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Voorwoord 
 
Politiek is niet meer weg te denken uit de tijd waarin wij leven. Politiek is zo oud als de 
mensheid en zal er, als je het ons vraagt, altijd zijn. Hedendaagse samenlevingen 
worden, hoe je het ook bekijkt, althans in de meeste gevallen, geleid door personen aan 
wie langs politieke weg de rol van volksvertegenwoordiger c.q. regeerder toebedeeld 
wordt. Politiek geeft nationaal en internationaal dus richting aan leefgemeenschappen.  
Aan elke samenleving dient sturing gegeven te worden. Zo behoort het immers te zijn, in 
ieder geval is het in de overtuiging van de PRO zeer wenselijk. Een samenleving kan niet 
aan haar lot overgelaten worden. Gelet op de belangen die door de vertegenwoordigers 
en/of regeerders gediend behoren te worden, is het van levensbelang dat het politiek 
proces gedegen is ingericht en dat aan politici duidelijke voorwaarden worden gesteld, 
althans dat zij in de uitoefening van hun politieke verantwoordelijkheid c.q. ambt onder 
controle staan van dezelfde leefgemeenschap die hen gekozen c.q. benoemd heeft. 
Onze grondwet schrijft voor dat het volk van Suriname via politieke organisaties waaraan 
zij kan deelnemen, kan participeren bij de vaststelling van het democratische politieke 
stelsel van Suriname, met de bedoeling deel te nemen aan de tostandkoming van wetten 
en aan de uitvoering van het nationaal bestuur. 
 
Politieke partijen, althans hun besturen, moeten de samenleving daarom zo vroeg en zo 
duidelijk mogelijk informeren over hun politieke ideologie. Want politieke partijen hebben 
niet hun eigen belang maar dat van de samenleving te dienen. Het moet voor de kiezer 
dus duidelijk en helder zijn wat een politieke partij aan plannen heeft voor Suriname en 
haar samenleving. Het mag niet zo zijn dat de kiezer zijn stem op een politieke partij 
uitbrengt zonder dat die, de kiezer, weet wat die partij met Suriname en haar inwoners 
voor ogen heeft. Vervolgens moeten politieke partijen aangesproken kunnen worden op 
de door hen uitgesproken plannen en idealen. In de perceptie van de PRO moeten 
daarom alle politieke partijen van Suriname hun lange-termijn-visie aan de kiezer 
presenteren en hem of haar in staat stellen daarover met de leiders van de politieke 
partij in debat te treden. In ieder geval moet de kiezer de presentatie van de lange-
termijn-visie naar de mening van de PRO eisen of als voorwaarde stellen, willen partijen 
kunnen meedoen aan de politiek van Suriname. Met het voor handen zijn van de 
onderhavige ontwikkelingsvisie in ontwerp voldoet de PRO aan deze verplichting.  
De PRO voert een open politiek, hetgeen inhoudt dat zij haar politieke ideeën en plannen 
uitgebreid en voortdurend met de gemeenschap deelt. Vandaar dat deze 
ontwikkelingsvisie, alhoewel zij nog in de ontwerpfase verkeert, alvast met u gedeeld 
wordt. De ontwikkeling van Suriname is niet alleen een aangelegenheid van de PRO. De 
PRO stelt zich daarom open voor aanvullingen en/of correcties van wie dan ook op dit 
ontwerp. De gekozen volgorde van de aandachtsgebieden, is geen volgorde van 
belangrijkheid. Voorstellen voor aanvullingen/wijzigingen kunnen gestuurd worden naar 
het centrale e-mailadres van de PRO: info@kiespro.com.  
 
 
Hoogachtend,  
 
 
Gerold R. Sewcharan, 
Voorzitter PRO 
 
 
 



I. Algemeen 
 
1. Inleiding 
In de statuten van de PRO is in artikel B lid 7 bepaald dat het staatsrechtelijke, het 
politiek bestuurlijke en maatschappelijke optreden van de vertegenwoordigers van de 
PRO gebaseerd zal zijn op een door de Algemene Vergadering (AV) steeds voor de duur 
van vijfentwintig jaren aan te nemen ontwikkelingsvisie c.q. partijvisie voor Suriname, de 
Surinaamse gemeenschap en de Surinaamse burger. De ontwikkelingsvisie die u nu in 
handen hebt of vanaf het computerscherm leest, geldt voor de periode oktober 2019 tot 
en met september 2044. Reeds vóór de formele oprichting van de PRO was de eerste 
hand gelegd aan de tekst hiervan. Die tekst is thans aangepast aan de hand van de 
zienswijzen van alle leden van het hoofdbestuur van de PRO en van die van haar 
adviesraad. Hierna wordt de ontkieming van deze politieke vereniging voor u uit de 
doeken gedaan, waarna de visie van de PRO ten aanzien van verschillende 
aandachtsgebieden aan u wordt voorgelegd. De statuten van de PRO schrijven voor dat 
het bestuurlijk handelen van de partij uitgewerkt zal zijn in een beleidsprogramma dat 
steeds geschreven wordt voor de duur van zes jaren, met de bedoeling dat het reeds één 
jaar voor de aanvang van een regeerperiode van vijf jaren bij de kiezer bekend moet zijn. 
De ontwikkelingsvisie zal derhalve niet zozeer specifiek het bestuurlijk beleid weergeven 
maar meer, het woord zegt het al, de visie, de kijk, de uitgangspunten, de richting c.q. de 
ideologie van de PRO gericht op de ontwikkeling van Suriname voor de lange termijn. De 
PRO heeft gekozen voor een periode van 25 jaar. Een ontwikkelingsvisie behoort naar 
haar aard niet gedetailleerd te zijn, maar wordt in hoofdlijnen geuit. De concretisering en 
uitwerking ervan worden vastgelegd in de andere documenten van de politieke partij. 
Voor wat de PRO betreft, zijn die documenten de steeds voor de duur van zes jaren te 
formuleren beleidsprogramma’s en de verkiezingsprogramma’s. 
 
2. De inspiratie 
De PRO is in principe geïnspireerd vanuit het besef van advocaten en politieke activisten 
dat alle mensen in Suriname ongeacht hun geslacht, etniciteit, nationaliteit, identiteit, 
geloof, uiterlijk, afkomst, status, politieke en/of culturele overtuiging of religie, 
lichamelijke en/of geestelijke gebreken en/of vermogensverschillen onderling,  
aanspraak maken op rechtsbescherming. Geen schijn- of ineffectieve rechtsbescherming 
maar echte en effectieve rechtsbescherming zodat zij, de mensen, recht kunnen 
beleven. Recht als een concreet verschijnsel dat ervaren kan worden. Recht dat als 
maatschappelijk mechanisme functioneert om aan te geven wie wat toekomt en waarom 
en wie wat niet toekomt en waarom niet, met als uiteindelijk doel een beter leven voor 
elke burger van Suriname. 
 
3. Recht en ontwikkeling 
Uit de voormelde inspiratie is de vervolggedachte voortgekomen dat al deze mensen en 
de natie die zij vormen (de Republiek Suriname) daarom aanspraak maken op 
ontwikkeling in de zin van vooruitgang, van een beter leven. Niet persé in materiële zin, 
dus welvaart, maar meer in de zin van welzijn, van een gezond, gelukkig en tevreden 
leven. Want rechtsbeleving c.q. rechtenerkenning schept mogelijkheden tot ontwikkeling 



en ontwikkeling op zichzelf creëert kansen voor de waarmaking en  instandhouding van 
rechtsbeleving. Zonder recht en rechtsbeleving is er dus geen daadwerkelijke en 
duurzame ontwikkeling mogelijk en ontwikkeling zonder effectieve rechtsbeleving is op 
haar beurt geen echte ontwikkeling maar schijnontwikkeling en dus schijnwelzijn. De 
PRO wil dat in Suriname het echte welzijn wordt ervaren. 
 
4. De oprichting 
De voormelde overtuigingen c.q. gedachtenconstateringen hebben bij de oprichters van 
de PRO ervoor gezorgd dat de PRO als politieke organisatie uiteindelijk is ontstaan en de 
daarop gerichte rechtsvorm, de politieke vereniging, heeft aangenomen.  
De oprichters van de PRO willen zich met alle hen door de natuur en de huidige nationale 
en wereldse maatschappij gegeven middelen, inzichten en mogelijkheden inzetten om 
voor alle mensen op het grondgebied van Suriname recht en ontwikkeling, in de zin van 
vooruitgang, van een beter leven, van welzijn, te brengen en die voor hen en hun 
kinderen en kindskinderen duurzaam te behouden c.q. te bestendigen en te bevorderen.  
De PRO ziet daarin een plaats voor iedere Surinamer. 
 
 

II. De Surinaamse democratie 
 
5. Liefde voor Suriname 
De oprichters van de PRO zijn nagenoeg allen geboren op het grondgebied van 
Suriname, zijn hier opgegroeid en hebben er gewerkt en ervaren al lange tijd de 
natuurlijke drang om in Suriname recht en ontwikkeling te helpen brengen voor alle 
mensen, samen met anderen, ook zij die niet hier geboren, opgegroeid en/of gewerkt 
hebben, zolang zij maar de liefde voor Suriname en haar inwoners weten op te brengen 
die voor het te bereiken doel nodig is. Ook niet in Suriname geboren mensen zijn welkom 
om de idealen van de PRO te helpen verwezenlijken mits hun bijdrage gestoeld is op 
dezelfde grondhouding c.q. -gedachte van de oprichters.  
 
