en
bouwmaterialen), verhoging van de controle, verhoging van
de inkomsten, en aanpassing wet en regelgeving
2.3 Ordening van de bosbouwsector, verhoging van de
controle, verhoging van de inkomsten, en aanpassing wet en
regelgeving
2.4 Duurzaam beheer van land/grond: nieuw gronduitgifte
beleid c.q. concessie beleid formuleren, en nieuwe strengere
regels voor snelle, transparante en rechtvaardige
besluitvorming in het grondbeleid c.q. concessie beleid
2.5 Duurzame exploitatie van het bos binnen 3 jaren verplicht
voor alle bedrijven
2.6 Ontwikkeling van niet traditionele natuurlijke
hulpbronnen z.a. medicinale planten, kokosvezels
2.7 Inkomstenverhoging uit de sector natuurlijke hulpbronnen
en investeren in Ontwikkelingsfonds/Stabiliteitsfonds
2.8 Bescherming van drinkwatergebieden bij wet regelen en
water bedrijven ordenen
2.9 Efficiënt irrigatiewaterbeleid en beheer in vnl. Nickerie
bewerkstelligen t.b.v. de productie
2.10 Modernisering en/of aanpassing en goedkeuring van
wetgeving z.a. de milieuwet, mijnbouwwet, waterwet,
stedenbouwkundige wet
2.11 Rehabilitatie van vernietigde/gemijnde gebieden door
industrieën/bedrijven of personen; dit zal ook bij wet worden
geregeld, de milieu wet.
2.12 De ontwikkeling van een geïntegreerde
aluminiumindustrie in West-Suriname door Surinaamse
bedrijven i.s.m. een buitenlandse partner(s), w.o. de bouw
van een bauxietmijn, aluminiumsmelter,
waterkrachtcentrale
2.13 De aardolie sector verder ontwikkelen en ondersteunen
2.14 Herzien van de gesloten mijnbouw overeenkomsten met
multinationals
2.15 Mogelijkheden dringend bekijken om bepaalde in het
buitenland zeer gewilde medicinale planten lokaal te
exploiteren en te exporteren b.v. Cultuurtuin project weer
opstarten
2.16 Zorgen voor schoon en gezond drinkwater: installatie
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Water Raad, goedkeuring Waterwet en heroriëntatie
prijzenbeleid
2.17 Bescherming van zoetwater en duurzaam beheer en
exploitatie ervan via wetgeving en een waterautoriteit.
2.18 Lange termijn energie beleid ontwikkelen en uitvoeren,
gebaseerd op duurzaamheid en zero CO2 productie.
2.19 Aanpakken van nationale vraagstukken zoals o.a.
grondstoffenbeleid, energie, landbouw, klimaat, milieu,
onderwijs met meer afstemming, coördinatie en regionale
samenwerking op strategische gebieden.
2.20 Ontwikkeling van onze hydro potentie (Kabalebo project
500 MW), zonne-energie, en Coal-fired power Generation
Project (200 MW) met de regio.
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3. Bescherming van de
natuur in de kuststrook
en binnenland van
Suriname