6. De mens is vrij 
De PRO huldigt de opvatting dat mensen die samen een leefgemeenschap vormen hun 
eigen bestemming moeten kunnen bepalen en dat op nationaal niveau de overheid, de 
regering, de politiek, hoe die ook aangeduid mag worden, enkel en alleen erop moet 
toezien dat de faciliteiten die de mensen nodig hebben om hun doelen te bereiken 
zoveel mogelijk aanwezig zijn. Het is in de overtuiging van de PRO namelijk zo dat de 
mensen de politiek, zolang zij de macht uitmaakt, het beheer en de beschikking geven 
over de collectieve bezittingen c.q. middelen van de leefgemeenschap.  
Deze regeerverantwoordelijkheid is bedoeld om de vrijheid van de mens te waarborgen, 
een mandaat en een uitzonderlijk privilége aan hen die hun medeburger nimmer door 
misbruik ervan zullen beschamen.  
Mocht daarvan sprake zijn, dan zullen de mensen in de overtuiging van de PRO gelijk een 
einde aan die machtstoekenning mogen maken en wel op een wijze slechts door hen te 
bepalen, met inachtneming van de in de wereldorde geldende regels op dit gebied. 
 



7. Democratie 
De Surinaamse natie is een democratie, wat in de overtuiging van de PRO zo moet 
blijven, gekoesterd en verdedigd moet worden met alle geoorloofde middelen, hetgeen 
inhoudt dat het volk zelf regeert en dat alle macht die zij over zichzelf kan uitoefenen bij 
haar zelf berust. Vanwege haar vrije wil, kan het volk de uitoefening van die macht aan 
personen uitbesteden c.q. toekennen. Maar de macht zelf blijft bij haar. De Surinaamse 
democratie is een parlementaire democratie, hetgeen inhoudt dat het volk de 
uitoefening van haar macht uitbesteedt aan een parlement, De Natinale Assemblée, 
thans bestaande uit 51 personen die daarvan deel uitmaken. De PRO staat deze 
democratie voor. Wat de PRO betreft, gaat onze grondwet ook uit van dit principe. En dus 
niet van een particratie, een politiek systeem waarin politieke partijen de macht 
uitoefenen. 
 
 

III. De Staat Suriname 
 
8. Een juridische entiteit 
De juridische manifestatie op nationaal en interstatelijk niveau van het volk van 
Suriname vindt zijn beslag in de Republiek Suriname waarvan hiervoor al gesteld is dat 
zij een democratische Staat is. Wanneer men het dus heeft over de Staat Suriname 
moet, naar de meming van de PRO, daarom niet uit het oog verloren worden dat het 
enkel en alleen de juridische openbaarmaking is van het volk van Suriname als natie op 
nationaal en interstatelijk niveau. Want het volk van Suriname vormt op het gebied van 
het volkenrecht een entiteit op zichzelf, aan welke zij ook rechten kan ontlenen, maar die 
evenzo plichten aan haar oplegt. Het volk van Suriname en degenen die haar 
vertegenwoordigen, worden in rechte dus altijd aangesproken in naam van de Staat 
Suriname en treedt zij tegenover derden dus ook dienovereenkomstig op. 
Dit juridische weergeven van de Surinaamse natie, dus in de zin van de Staat Suriname 
als rechtspersoon sui generis, wat betekent enig in zijn soort, houdt in dat organen en 
personen die deel uitmaken van de Staat Suriname, dus de Staat als functionele entiteit, 
de belangen van het volk van Suriname behartigen en dus niet hun eigen belang. 
De idealen van de direct verantwoordelijken, althans zij die in de voorlinie hebben 
gestaan van de onafhankelijkheid van Suriname, te weten Henck Arron en Jaggernath 
Lachmon, vormen voor de oprichters van de PRO een drijfveer om de Republiek 
Suriname tot een welslagen natie van mensen te verheffen, zulks uiteraard en steeds 
met inachtneming en erkenning van de door het geldende recht van Suriname ten 
opzichte van alle bewoners van het Surinaams grondgebied erkende rechten en plichten.  
 
9. Organen van de Staat Suriname 
De Staat Suriname bestaat uit een reeks van organen waarin functies en subfuncties 
worden vervuld door individuen die dus niet de illusie moeten hebben dat zij voor het 
volk van Suriname kunnen bepalen oftewel boven het volk staan. Want elke, maar dan 
ook elke, bevoegdheid die zij uitoefenen, ontlenen zij aan de macht van het Surinaamse 
volk. Dit wil dus niet zeggen dat natuurlijke personen die een ambtelijke functie vervullen 
en dus in de naam van de Staat Suriname optreden vrijuit gaan wanneer zij de aan hen 



toevertrouwde bevoegdheden hebben misbruikt. Nee, in die gevallen zullen zij aan de 
hand van de wetten van Suriname, wetten die door het volk zijn gemaakt,  
aangesproken moeten kunnen worden, met dien verstande dat zij ook in de positie  
moeten kunnen verkeren om zich naar het recht van Suriname te verdedigen, althans 
verantwoording af te leggen voor hun daden. 
 
 

IV. De politiek 
 
10. Oude politiek 
De PRO is de mening toegedaan dat politici in Suriname, ook die van vóór de 
onafhankelijkheid van Suriname van het Koninkrijk der Nederlanden op 25 november 
1975, niet die rechtsbeleving c.q. die ontwikkelingskansen voor de mensen in ons land 
hebben gebracht waar zij in de overtuiging van de PRO aanspraak op maakten en 
maken. In deze oude politiek, die niet bewerkstelligd heeft wat had gekund; die 
bijvoorbeeld niet gezorgd heeft voor een eerlijke spreiding van de welvaart die ons land 
biedt aan haar burgers, moet naar de mening van de PRO een daadwerkelijke en 
bestendige ommekeer komen. Want politiek is juist bedoelt om de mensen te laten 
krijgen waar zij recht op hebben, gegeven de potentie van hun nationaal vermogen.  
 
11. Nieuwe politiek 
Suriname is naar de mening van de PRO daarom toe aan een nieuwe politiek. Er moet 
wat de PRO betreft een drastische verandering komen in de politiekvoering van 
Suriname. In ieder geval moet fundamenteel gebroken worden met de etnische 
politiekvoering in ons land. Deze politiek ondermijnt natievorming en vormt daarom een 
obstakel voor duurzame ontwikkeling in ons land voor alle mensen. 
De wonden die onze samenleving de afgelopen jaren heeft opgelopen zoals de 
december-moorden, de binnenlandse oorlog en de massaslachting te Moi Wana, om hier 
enkele te noemen, moeten zo spoedig mogelijk genezen worden. Zonder deze genezing 
zullen Recht en Ontwikkeling onmogelijk, maar in ieder geval zeer moeizaam voor alle 
mensen in Suriname gebracht kunnen worden. De PRO is ervan overtuigd dat met haar 
visie op gemeenschaps-ontwikkeling op nationaal niveau herstel van deze wonden 
mogelijk moet zijn. Deze nieuwe politiek houdt ook in dat de naar het recht van Suriname 
erkende rechten van bijvoorbeeld de Inheemse- en Marrongemeenschappen op grond, 
woon- en leefgebieden in Suriname door hen daadwerkelijk beleefd moeten kunnen 
worden. De PRO is vastberaden haar krachten hiervoor slagvaardig en gericht in te 
zetten. 
 
12. Vrijwilligheid  
De PRO kan deze aan u geopenbaarde visie van haar niet ontwikkelen zonder de 
vrijwillige steun van de mensen, van het Surinaamse volk zelf. De PRO kan deze visie 
daarom niet ontwikkelen zonder deel uit te maken van de politiek bestuurlijke macht van 
Suriname. De PRO heeft daarom het besluit genomen om duurzaam toe te treden tot het 
actieve politieke-bestel van Suriname. Politieke macht is niet iets wat van een 
samenleving afgedwongen mag worden, maar moet door het volk in alle vrijheid aan 



politici gegeven worden. Geweldadige omverwerping van een gekozen regering maakt 
daarom geen deel uit van het politiek besef van de PRO. 
 
13. Behulpzaamheid 
De PRO brengt onder de aandacht dat het in de hedendaagse wereld nu eenmaal zo is 
dat er individuen kunnen opstaan die zeggen: “ik ga mij hardmaken voor uw belangen” 
omdat het de keiharde realiteit is dat niet een ieder van ons zich dagelijks, eenmaal 
vierentwintig uur, kan inspannen of inzetten om de condities teweeg te brengen c.q. te 
hebben om de juridische positie en ontwikkelingskansen van een ieder te verwezenlijken 
c.q. zoveel mogelijk veilig te stellen, althans erop toe te zien dat die condities daartoe 
aanwezig zijn. De oprichters van de PRO willen tot die individuen behoren en daar het 
toonbeeld van zijn. Politiek moet in hun ogen daarom ook gericht zijn op het dienen van 
de samenleving. Het creëeren van structuren voor burgerparticipatie zal daarom deel 
uitmaken van het bestuurlijk beleid van de PRO. 
 
14. Politieke verantwoordelijkheid 
Met deze concrete gedachtegangen neemt de PRO de permanente politieke 
verantwoordelijkheid op zich om in Suriname, voor de kinderen in ontwikkeling, de 
jongeren en de volwassenen, mannen en vrouwen, die condities te helpen tot stand te 
brengen, die volgens de ideologie van de PRO constant aanwezig moeten zijn om voor 
alle individuen op het grondgebied van Suriname recht en ontwikkeling mogelijk te 
maken. De burger zal daarom zoveel en waar mogelijk ook betrokken worden bij 
zwaarwichtige besluiten die het nationaal belang aangaan.  
 
 

V. Rechtsstaat 
 
15. Parlementair-democratische rechtsstaat 
Suriname is in de opvatting van de PRO een parlementair-democratische rechtsstaat. In 
artikel B5 van haar statuten staat daarom ook: “De PRO heeft tot doel de handhaving 
van de Republiek Suriname als soevereine parlementair-democratische rechtsstaat en 
de Surinaamse natie te verheffen tot een hechte eenheid van mensen die op een 
vreedzame wijze met elkaar samenleven, waarin een ieder met respect voor elkaar zijn 
of haar rechten kan beleven en de economische, sociale en culturele ontwikkeling van 
het individu en de natie centraal staan zodat welzijn en welvaart van Suriname en zijn 
bevolking duurzaam gerealiseerd kunnen worden.”  
Het hoofd kenmerk van de rechtsstaat is dat het handelen van de overheid, waaronder 
door de PRO begrepen wordt alle organen en functionarissen van de Staat Suriname met 
staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke bevoegdheden belast, gebaseerd moet zijn op 
een aan het Surinaamse recht ontleende geschreven norm. Willekeurig handelen van 
organen en functionarissen van de Staat Suriname moet niet mogelijk zijn. In de beleving 
van de PRO c.q. in haar rechtsstaatgedachte moet er ruimte zijn en indien die er niet is, 
moet die gemaakt worden, opdat iedere burger van Suriname zijn rechten als mens zoals 
verankerd in de verschillende mensenrechtenverdragen, kan beleven. Echter benadrukt 
de PRO dat plichtsbesef inherent is aan vrijheidsbeleving en de vrijheid van de één 



ophoudt waar die van de ander begint. In een situatie waarin daarover verschil van 
mening bestaat, zal  in de optiek van de PRO de onafhankelijke rechter of een door 
partijen in alle vrijheid aan te wijzen onafhankelijke beslisser die onder supervisie staat 
van de Staat Suriname, daarover een oordeel moeten geven. De parlementaire 
democratie biedt bij haar juiste invulling en toepassing mogelijkheden om waarachtige 
beleving tot stand te brengen van de wil van het volk. De PRO zal al deze mogelijkheden 
waar nodig ook daadwerkelijk benutten ter waarborging van de rechtsstaatgedachte. 
 
16. Recht 
Onder recht in haar naam wordt door de PRO verstaan het geheel aan prestaties en/of 
onthoudingen waar de één ten opzichte van de ander aanspraak op maakt. Onder “de 
één” en “de ander” moet hier verstaan worden de natuurlijke persoon alsook de 
rechtspersoon of een met één van hen te vergelijken rechtssubject. Tot de 
rechtspersonen worden niet alleen de private dus de door burgers en private 
(rechts)personen opgerichte entiteiten bedoeld maar ook de publieke dus de zijdens de 
overheid ter uitoefening van de Staatsmacht opgerichte entiteiten. 
Met “aanspraak” in de hiervoor bedoelde context wordt aangegeven dat de prestatie 
en/of de onthouding die een ander rechtens toekomt ook afdwingbaar moet zijn.  
De grondslag waaraan die aanspraak op de prestatie ontleend wordt, kan verschillend 
zijn. Deze kan zijn een vooraf op rechtsgeldige wijze tot stand gekomen regel, een 
overeenkomst, een rechtsgeldig tot stand gekomen beslissing, het gebruik c.q. de 
gewoonte. De regel hoeft niet voort te vloeien uit een van overheidswege algemeen 
verbindend verklaarde norm maar kan ook voortkomen uit beslissingen van rechters 
en/of door rechtswetenschappers geponeerde gemeenschappelijke en aanvaarde 
normen. Maar met “recht” in haar naam wordt ook bedoeld het objectieve recht, 
waaronder ook begrepen worden de mensenrechten, de rechten waarop de mens 
aanspraak maakt, enkel vanwege zijn menszijn. Anderen spreken ook van natuurrechten 
c.q. onvervreemdbare rechten, rechten die inherent zijn aan het menselijk wezen. Maar 
ook de rechten en daartegenoverstaande plichten die door de overheid worden gemaakt 
en ingezet als ordeningsinstrument worden hiermee bedoeld.  
 
17. Rechtspraak op maat 
Aan het recht en de rechtsbeleving in Suriname zal zodanig inhoud moeten worden 
gegeven opdat aan de verschillende culturen en gebruiken in ons land veel meer 
erkenning wordt gegeven bij de berechting van geschillen. Het Surinaamse recht is op dit 
moment teveel afgestemd op de Europese rechtscultuur. Ons Burgerlijk Wetboek 
bijvoorbeeld, is in de koloniale tijd aan de Surinaamse samenleving opgelegd.  
In de overtuiging van de PRO is recht niet iets dat van bovenaf of van buitenaf aan een 
samenleving moet worden opgedrongen of van toepassing verklaard, maar dat het een 
aftreksel moet zijn van de samenleving zelf, indachtig de met elkaar als 
wereldgemeenschap afgesproken normen en standaarden. De PRO zal met het 
vastleggen en incorporeren van de uit de verschillende Surinaamse culturen 
voortvloeiende gewoonten en tradities, de Surinaamse identiteit meer tot haar recht 
laten komen in het Surinaamse recht. 
18. Surinaamse culturen en tradities 



Bij de beslechting van geschillen tussen mensen van hetzelfde ras en cultuur, met name 
op het gebied van het personen- en familierecht, zal de rechtsbeleving meer in 
overeenstemming moeten zijn met wat die individuen als bevolkingsgroep in hun cultuur 
als rechtvaardig aanmerken. Want recht is de uiting voor rechtvaardigheid.  
Iets als onrechtvaardig recht behoort er uiteindelijk niet te zijn. Elke andere benadering 
zal niet werken, is de overtuiging van de PRO. Willen wij als volk een landelijke 
rechtstoepassing hebben dan zal met al die groepen in overleg getreden moeten worden 
om consensus te bereiken, wat in de koloniale tijd niet is gebeurd. Er zal, wat de PRO 
betreft, een referendum kunnen worden gehouden over welke kaderwetten wel en welke 
niet, de rechtsorde van Suriname zullen bepalen. De harmonie die wij in Suriname nodig 
hebben, is nog niet bereikt en de condities ervoor zijn nog niet geschapen en 
aangewend. 
 
19. Rechtsbestel 
Ons rechtsbestel zal, wat de PRO betreft, een grondige herziening ondergaan. Er zullen 
naast de kantongerechten, meervoudige kamers (rechtbanken) worden ingesteld, het 
Hof van Justitie zal als een feitelijke hoger beroeps-instantie dienen en het 
Constitutioneel Hof of een daarmee gelijk te stellen instantie zal als laatste 
rechtsinstantie dienen op nationaal nivo. Hiervoor zal uiteraard de nodige wetgeving 
gemaakt moeten worden. Ons rechtsbestel staat niet op zichzelf maar is onderhevig aan 
internationale rechtspraak. Het procederen in gevallen van mensenrechtenschendingen 
moet voor de Surinaamse burger daarom aanzienlijk vereenvoudigd en betaalbaar 
worden gemaakt. De PRO zal zich bijvoorbeeld sterk maken opdat bij de Inter-
Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens en het Inter-Amerikaanse Hof 
voor de Rechten van de Mens in het Nederlands kan worden geprocedeerd. In ieder 
geval moet er een voorziening komen opdat een Surinaamse burger dezelfde 
procesmogelijkheden heeft als een burger van bijvoorbeeld Columbia, wat nu nog niet zo 
is. Ook de procesmogelijkheden voor Surinaamse burgers en/of ondernemingen bij de 
Caribean Court of Justice zullen onderzocht en waar nodig verbeterd moeten worden.  
 