4. Promoten van groene
technologie

3.1 Bescherming van de kuststrook bij wet; behoud
biodiversiteit (z.a. schilpadden-eco toerisme), minimalisering
zeespiegelstijging en kusterosie
3.2 Bescherming van het bos; voor binnenland bewoners, eco
toerisme, voor de ontwikkeling niet traditionele hulpbronnen
(z.a. medicinale planten, honing), en beperken van
klimaatverandering, maar ook inkomsten genereren vanuit
buitenlandse bronnen voor behoud van ons bos
3.3 Strengere controle en beheer t.a.v. milieu en bos
3.4 Stopzetting illegale mijnbouw activiteiten en vervuiling
van lucht en water
3.5 Grotere financiële compensatie eisen van de zijde van
investeerders voor openkappen van bossen voor mijnen of
rehabilitatie plan uitvoeren verplicht bij wet
(klimaatsverandering)
3.6 Milieu vervuilers betalen of rehabilitatie plan uitvoeren
door bedrijven zelf, en wel verplichten bij wet
3.7 Ontwikkelen visie, en nationale en internationale
standpunten over wereldvraagstukken op het gebied van
milieu, water, voedsel, energie Suriname rakende
3.8 Naleven internationale verdragen z.a. klimaatverdrag,
biodiversiteitsverdrag
3.9 Evaluatie en heroriëntatie van het milieu beleid
3.10 Nationale milieu prijs introduceren
3.11 Milieu bewijst zijn verder promoten via scholen
3.12 Belastingverhoging of milieu vervuilende artikelen z.a.
flessen
3.13 Inkomsten uit de binnenlandse mijnbouw sector za.
goudsector, bosbouwsector investeren in verschoning van het
milieu van o.a. rivier water, herstel bossen
3.14 Bescherming van ons zoetwater in rivieren t.b.v. gebruik
en inkomsten.
4.1 Stimulering van groene technologie in alle sectoren
(reductie van CO2 uitstoot (klimaatverandering))
4.2 Introductie van groene technologie in gebouwen,
infrastructuur, afvalbeheer, energie en overige zaken,maar
ook bijbehorende wetgeving voorbereiden z.a. afvalwater en
vaste afval wet
4.3 Promoten van het gebruik van regenwater en
huishoudelijk afvalwaterzuivering via biotechnologie
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5. Ontwikkeling van
grootschalige ecotoerisme