20. Gespecialiseerde rechtsinstanties 
Er zullen op nationaal niveau aparte gespecialiseerde rechtinstanties in het leven worden 
geroepen zoals bijvoorbeeld, een ondernemingskamer of een belastingkamer. 
Functionarissen met rechtspraak belast, zullen van een waardige beloning worden 
voorzien en zullen voortdurend worden bijgeschoold. Rechterswerk is ontzettend 
arbeidsintensief, ontneemt de rechter als mens veel van zijn vrijheden en rechtvaardigt 
daarom een navenante beloning.  Er zullen meer rechters moeten komen zodat er 
gewerkt kan worden volgens het systeem dat er rechters zijn die alleen werken op het 
niveau van kantonrechter, rechters voor de meervoudige kamers, de rechtbanken,  
rechters voor het Hof van Justitie en rechters voor het Constitutioneel Hof of daarmee 
gelijkgestelde instantie. Sommige zaken zullen in eerste aanleg alleen aangebracht 
kunnen worden bij het Kantongerecht of de Rechtbank. Aan de deskundigheids-
bevordering van de rechters en andere deelnemers aan de rechtspraak zal hard en 
onafgebroken gewerkt worden. Het Surinaamse recht zal met de nodige deskundigheid 
en slagvaardigheid in ontwikkeling worden gebracht.  
 



21. Toegankelijke, snelle en betaalbare rechtshulp 
De PRO zal zich daarom beijveren om rechtspraak te brengen naar alle mensen in 
Suriname. Recht moet, net als onderwijs en gezondheidszorg, snel beschikbaar zijn voor 
alle mensen en van degelijke kwaliteit zijn. De PRO zal zich daarom in de eerste periode 
inspannen opdat er ook gerechtsgebouwen komen in andere districten van Suriname, 
bijvoorbeeld: Brokopondo, Marowijne, Coronie, Saramacca, Wanica, Commewijne, 
Sipaliwini en Para, zeker voor wat betreft rechtspraak in eerste aanleg.  
 
22. Bestrijding van geweld en corruptie 
Beleving van rechten en ontwikkelingskansen kunnen niet worden gegarandeerd in een 
omgeving van voortdurend geweld. De PRO zal daarom preventieve maatregelen treffen 
om geweld en geweldsdelicten zoveel mogelijk te voorkomen. De PRO is ervan overtuigd 
dat in de educatie van de jonge mens zodanig geïnvesteerd kan worden, dat als gevolg 
daarvan onder mensen over en weer meer respect zal ontstaan voor elkaars lijf en goed. 
De PRO maakt zich geen illusies, geweld zal niet zonder meer te allen tijde overal en voor 
de volle 100%  uit te bannen zijn.  De PRO is er echter van overtuigd dat een 
uitgebalanceerd overheidsbeleid geweld als fenomeen preventief kan beteugelen. Indien 
er in concrete gevallen van onnodig geweld sprake is, zal de PRO de oorzaken van het 
geweld door deskundigen laten onderzoeken zodat er oplossingsmodellen kunnen 
worden aangedragen die preventief maar ook repressief kunnen worden ingezet. 
Corruptie met staatsmiddelen c.q. het collectieve vermogen van de  Surinaamse 
samenleving zal zichtbaar hard en effectief aangepakt worden. De PRO zal daarbij de 
grootste criminelen en misdadigers het hardst aanpakken en tot één van haar 
prioriteiten maken en zich niet laten afleiden door bagatelgevallen van bijvoorbeeld 
comptabele onzorgvuldigheid. De kleine ‘irritante’ criminaliteit, die de welzijnsbeleving 
ook aanzienlijk kan aantasten, zal navenante aandacht krijgen. De kopstukken van de 
politiek die zich beschamend verrijkt hebben door het plegen van misdrijven zullen tot de 
volste strekking van het strafrecht en met toekenning van alle onderzoeks- en 
dwangmiddelen vervolgd en bestraft worden, ongeacht hun politieke kleur of 
invloedsfeer. Ambtenaren van politie, althans functionarissen belast met de bestrijding 
van criminaliteit en die met de waarborging van de veiligheid van de Surinaamse  
burger, dienen over de juiste middelen te beschikken om hun werk te doen en ook een 
rechtvaardige behandeling te krijgen van overheidswege. Ook het mondig maken van de 
burger ziet de PRO als instrument om geweld en corruptie tegen te gaan c.q. te 
beteugelen.  
 
 

VI. De mens 
 
23. De mens 
In de politieke opvatting van de PRO staat de mens en zijn ontwikkeling centraal.  
Dit uitgangspunt is gebaseerd op het feit dat mensen van nature, dus per definitie, naar 
verhouding uit zijn op meer willen en meer kunnen. Wij mensen willen steeds naar beter, 
wat mag en onder bepaalde omstandigheden misschien zelfs gestimuleerd moet 
worden. Immers, vanaf onze geboorte groeien wij; niet alleen fysiek maar ook geestelijk 



en verstandelijk, mits de juiste condities waarop wij van nature aanspraak maken 
aanwezig zijn. Deze groei van de mens in alle drie segmenten van zijn bestaan: verstand, 
lichaam en geest (mind, body en soul), is naar de bescheiden mening van de PRO een 
door de natuur c.q. de schepper gedreven kracht gebleken. De PRO beschouwt, in het 
kader van het bereiken van de duurzame ontwikkeling van Suriname en het Surinaamse 
volk, de mens als ons meest waardevolle ‘bezitting’. In de overtuiging van de PRO zal de 
factor mens vanaf nu daarom de meeste aandacht moeten krijgen in onze opdracht de 
duurzame ontwikkeling van Suriname ter hand te nemen en te vervullen. Het potentieel 
van de Surinaamse mens, zal, indien zij als ontwikkelingsfactor de plek krijgt die nodig is 
voor duurzame ontwikkeling, tot verbazingwekkende resultaten aanleiding geven.  
De PRO is daarvan overtuigd. Het vertrouwen van de PRO in de kennis en kunde van de 
Surinamer is een absoluut feit.  
 
24. Welzijn  
De PRO is ervan overtuigd geraakt dat aan alle mensen het recht toekomt om de 
geneugten, de goede en leuke dingen van het menszijn te ervaren, met inachtneming 
van de verplichtingen die op ons allen rusten in relatie tot elkaar, maar ook tot de natuur 
in de ruimste zin van het woord. De oprichters van de PRO zijn op grond van hun 
menselijke intuïtie dan wel hun rationele overtuiging ervan doordrongen dat de wereldse 
natuur waarvan inmiddels duidelijk is dat zij niet stil blijft staan, de mens niet kan 
hebben voortgebracht zonder die mens aanspraak te doen maken op het genot van de 
verworvenheden van de wereld. Recht en ontwikkeling, daar is de PRO van overtuigd, zijn 
daartoe de meest onontbeerlijke condities. 
 
25. Rechten van de mens 
De PRO is niet gestoeld op een bepaalde enge of niet enge politieke ideologie, zoals het 
kapitalisme, het communisme of het socialisme dan wel liberalisme, oftewel linkse of 
rechtse politiek of alle daarvan afgeleide variaties. Nee, de PRO heeft als haar 
fundament: de ‘rule of law’, ‘equality of all men’, het ‘geldende recht’, ‘gelijke 
ontwikkelingskansen voor alle mensen’, ‘respect voor elkaars persoonlijkheid en 
goederen’; principes die hun grondslag vinden in de erkenning van de zogenoemde 
‘rechten van de mens’. Geen van ons is meer waard dan de ander. Wij mensen zijn 
allemaal gelijk en zo dienen wij behandeld te worden. De verschillen tussen hoe de één 
de ander behandelt, mag daarom niet gelegen zijn in hun mens zijn, dus ras, geslacht, 
uiterlijk, etniciteit, afkomst etc., deze eigenschappen maken de een niet meer of minder 
dan de ander. De verschillen zullen gelegen mogen zijn in prestatie, deskundigheid, 
vooruitstrevendheid, eerlijkheid, moraliteit etc., maar deze eigenschappen zijn niet 
bepalend voor de wijze waarop de één de ander als mens behandelt. Diversiteit van 
cultuur en achtergrond maken ons een completere, rijkere samenleving.  
Het democratisch politiek-bestuurlijk model dat de PRO voorstaat, is op deze gedachte 
gefundeerd. Onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid moeten door dienstbare lokale 
overheden en sterk gedecentraliseerde regionale instituten, gegarandeerd worden.  
Voor zover het politiek karakter van de PRO persé in een van de hiervoor genoemde 
politieke stromingen zou moeten worden ingepast, zou dat het best getypeerd kunnen 
worden als een liberaal sociaal-democratische waarin de vrijheid van het individu een 
centrale rol vervult, maar zeker niet een bepalende. De Surinaamse samenleving is een 



religieuze samenleving. De PRO erkent het recht van elke Surinaamse burger op beleving 
van zijn of haar geloofsovertuiging, overeenkomstig het recht van Suriname. 
 
26. Menselijke interventie 
Het is algemeen bekend dat de onderlinge interventie tussen mensen, dus niet zozeer 
van de natuur c.q. de natuurlijke omgeving, in de visie van de oprichters van de PRO, 
ervoor zorgt dat zij elkaar vaak genoeg beletten om hun recht op ontwikkeling waarop zij 
van nature aanspraak maken te kunnen beleven. Dit gebeurt ook in de gevallen waarin 
die mensen, al dan niet gebundeld, hetzij in gemeenschapsverband, hetzij in 
groepsverband en/of gezinsverband, zich beijveren, soms met zeer beperkte middelen 
en onder moeilijke omstandigheden, de een meer dan de ander, hard werken om hun 
rechten en ontwikkeling als mens te beleven c.q. veilig te stellen; doorgaans niet alleen 
voor zichzelf maar ook voor het nageslacht, en zich daarvoor maximaal inspannen. De 
PRO zal daarom een politiek en politiek-bestuurlijk beleid voeren opdat dit soort 
ongewenste menselijke interventies in Suriname tot het verleden gaan behoren anders 
zal het streven naar duurzame ontwikkeling een farce blijken. De vrijheid van de mens 
moet naar de mening van  de PRO één van de primaire uitgangspunten zijn en blijven. De 
strijd die mensen als Anton de Kom voor ons geleverd hebben, moet niet voor 
niemendaal zijn geweest.  
 
27. De wereldse mens 
De PRO maakt zich geen illusies en zal haar krachten, inzichten en ideeën inzetten voor 
de Surinaamse bevolking, voor elk in dit land verblijvend kind, jongere, volwassen man of 
vrouw, ongeacht de etnische, religieuze, uiterlijke en andere verschillen ten opzichte van 
elkaar. Indien derden mochten profiteren van de inzichten en resultaten van de PRO dan 
zal zulks als een bijkomstige bijdrage door haar aan de wereldse gemeenschap worden 
beschouwd. 
 
28. Sexuele geaardheid 
De PRO hecht veel waarde aan de vrijheid van het individu. Mensen hebben naar de 
mening van de PRO in dat kader het recht uit te komen voor hun sexuele geaardheid, 
rekening houdend met de voor elke Surinamer geldende normen en waarden. In ieder 
geval moet het in de overtuiging van de PRO zo zijn dat alle mensen op het grondgebied 
van Suriname, de mogelijkheid moeten hebben hun sexuele oriëntatie te kunnen 
beleven, met inachtneming van de beperkingen die voortvloeien uit het geldende recht 
van Suriname. 
 
29. Samenlevingsvormen van mensen in gezinsverband 
Het gezin heeft in de geschiedenis van de mensheid aangetoond een plek te zijn waar 
kinderen en jongeren kunnen opgroeien tot welslagen burgers. Het wordt niet voor niets 
de hoeksteen van de samenleving genoemd. De realiteit van de hedendaagse 
maatschappijen is gebleken er één te zijn waarin kinderen ook in één-ouder-gezinnen 
een goede verzorging en opvoeding kunnen genieten en kunnen opgroeien tot welslagen 
burgers, burgers met een bewonderenswaardige grondhouding. Het is de afgelopen 
tientallen jaren gebleken dat het accent voor wat betreft het gezin is komen te liggen bij 
de betrokkenheid van de opvoeders bij de verzorging en opvoeding van hun kinderen c.q. 



de aan hen toevertrouwde kinderen. De mate van die betrokkenheid valt en staat voor 
een groot deel met de tijd die de opvoeders in relatie tot hun overige verplichtingen aan 
het gezin kunnen besteden. De PRO zal daarom in het maken en uitvoeren van haar 
bestuurlijk beleid er zorg voor dragen dat ouders/opvoeders voldoende invulling kunnen 
geven aan de hiervoor bedoelde en noodzakelijke betrokkenheid.  
 
 

VII. Het Surinaamse grondgebied  
 
30. Grenzen 
Het is voor de ontwikkeling van ons land ook van belang dat wij weten waar de grenzen 
van het grondgebied van Suriname liggen. Zo dient er duidelijkheid te worden gebracht 
voor wat betreft het zogenoemde Tigri-gebied, het gebied in het westen van Suriname dat 
ligt tussen de Boven-Corantijnrivier en de Coerinivier. Vele regeringen hebben beloofd dit 
geschil te zullen oplossen, echter is het tot op heden nog geen feit. In het oosten van 
Suriname doet zich ook een grensgeschil voor. Het betreft een betwist gebied van 3.000 
vierkante kilometers. Suriname hanteert daar de Marowini als grensrivier terwijl  
Frans-Guyana (Frankrijk) de Litani kiest. Deze zaken die onze ontwikkeling nu of op 
termijn tegenhouden c.q. zullen tegenhouden, moeten slagvaardig opgelost worden. Er 
dient in de opvatting van de PRO ook een gedegen en continue grensbewaking te zijn.  
 
31. Rechten op luchtruim en maritieme zone 
Behalve de oost-, west-, en zuidgrens moeten wij ons in Suriname ook buigen over onze 
rechten ten aanzien van het luchtruim boven Suriname en onze aanspraken op het 
gedeelte van de atlantische oceaan dat ten noorden van Suriname ligt, de zogenoemde 
exclusieve Economische Zone van Suriname. Voor zover die rechten nog niet verkregen 
zijn, dienen die te worden aangevraagd, zonodig maximaal te worden verruimd, in ieder 
geval te worden geclaimd en geregistreerd en beschermd. De economsiche betekenis 
van de rijkdommen in het maritieme grondgebied zijn voor Suriname en haar 
samenleving van behoorlijk belang, al dan niet op termijn.  
 
 

VIII. Het binnenland 
 
32. De binnenlandbewoners 
In Suriname moeten wij nooit vergeten dat de eerste bewoners van dit land de 
voorouders van onze, zoals ze nu genoemd worden Inheemse broeders en zusters, 
waren waarvan de overlevering ons heeft geleerd dat velen van hen door de Spanjaarden 
op gruwelijke wijze zijn gedood. Ook moeten wij, wat de PRO betreft, nooit vergeten dat 
de gemeenschappen die wij thans de Marrons noemen als slaven dit land bewerkt 
hebben en voor hun vrijheid gevochten hebben, vaak zelfs met de dood eropvolgend. Het 
inhalen van de achterstanden in de rechtsbeleving en ontwikkeling van onze 
binnenlandbewoners zal behoren tot één van primaire speerpunten van de PRO. 



Met de rechten van de binnenlandbewoners zoals die door internationale gerechtshoven 
reeds zijn erkend, dient daarom rekening te worden gehouden. In de opvatting van de 
PRO dienen daarom alle vonnissen (in ieder geval het zogenoemde Saamaka-vonnis en 
het Kaliña en Lokono-vonnis) van het Inter Amerikaanse Hof voor de Rechten van de 
Mens, waarbij aan de Marrons en Inheemsen rechten zijn toegekend, door de Staat 
Suriname ten volle nageleefd te worden. Het binnenland zal in de ontwikkelingsvisie van 
de PRO een voorname rol krijgen. Het zal in het beleid van de PRO niet slechts fungeren 
als inkomstenbron voor het regeerbeleid. Nee, de ontwikkeling ervan zal ook ter hand 
genomen worden, met dien verstande dat de natuur die zo bijzonder en waardevol is 
voor de duurzame ontwikkeling van Suriname, in stand gehouden dient te worden. 
 
 

IX. Nationaliteit en vreemdelingen 
 

33. Dubbele nationaliteit 
Veel Surinamers hebben Suriname verlaten vóór en rondom de onafhankelijkheid van 
Suriname. Ook na de militaire staatsgreep en de decembermoorden en de periode 
daarna tijdens de binnenlandse oorlog, hebben veel Surinamers ons land, hun land, 
verlaten op zoek naar een beter leven. De PRO staat een situatie voor waarbij al deze 
personen zich wederom in Suriname zouden moeten kunnen vestigen. In de beleving van 
de PRO heeft Suriname al haar ‘kinderen’ nodig om haar te maken tot een succesvol en 
gerespecteerd land in de wereld. De PRO staat daarom een beleid voor waarbij het 
hebben van een andere nationaliteit naast de Surinaamse mogelijk moet zijn, met dien 
verstande dat een dergelijke situatie van dubbele nationaliteit niet ten nadele van 
Suriname en haar bevolking mag strekken.  
 
34. Ingezetenschap 
De PRO zal zich niet alleen inzetten voor de belangen van alle Surinamers in Suriname of 
buiten Suriname, maar ook voor de overige ingezetenen van Suriname die deelnemen 
aan het maatschappelijk en economisich leven van Suriname. Dus niet persé de 
Surinamers maar alle mensen die hier als ingezetenen van Suriname hun krachten 
geven, de Guyanezen, Haïtianen, Chinezen, Brazilianen enz. enz. zullen betrokken 
worden bij de ontwikkeling van Suriname. De PRO is voorstander van een 
ontwikkelingsgericht vreemdelingenbeleid waarbij uit hoofde van menselijke 
overwegingen ook rekening wordt gehouden met de rechten en belangen van elke 
vreemdeling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X.  
 