5.1 Investeerders interesseren voor grootschalige
ontwikkeling van eco-toerisme en eco-gezondheidstoerisme
5.2 Ontwikkeling van freezone voor de aantrekking
van zakelijk toerisme en cruise toerisme o.a. in Nickerie
5.3 Herbestemming waterkant – Leonsberg voor toerisme
5.4 Inkomsten uit de binnenlandse mijnbouw sector za.
goudsector, bosbouwsector investeren in toerisme en
kleinschalige productiefaciliteiten
5.5 Ontwikkeling van toerisme ontwikkelingsplannen per
district om de lokale attracties en bezienswaardigheden tot
toeristische attracties te ontwikkelen
5.6 Visa afschaffing voor Suriname verder vergemakkelijken
en simultaan de veiligheidscontrole bij de grenzen en
luchthavens opvoeren
5.7 Samenhangende aanpak van gebiedskwaliteiten
(natuur,bos, landschap, cultuurhistorische heritage, recreatieinfrastructuur) en door toeristische ondernemers geleverde
aanbod
5.8 Internationale mogelijkheden verkennen Suriname als hob
en host voor boot (havens) en luchtverkeer.
5.9 Marketing offensief van Suriname als destinatie voor
toeristen
5.10 Ontwikkeling van een Strategisch Masterplan Toerisme
ontwikkeling 2015 – 2030
5.11 Ontwikkelingplan Toeristische attracties en producten in
de districten
5.12 Instelling van een Toerisme ontwikkelingsfonds door
heffing fee bij vertrek van niet ingezeten en toerisme tax op
hotelkamers op basis van de investeringswet Toerisme en
Recreatie
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Programmalijn 11
De VHP staat voor een integere en dynamische politieke partij
Uitgangspunten
Ontwikkeling is onmogelijk zonder participatie van het volk; dat geschiedt via politieke
partijen. De politieke partijen hebben een emancipatorische ontwikkeling gemaakt. Ook de
VHP heeft zich ontwikkeld tot een partij om voor te kiezen. De VHP wenst breed gedragen te
worden door structuren, transparant te zijn in haar partijactiviteiten en optimale toegankelijk
te zijn voor iedereen. In tijd wenst de VHP alle partij bestuur instrumenten ontwikkeld en
aangepast te hebben aan de tijd, en operationeel te zijn z.a. de statuten, HR ed. In de komende
jaren wil de VHP investeren in haar jong kader middels opleiding, training en vorming.
Middels rekrutering en investeren moeten leden van de politieke partij zich meer gaan richten
op de noden van het Surinaams volk. De VHP wenst altijd een actieve, gezaghebbende
politieke rol in alle gelederen in Suriname, en internationaal, te spelen en dus ook een grote
politieke onderhandelaar te zijn bij verkiezingen. Dit maakt dat zij altijd die stappen zal
zetten om deel uit te maken van de regering. Dit kan alleen als zij steeds met betrouwbare,
deskundige, en integere politici samenwerkt.
Het belang van goed bestuur en een sterke politieke partij volgens de ideologie van de
VHP
Het idee dat de samenleving kan worden ingericht en gestuurd op grond van een politieke
ideologie is verouderd. De burger is intelligenter geworden: hij heeft wegen gevonden om het
overheidsbeleid dat hem niet aanstaat direct te isoleren. Internationalisering, pluriformering
van normen en waarden en bovenal individualisering maken het onmogelijk om de
samenleving vanuit een centraal punt te beheersen, te voorspellen en te sturen. Daarom ziet
de VHP het meer als haar taak haar rol als politieke partij te zien als organisator van het
publieke debat.
Instituten als het Planbureau zullen weer normaal moeten functioneren en zelfs aangevuld
met een sectie sociaal-maatschappelijke data. Het modernere Suriname dat wij voor ogen
hebben gaat tot ontwikkeling komen middels het eens worden over de heldere lijnen en
streefbeelden om de problemen op de lossen en keuzes te maken voor de toekomst. De VHP
heeft het nodige voorwerk gedaan middels de aanzet tot een vision 2030 voor Suriname (19
januari 2013). De VHP wil meer zijn dan een voertuig voor belangengroepen, die meer is dan
een kiesvereniging, is het van grote betekenis de eigen uitgangspunten regelmatig te toetsen
aan de maatschappelijke werkelijkheid. De machtsbasis van elke politieke partij wordt mede
bepaald door de mate waarin mensen zich herkennen in de idealen van die partij, maar zeker
ook in de wijze waarop dat gedachtegoed in de praktijk zijn politieke uitwerking krijgt.
Bezinning is nodig op de kwaliteit van meningsvorming, standpuntbepaling en organisatie
van de partij. Ook de ontwikkeling van de moderne media, de ICT en nieuwe vormen van
sociale media vragen om het heroverwegen van karakter en structuur van een politieke
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organisatie als de VHP. De VHP zal de versterking van haar nationale positie samen
vergezeld moeten laten gaan met een open en constructieve houding gericht op
voortschrijdende internationalisering. Dat proces van internationalisering mag de aandacht
niet afleiden van de groeiende behoeften van een groot aantal burgers met de nationale en
vooral regionale culturele identiteit.
De zichtbaarheid van vrouwen zal met 25% worden verhoog in politiek/bestuurlijke functies.
Samen met een evenwichtig gender beleid, zal de VHP toezien op de 3 verdagen: Being
Platform for Action, het VN verdrag inzake uitbanning van alle vormen van Discriminatie
van vrouwen (CEDAW verdrag), en de Inter Amerikaanse Conventie inzake preventie,
bestraffing en uitbanning van geweld tegen vrouwen (Het Belem do Para verdrag). Er zal ook
aandacht worden besteed aan o.a. vrouwen en de economie, vrouwen in één- ouder gezinnen,
zwangere vrouwen en opvang, opvoeding en bescherming van meisjes.
Er is behoefte aan vernieuwing van het politieke denken, een vernieuwing die kwaliteit en
humanisering in de samenleving weer centraal stelt. Er is behoefte aan een beweging die de
inrichting van het land (infrastructuur, ruimtelijke ordening en duurzame ontwikkeling) niet
overlaat aan het vrije spel der maatschappelijke krachten. De VHP is voorstander van een
proactieve houding. Een houding die nieuwe bindingskaders tussen mensen tot uitdrukking
weet te brengen op essentiële terreinen, zoals: onderwijs, gezondheidszorg, openbare orde,
welzijn, cultuur, etc. Een beweging die weet hoe in een moderne samenleving een moderne
overheid moet worden opgezet. Een overheid die een verantwoorde beheersing van de
staatsfinanciën en de overheidsorganisatie combineert met een evenwichtig beheer van de
haar toevertrouwde gemeenschapstaken en –eigendommen.
Thema’s/issues
De VHP stelt een aantal eisen en prioriteiten voor een sterke politieke partij en goed bestuur
in Suriname in de komende kabinetsperiode. Zij worden hieronder kort genoemd in een
vijftal thema’s:
 Wet op de politieke partijen
 Wet op politieke gezagdragers
 VHP als kenniscentrum
 Modernisering van de VHP
 Moreel leiderschap
In de navolgende matrix worden de thema’s uitgewerkt aan de hand van acties behorende bij
een thema. De issues zijn concrete acties die moeten worden gezien als strijdpunten in de
verkiezingscampagne en speerpunten van beleid bij het verkrijgen van regeermacht.