35. Naastenliefde 
De PRO promoot liefde tussen alle mensen. Liefde vanuit de overtuiging dat wij mensen 
allemaal gelijk zijn ondanks onze uiterlijke en innerlijke verschillen. De PRO wil daarom 
erop toezien dat kinderen kunnen opgroeien in een liefdevolle omgeving. Kinderen 
mogen niet het slachtoffer worden van ruzie tussen ouders en/of verzorgers. Elk kind 
heeft recht op een liefdevolle omgeving. In gevallen waarin dat nodig is zal de PRO door 
middel van gezinsconsultants en hulpdiensten zolang dat nodig is, bijstand, educatie en 
begeleiding bieden aan ouders c.q. verzorgers die niet in staat blijken te zijn hun c.q. de 
hun toevertrouwde kinderen de liefde, zorg en veiligheid te bieden waar zij recht op 
hebben. Kinderen mogen en moeten in staat gesteld worden melding te maken van 
misstanden in huis of elders. Maar ook ouderen moeten na hun arbeidsleven in een 
liefdevolle omgeving kunnen vertoeven. In de ogen van de PRO mogen Surinamers die 
zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Surinaamse zaak daarom 
ook na hun actieve periode navenant, dus extra, gewaardeerd worden door de 
samenleving.  
 
36. Grondhouding en educatie 
In de overtuiging van de PRO is het zaak dat er een bepaalde grondhouding, zonder 
dwang, gestimuleerd wordt bij alle mensen. Een grondhouding die onderdeel is van een 
manier van leven, denken, communiceren, socialiseren en doen. Van korte-termijn-
denken naar lange-termijn-denken, van een of/of-denken naar een en/en-denken. Van 
een doen in plaats van een afwachten-en-hopen-dat-het-goed-komt, van handelen in 
plaats van stilzitten, van bestuur gebaseerd op wetenschap, onderzoek, feiten, 
realistische planning, daadkracht en gedegen uitvoering. De PRO is er sterk van 
overtuigd dat duurzame en maximale educatie, want de Surinamer is net als andere 
mensen ook slim en creatief, een belangrijke voorwaarde is om de voormelde 
grondhouding onderdeel te maken van het zijn van de mensen in Suriname. 
 
37. Mogelijkheden en moeilijkheden, positivisme / optimisme 
De PRO weet dat in de wereld waarin wij mensen vandaag aan de dag op aarde leven, er 
allerlei mogelijkheden bestaan. In de opvatting van de PRO is het de kunst om die 
mogelijkheden constant om te zetten in concrete rechtsbelevende- en 
ontwikkelingscreërende kansen voor alle mensen. De PRO is zich natuurlijk ervan bewust 
dat er ook moeilijkheden c.q. gevaren bestaan. Echter heeft de PRO een positieve 
instelling en zij is ervan overtuigd dat met het efficiёnte werken dat haar kenmerkt die 
moeilijkheden en gevaren getrotseerd kunnen worden, zo niet overwonnen kunnen 
worden om daaruit weer positieve impulsen te genereren en een fundament van 
vertrouwen en liefde neer te zetten voor de huidige en de toekomstige Surinaamse 
samenleving. 
 
38. Woonomgevingen 
Voorts is de PRO zich als gevolg daarvan absoluut ervan bewust dat de omgevingen 
waarin kinderen, peuters, kleuters, pubers en adolescenten opgroeien ten eerste 



kindvriendelijk moeten zijn. Op elke maatschappij rust de plicht zich actief in te zetten 
voor de vorming van een gezond wereldbeeld van het kind door voorbeelden aan hen te 
presenteren van kinderen die onder soortgelijke omstandigheden in staat zijn gebleken 
het beste te presteren. Hiermee wordt in het bijzonder begrepen dat ook de natuurlijke 
fysieke omgeving, de omgeving in en om het huis, schoon moet zijn, gevrijwaard van 
ziekten en andere nodeloze gevaren. Kinderen behoren zich in hun directe omgeving vrij 
te kunnen bewegen om hun lichamelijke en geestelijke vaardigheden maximaal te 
kunnen ontwikkelen. In dit verband is het van belang dat zij zoveel mogelijk vrij worden 
gelaten om de natuurlijke maar ook de kunstmatige omgeving te verkennen. Kinderen 
moeten in staat worden gesteld ook buiten hun eigen omgeving te kunnen gaan 
verkennen. Reizen in binnen- en buitenland moet voor kinderen daarom mogelijk zijn. 
Ouders van kinderen dienen daarom door overheden in de positie te worden gebracht 
om het opgroeien van kinderen tot ontwikkelde, gezonde en gelukkige mensen mogelijk 
te maken. Jonge mensen die kinderen willen, dienen daarom de mogelijkheid te hebben 
om tegen betaalbare tarieven over goede woonruimte te beschikken. Het fenomeen om 
gedwongen met meerdere gezinnen in kleine woningen, onder een dak, bij elkaar te 
wonen, moet zoveel als mogelijk ontmoedigd worden. De PRO is zich ervan bewust dat 
leven in luxe geen garantie is voor het opgroeien tot welslagen mensen, maar zij is er wel 
van overtuigd dat voldoende woon- en leefruimte voorzien van deugdelijke hulpmiddelen, 
zoals voldoende kunstlicht, water en sanitaire voorzieningen, het leven aangenaam kan 
maken. En dat mag en moet zelfs in de filosofie van de PRO.  
 
39. Landelijk 
De voormelde kind-natuurvriendelijke omgevingen dienen zich in de overtuiging van de 
PRO niet alleen in Paramaribo te manifesteren maar ook in alle districten van Suriname 
en in al haar gemeenschappen en samenlevingsvormen, uiteraard steeds rekening 
houdend met de verschillende culturen en tradities.  

 
40. Leeromgeving 
Vervolgens ziet de PRO een leeromgeving voor zich voor al deze kinderen die hen de 
kansen aanreikt die zij nodig hebben om zich vrijelijk, naar hun eigen door de natuur 
gegeven gaven en beperkingen, te ontwikkelen tot de volwassen ingezetenen van 
Suriname waar de twee meest fundamentele condities, recht en ontwikkeling, 
onafgebroken, met maximale en gezamenlijke inspanning, in stand worden gehouden.  
Hierdoor zullen zij, de Surinaamse kinderen, evenwichtige discussie- en sparring-partners 
kunnen worden voor hun leeftijdgenoten over de hele wereld. Een maatschappij van 
ontwikkelde, kritische burgers, beschikt over meer mogelijkheden tot rechtsbeleving, 
meer toegang tot menselijk kapitaal, intellect, arbeidsproductiviteit en is beter in staat 
om een groter gedeelte van het grondgebied tot ontwikkeling te brengen.  
Een ontwikkelde, vrije en gezonde burger kan van meerwaarde zijn in de eigen omgeving 
en anderen vooruithelpen. Politici dienen daarin het voorbeeld te geven.  
 
41. Kleine infrastructuur 
Straten waar kinderen en ouderen veel lopen, met name in woonbuurten, moeten 
voorzien worden van trottoirs. Aan verkavelaars van alle nieuwe verkavelingen en waar 
juridisch mogelijk ook bij oude, zal de verplichting worden opgelegd om behalve het 



weggedeelte voor auto’s ook een strook voor trottoirs en langzaam verkeer (fietsen, 
bromfietsen) te projecteren, los van de verplichte bermen anders wordt er geen 
verklavelingsvergunning gegeven. Ontwikkeling vraagt om het maken van keuzes.  
Moeilijke keuzes kunnen ook gemaakt worden mits een ieder daarbij betrokken wordt en 
er dus met hen gecommuniceerd wordt. De PRO zal met de gemeenschap 
communiceren. Dit is een keiharde onherroepelijke belofte. De Kennedy Highway is een 
voorbeeld van een weg die van trottoirs en stroken voor langzaam verkeer (fietsen, 
bromfietsen) moet worden voorzien. Er bestaat thans een levensgevaarlijke situatie voor 
de voetgangers en (brom)fietsers langs die weg. Het plan van de huidige regering om een 
vierbaans weg aan te leggen is wat de PRO betreft dan ook een puur populistische 
maatregel. Begin onze kinderen te beschermen en leg die trottoirs en stroken voor 
langzaam verkeer onmiddellijk aan. Er zullen bestemmmingsplannen moeten komen. 
Industriële en grootschalige handels-activiteiten dienen niet plaats te vinden in buurten 
waar mensen wonen en kinderen spelen.  
 
42. Civil society / het maatschappelijk middenveld 
De bijdrage van het maatschappelijk middenveld in het welslagen van een 
leefgemeenschap wordt door overheden, ook door die van ons, vaak onderschat.  
De oprichting van niet-gouvernementele organisaties dient daarom vergemakkelijkt te 
worden door speficieke wetgeving. Daarnaast dienen die door de overheid gefaciliteerd 
te worden met bijvoorbeeld belastingvrijstellingen en/of subsidies. De PRO zal een 
politiek bestuurlijk beleid ontwikkelen en voeren waarbij deze maatschappelijkde kracht 
effectief betrokken zal worden. 
 
 

XI. De Staatsfinanciën 
 
43. Juiste keuzes 
Er zijn de afgelopen jaren verschillende overheidsbedrijven opgericht en er zijn 
investeringen gedaan die tot niets maar dan ook echt tot niets hebben geleid, maar wel 
veel geld hebben gekost. Geld van de belastingbetaler, van de gemeenschap, dat door 
de samenleving met hard werken is verdiend, is verspild. De PRO zal niet avonturieren 
met de middelen van de samenleving. Wij zullen de juiste keuzes maken. Ook dit is een 
keiharde belofte! Hoe zullen wij die juiste keuzes maken? Het maken van de juiste 
keuzes is geen wetenschap. Het heeft te maken met vasthouden aan het welbekende 
principe van het doen van gedegen onderzoek, alvorens besluiten te nemen en het 
daadwerkelijk en gericht betrekken van de belastingbetaler, de burger, bij het maken van 
die keuzes. 
 
44. Transparantie in de besteding van middelen 
De middelen die de Staat ter beschikking heeft om het door de volksvertegenwoordiging 
goedgekeurde beleid uit te voeren, behoren het volk van Suriname toe. Elke burger van 
Suriname heeft daarom het recht te weten waaraan en hoe die middelen zijn besteed. 
De verslaggeving ten aanzien van de besteding van die bemiddelen moet derhalve 
helder en begrijpelijk worden ingericht. De Rekenkamer zal daarom goed uitgerust 



moeten zijn om haar taak te vervullen en de gemeenschap te informeren over haar 
onderzoeksresultaten. Staatsmiddelen dienen nuttig en efficiënt te worden ingezet en 
niet gebruikt te worden voor partijpolitiek belang of populistische projecten. Malversaties 
met staatsmiddelen zal, wat de PRO betreft, zwaar bestraft moeten worden en elke cent 
dat gestolen is van de gemeenschap zal teruggehaald worden.  
 
 

XII. De economie 
 
45. Het Surinaamse vermogen 
Het domeingrondenbeleid van de Surinaamse overheid is wat de PRO betreft 
onacceptabel, werkt ongelijkheid in de hand en is in veel gevallen onrechtvaardig ten 
opzichte van de Surinamer. Sommige personen en ook rechtspersonen waarvan de 
bestuurders en/of aandeelhouders buitenlanders kunnen zijn, bezitten lappen 
domeingrond die zij haast zonder enige behoorlijke tegenprestatie van de Staat 
Suriname, dus in wezen van het Surinaamse volk, hebben gekregen en die deze gronden 
doorverkopen voor grote sommen geld. Jonge Surinamers die grond nodig hebben om 
een huisje te bouwen, komen vervolgens niet aan hun trekken. De PRO zal dit slechte 
grondbeleid gelijk aanpakken en alle Surinamers gelijke rechten geven op een stuk 
grond. Er zal een eerlijk, transparant, duidelijk en gericht grondbeleid worden gevoerd. 
Ook zal nagedacht worden hoe om te gaan met het fenomeen waarbij buitenlanders voor 
de Surinaamse nationaliteit opteren om vervolgens grond aan te vragen en daarmee te 
speculeren. Over het algemeen zal met het Surinaamse vermogen, daarmee wordt 
bedoeld alle rijkdommen van het Surinaamse volk, op een zodanige manier worden 
omgegaan dat die de Surinaamse burger ten voordeel strekken. Bij de verlening van 
concessies zal, met inachtneming van het Surinaamse recht, een daarop gericht beleid 
worden ontwikkeld. De PRO zal erop toezien dat er voldoende voorlichting gegeven wordt 
aan de Surinaamse burger over de voorgaande onderwerpen en het bestuurlijk beleid 
daarvan transparant maken. Waar nodig zal het instrument van referendum worden 
ingezet om de burger te betrekken bij overheidsbesluiten die voor de samenleving als 
totaliteit verstrekkende gevolgen kunnen hebben, zoals de Alcoa-kwestie.  
 
46. Buitenlandse markten 
De productie zal gericht moeten zijn op de buitenlandse behoefte, de Surinaamse 
behoefte is immers van een te kleine schaal. De productie zal dus bestemd moeten zijn 
voor grote markten. Wij moeten in Suriname dus gaan produceren en met onze 
producten deze grote markten bereiken. Deze blijken zelfs vlak om de hoek te liggen 
(Brazilië en de overige landen van Zuid-Amerika en het Caribisch gebied). Het wordt tijd 
dat Suriname haar kansen door de geografie gegeven, daadwerkelijk gaat benutten.  
 
47. Spreiding van economische activiteit 
Voorts zal er spreiding van overheidsgebouwen en industrieën plaatsvinden. Deze 
spreiding zal de druk op het centrum van Paramaribo doen afnemen en economische 
vooruitgang stimuleren in de andere gebieden c.q. de aangrenzende districten c.q. 
steden. Ook de nodeloze verkeersopstoppingen die wij thans in Paramaribo vanuit alle 



richtingen ervaren kunnen tot het verleden gaan behoren. Deze nodeloze 
verkeersopstoppingen stagneren de ontwikkeling van Suriname enorm. 
Ook het openbaar vervoer is zeer slecht geregeld. Kinderen en werkers zijn relatief te 
lang onderweg om de school c.q. de werkplaats te bereiken. Zij zijn daarmee teveel tijd 
onproductief kwijt. Vaak zijn schoolkinderen al moe voordat zij met de lessen moeten 
beginnen of vallen in de klas in slaap omdat zij al om vier of vijf uur in de ochtend uit hun 
bed moeten om de bus niet te missen. 
  
48. Kennis en technologie 
De productie van goederen en diensten zal aanzienlijk gestimuleerd worden.  
De productiesectoren zullen een enorme boost krijgen. Er zal grootschalig, diepgaand en 
gecoördineerd onderzoek worden gedaan naar de verschillende productiemogelijkheden 
die Suriname biedt. Om te kunnen produceren, moet er voortdurend kennis en 
technologie aanwezig zijn. In Suriname is de productiesector blijven steken in de 
traditionele “luie” sectoren zoals bauxiet, olie en goud en de laatste tijd hout. Deze 
grondstoffen raken op een dag op. En de Surinamer heeft dan niet geleerd om tegen die 
tijd zelf te produceren. Een samenleving uitsluitend afhankelijk laten zijn van het winnen 
van grondstoffen door met name buitenlandse investeerders schept geen basis voor een 
duurzame bevolkings-ontwikkeling. De PRO gaat daarom werken aan een paradigma 
shift, een andere manier van denken, die voor het nieuwe productietijdperk van 
Suriname nodig is. In je luie stoel zitten en bijvoorbeeld hopen dat er olie wordt 
gevonden, schept geen basis voor duurzame ontwikkeling van een volk. In je luie stoel 
zitten en à la dol houtkap-vergunning uitgeven aan buitenlandse maatschappijen doet 
dat evenmin. Wat doe je morgen wanneer je alle bauxiet, goud en hout gewonnen hebt, 
wat dan? Dat is de vraag die wij ons als volk, als samenleving, volgens de PRO moeten 
stellen. Sterker nog daarin schuilt zelfs de vernietiging van de wereld. Laten wij onze 
ogen niet sluiten voor de milieurampen waar de wereld anno 2019 mee wordt 
geconfronteerd. Wij moeten als wereldgemeenschap, want daar maken wij wel degelijk 
deel van uit, het roer drastisch omgooien en dat begint bij elk volk. De PRO zal zich bij 
het maken van beleidskeuzes ook door dit besef laten leiden en innovatie stimuleren en 
faciliteren, door bijvoorbeeld in samenwerking met het bedrijfsleven en de Anton de Kom 
Universiteit, echte duurzame ontwikkeling teweegbrengen. 
 
49. Tweede internationale luchthaven 
Ook zal de PRO zich beijveren voor de aanleg van een tweede internationale luchthaven 
dichter bij Paramaribo, bijvoorbeeld in Commewijne of in de buurt van de grens tussen 
Wanica en Saramacca. De JAP luchthaven ligt te ver van Paramaribo, Wanica en 
Commewijne, de dichtsbevolkte districten van Suriname en de luchthaven aan de 
Doekhiweg in Paramaribo is te klein en daar bestaat geen mogelijkheid tot uitbreiding 
naar een internationale luchthaven. Er moet nu echt een vliegveld komen, afgestemd op 
en ter beschikking van de ontwikkeling van Suriname. De JAP luchthaven was aangelegd 
door de Amerikanen om hun bauxiet gemakkelijk naar de VS te kunnen vervoeren. Dit 
vliegveld is dus niet aangelegd vanuit een ontwikkelingsvisie van en voor Suriname. De 
JAP luchthaven zal dan bijvoorbeeld ingezet kunnen worden in een grootschalig 
ontwikkelingsplan van Para en Brokopondo om deze districten te ontwikkelen tot grote 
steden door op hen gerichte productie te ontwikkelen. Er moet ook nog een rivierhaven, 



zo niet zeehaven komen. De Surinamerivier is als gevolg van de omliggende 
woongemeenschappen niet de meest geschikte rivier voor het uitbreiden van de haven in 
verband met allerlei gevaarlijke stoffen die langs deze weg vervoerd worden. Ook 
hiervoor moet worden gekeken naar de mogelijkheden die de Commewijne-, de 
Coppename-rivier of andere rivieren te bieden hebben. Wat de PRO betreft, kan een baai 
worden aangelegd of een kanaal worden gegraven. Het waternet van Suriname biedt 
legio mogelijkheden. De potentie van Suriname moet benut worden. De PRO zal die 
mogelijkheden onderzoeken en deze werkzaamheden uitvoeren in overleg met het volk 
en primair met de deskundigen van Suriname. De Anton de Kom Universiteit kan wat de 
PRO betreft meer ingezet worden om de onderzoeken te doen die noodzakelijk zijn voor 
het maken van de noodzakelijke beleidskeuzes in het kader van de ontwikkeling van 
Suriname waarbij rekening moet worden gehouden het milieu niet onherstelbaar te 
beschadigen. 
 