Thema’s/issues

Acties
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1. Wet op politieke
partijen

2. Wet op politieke
gezagsdragers

3. VHP als
kenniscentrum

4. Modernisering van de
VHP

1.1 De bestaande wet op de politieke partijen zal grondig
bekeken worden op haar houdbaarheid.
1.2 Er zal een controle en toezichthoudend instituut in het
leven worden geroepen die de wet op de politieke partijen zal
gaan monitoren.
1.3 Voorstel voor Quotum voor vrouwen in structuren van
partijen en voor volksvertegenwoordigende organen zal worden
uitgewerkt en geimplementeerd in wetgeving.
2.1 Er komt een nieuwe wet op politieke ambtsdragers die hun
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden regelt en ook de duur
van uitkeringen voor bepaalde tijd.
2.2 Ook nieuwe voorwaarden voor o.a. DNA leden met dubbele
banen.
3.1 De VHP zal de komende jaren zich ontwikkelen als
kenniscentrum of diverse expertisegebieden en zal een
leidinggevende rol spelen in komende regeringen, en
uiteindelijk de ontwikkeling van Suriname.
3.2 Hierbij zal genderbeleid (jongeren, vrouwen, diversificatie)
een bijzondere rol spelen
3.3 Jongeren inzetten in beleid, activiteiten en uitvoering
3.4 Publicaties van VHP activiteiten z.a. rapporten van
presentaties/workshops, flyers, brochures e.d.
3.5 Politiek-bestuurlijke en wetenschappelijke informatie
bijeenkomsten en trainingen aanbieden
4.1 Hoge eisen moeten worden gesteld aan de kwaliteit van de
organisatie van de politieke partij de VHP evenals aan het open
en democratisch karakter ervan
4.2 De zorgvuldige werving & selectie van haar
(volks)vertegenwoordigers en vooral de verbindingen met de
samenleving is van belang z.a. profielschets voor kandidaten op
elk niveau (criteria); zittingsperioden voor leden alle
volksvertegenwoordigende lichamen en hogere functies (b.v.
President, Vice president, minister etc) beperken tot 2
zittingstermijnen.
4.3 Activiteiten structureren en professioneel organiseren z.a.
trainingen, sport en recreatie, speciale
bijeenkomsten/evenementen, vergaderingen, politieke
campagnes, PR en communicatie.
4.4 ICT tools (z.a. website, skype) en gebruik verruimen binnen
de VHP, zodat VHP ruimer toegankelijk is voor stad en district.
4.5 PR en propaganda materiaal van de VHP standaardiseren
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5. Moreel Leiderschap

5.1 Geen politieke benoemingen in achterkamertjes, maar
transparantie via structuren en besturen
5.2 Sollicitatieplicht voor ex-politici
5.3 Inzicht in de financiën van politieke partijen
5.4 Meer gender (o.a. vrouwen, jongeren) in DNA en op
overheidsposten
5.5 Twee bestuurstermijnen voor voorzitters van politieke
partijen uitwerken en goedkeuren
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SLOT
Het VHP partijprogramma 2015-2020 wordt gezien als een groei-document en kan mettertijd
worden aangevuld. Dit Partij-Programma is een weergave van de bevindingen van partij structuren en -documenten, en heeft niet de pretentie volledig te zijn. Met dit PartijProgramma kan verder worden gewerkt aan een mogelijk coalitie-programma en een
verkiezingsprogramma.

Zelf sterk, samen sterker!
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BRONNEN
Rapporten VHP:
Belangrijke verkiezingsissues VHP 2005-2010, VHP
Concept beleidsplan VHP 2011, VHP
In partnerschap naar groei en vernieuwing
2000-2005, 2005. Ministerie van Planning en
Ontwikkelingssamenwerking
Gedenkboek 50 jaar VHP, 1999, VHP
Raamwerk regeringsprogramma, VHP
Verkiezingsprogramma NF2000, VHP
Verkiezingsprogramma NF verkort, VHP
VHP Partijprogramma 2010-2015, vs3, VHP
VHP actieplan 2013-2015, VHP
VHP beleidsprogramma, VHP
Werkplan Jongerencommissie 2013, VHP

Overige documenten:
Diverse lezingen (ppt’s) van de voorzitter VHP
Diverse lezingen (ppt’s) van partijgelederen
Health conference 2014 (verslag)
JLWB werkplan
Nederland Okt 2012 VHP Diaspora
Ontwikkelingsplan 2012-2016, Republiek
Suriname
VHP jongeren congres 2014 (verslag en
feedback docs)
E-correspondenties:
Diverse structuren van de VHP
Diverse individuele partij gelederen van de VHP
Consultants

Rapporten commissies/werkgroepen:
Agrarische raad
Diaspora
Energy policy
Grondenrechten
Genderbeleid
Jongeren (incl. Verslag Jongeren Raad workshop
2014)
Milieu
Ondernemers Raad
Vision 2030

REDACTIE COMMISSIE
Eindverwerkers:
R. Nurmohamed en H. Ori
Commissie leden:
Mr. Rathiphal Mahinder (vz), Drs. Maalti Sardjoe (secr), Prof. dr. Henry Ori, Dr. Riad
Nurmohamed, Drs Prekaash Rostam, Dr. Viren Ajodhia, Drs. Radjen Pahladsingh,, Drs.
Rajan Nannan Panday, Drs. Manodj Hindori
Bijdragen van:
Partijstructuren (HB, AR, JR, JLWB), leden, commissies-DCTs/RCTs en diverse rapporten.
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ALGEMENE POLITIEKE BEGINSELEN
De VHP is een politieke ontwikkelingsorganisatie die zich in haar politiek sterk laat leiden
door religieuze, ideologische en staatkundige beginselen.
De volgende grondbeginselen worden door de Partij geacht de basis te vormen voor
duurzame ontwikkeling van Suriname.
1. De VHP gelooft in het wezen van de Almachtige. Succes van het individu en de partij
is het resultaat van menselijk handelen en de zegeningen van de Almachtige.
2. De VHP staat voor het ontwikkelen van wederzijdse acceptatie en sympathie c.q.
wederzijds begrip en respect bij alle cultuurgroepen.
3. De VHP acht het streven naar een harmonieuze samenleving essentieel vanwege de
diversiteit aan religieën, etniciteiten, culturen en sociaal-economische
ontwikkelingsniveaus in Suriname.
4. De VHP staat voor verbroedering, nationale eenheid en solidariteit, leidende tot een
gezond nationaal bewustzijn met waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid,
verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid, en gelijkwaardigheid van alle mensen.
5. De VHP staat voor een parlementaire democratische rechtsstaat, waarin beleving van
grondrechten en vrijheden optimaal dient te zijn gegarandeerd.
6. De VHP staat voor een staatsbestuur gebaseerd op de principes van wet en recht,
alsmede openbaarheid, voorspelbaarheid, transparantie en decentralisatie.
7. De VHP staat voor duurzame ontwikkeling van Suriname
8. De VHP staat voor welvaart en welzijn voor een ieder: het vergroten en rechtvaardig
verdelen van het nationaal inkomen, en het garanderen van bestaanszekerheden en
voorzieningen
9. De VHP staat voor doelgerichte strategieën bij het oplossen van heersende situaties in
het land met gebruikmaking van wetenschappelijke en politieke kennis, en ervaringen
in goed overleg cq communicatie met het volk.
10. De VHP staat voor dialoog en samenwerken met gelijkgericht denkende politieke
partijen.
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