50. Ontwikkeling 
Om ontwikkeling te brengen zal de huidige fysieke infrastructuur van ons land grondig 
onder handen genomen moeten worden. Zo zal er ten eerste een tweede brug aangelegd 
moeten worden tussen Commewijne en Paramaribo. De brug zal dichter bij het centrum 
van Paramaribo gepositioneerd moeten worden. De huidige situatie, één brug over de 
Surinamerivier, garandeert geen ontwikkeling, schept onzekerheid en houdt mede 
daarom de ontwikkeling tegen. Echte ontwikkeling vindt alleen plaats in een omgeving 
van zekerheid c.q. rechtszekerheid en degelijkheid. Wat we doen in Suriname, moet goed 
gedaan worden en moet duurzame ontwikkeling mogelijk maken.  
 
51. Ontwikkelingsraad 
In de visie van de PRO moet er een ontwikkelingsraad komen. Deze raad zal zich 
specifiek moeten buigen over de ontwikkelingspotenties van Suriname en daarop 
gerichte voorstellen moeten doen aan de regering.  
 
52. Rijkdommen 
De voormelde ideeën zijn allemaal te realiseren in Suriname. Suriname heeft een 
oppervlakte van 163.821 km2. Dat is anno 2019 ongeveer 100 hectare per gezin.  
En in de wateren en in de Surinaamse bodem zitten er behoorlijke hoeveelheden 
grondstoffen en andere waardevolle stoffen, mineralen e.d., behalve het alom bekende 
goud, diamant, olie, bauxiet, hout, vis, gas, bronwater, is onze bodem vruchtbaar. 
Suriname, dus wij, het Surinaamse volk, zijn de enige eigenaren van al deze grondstoffen 
e.d. en beschikken dus over enorme hoeveelheden aan materiële rijkdommen.  
Deze rijkdommen moeten ons in staat stellen recht en ontwikkeling te brengen voor alle 
mensen op het grondgebied van Suriname, nu en in de verre toekomst. Het enige wat wij 
daarvoor behoren te doen, is eerlijk en slim zijn en efficiёnt werken.  
Want rechtshandhaving en ontwikkeling bevorderen, kosten geld. De indeling en 
verdeling van al de domeingronden bijvoorbeeld heeft jarenlang, onder alle regeringen 
tot nu toe, te weinig armen tot de middenklasse gebracht en teveel rijken verder verrijkt. 
De voormelde materiële rijkdommen van ons land vertegenwoordigen grote 
hoeveelheden geld. Geld is dus echt niet het probleem willen wij duurzaam recht en 
ontwikkeling brengen voor alle mensen op het Surinaamse grondgebied. De uitdaging is 



dus gelegen in hoe de opbrengsten uit deze rijkdommen zodanig te verdelen c.q. te 
spreiden dat elke burger van Suriname over niet al te lange termijn welvaart en welzijn 
kan beleven. De PRO staat, zoals uit haar ontwikkelingsvisie blijkt, echter een 
ontwikkeling voor die gepaard gaat met behoud van de natuur. Want de primaire 
stuwende kracht achter de duurzame ontwikkeling van Suriname en haar volk is voor de 
PRO de factoor mens en niet zo zeer de materiële rijkdommen die de gronden, de 
wateren en de bossen van Suriname ons te bieden hebben.  
 
53. Toerisme 
Toerisme is in de hele wereld gebleken een duurzame en lucratieve bron van inkomen te 
zijn. Suriname, haar geschiedenis, culturen, bossen, haar natuur, flora en fauna, bieden 
legio mogelijkheden om duurzaam en winstgevend toerisme mogelijk te maken. 
Daarnaast biedt toerisme behoorlijk werkgelegenheid, ook voor lokale gemeenschappen. 
De spin-off van toerisme is enorm. De PRO zal deze sector daarom zonder meer tot een 
van haar prioriteiten maken.  
 
 

XIII. Onderwijs 
 
54. Educatie 
Aan educatie, scholing, van het individu zal door de PRO de meeste aandacht gegeven 
worden. De ontwikkeling van Suriname ligt wat de PRO betreft primair in het scholen van 
onze samenleving. Onze grootste en meest duurzame rijkdom zijn wij zelf. Wij, de 
mensen van Suriname. De Surinamer is net als andere mensen in de wereld slim en 
creatief. Met de juiste houding en scholing kan het Surinaamse volk tot een van de 
meest welvarende gaan behoren. In de overtuiging van de PRO is de massale uitverkoop 
van bijvoorbeeld onze bossen niet datgene dat de ontwikkeling zal brengen. De educatie 
zal gericht zijn op en beschikbaar worden gemaakt voor mensen van alle leeftijden. 
Engels en Spaans zullen om een voorbeeld te noemen als tweede verplichte keuzevak 
ingevoerd worden op alle basisscholen. Ook op de kleuterscholen zal al op ‘speelse’ 
wijze met deze talen met kinderen aan de slag worden gegaan. Het is namelijk een 
gegeven dat het jonge kind sneller in staat is een taal te leren. Hoog technisch en 
agrarisch onderwijs gericht op de productiesectoren die vanwege het natuurlijk 
Surinaams potentieel voor de hand liggen, zal tot de hoogste prioriteit gemaakt worden. 
Onderwijzers op alle niveaus zullen goed beloond moeten worden en met name de juiste 
leermiddelen ter beschikking moeten hebben om hun werk, kennisoverdracht, naar 
behoren te kunnen doen. De behoeften bij kleine ondernemingen en de vaardigheden 
voor klein ondernemerschap zullen bij het middelbaar en hoger-onderwijs een centrale 
rol gaan vervullen. Klein ondernemerschap is een belangrijke economische motor, een 
bron voor werkgelegenheid en schept welvaart voor een brede groep. Het sluit ook 
naadloos aan op de ontwikkelingsvisie van de PRO die decentralisatie van 
overheidsfaciliteiten voorstaat in gebieden waar die nog onvoldoende beschikbaar zijn. 
De ontwikkeling van verstandelijke, intuïtieve en lichamelijke vaardigheden zal de 
leidraad vormen om de doelen van de ontwikkelingsvisie te realiseren. 



Samenwerken, sociale vaardigheden aanleren, inzetten, luisteren, redeneren, meningen 
vormen, besluiten leren nemen etc. zijn zaken die het jonge kind zullen klaarmaken om 
op te groeien tot een verantwoordelijke, zelfverzekerde en zelfredzaam individu.  
 
55. Hoger onderwijs 
Er zal zodanig geïnvesteerd worden in middelbaar-, hoger- en universitair onderwijs opdat 
er voor de Surinaamse samenleving, zij is namelijk de primaire zorg van de PRO, 
voldoende beroeps- en wetenschappelijke deskundigheid beschikbaar zal zijn, niet 
alleen voor de huidige maar ook de toekomstige generaties. De PRO huldigt met name 
een lange-termijn-ontwikkelingsfilosofie. Succes bereik je op termijn en wel met gestadig 
en efficiënt samenwerken. Dit concept moet door de Surinaamse kinderen tot een 
levenshouding worden gemaakt. 
 
 

XIV. Gezondheidszorg 
 
56. Het recht op leven 
De PRO is ervan doordrongen dat alle zwangerschappen in ons land de nodige zorg en 
bescherming verdienen opdat uit die zwangerschappen zoveel mogelijk kindertjes in de 
best haalbare gezondheid geboren worden. En indien er sprake is van een, naar de 
huidige maatstaven ongezond geboren kind, dat dat kind dan de maximale zorg en liefde 
moet kunnen ervaren, die primair door de ouders c.q. verzorgers gegeven kan worden, 
zoals dat bij ‘gezonde’ kinderen het geval is. De PRO zal zich hard maken voor een 
samenleving waarbij de rechten van de zwangere vrouw en het nog ongeboren kind 
gerespecteerd en beschermd worden. Opzettelijke onderbreking van zwangerschappen, 
abortus, zal daarom zoveel als mogelijk ten zeerste ontmoedigd moeten worden maar 
niet verboden kunnen worden, met name niet in de gevallen waarin de vrije wil van de 
vrouw bij de bevruchting duidelijk ontbrak of in die waarin naar de huidige medische c.q. 
moreel-ethische maatstaven der menselijkheid het ter wereld brengen van het kind in 
kwestie voor hem of haar, primair naar het oordeel van de verwekkers, een zeer 
onmenselijke en zeer onhoudbaar c.q. onmenselijk leven voor zowel het kind als de 
ouders, zou betekenen. Experimenten van medici c.q. biologische wetenschappers met 
het menselijk leven zullen in dit verband uitsluitend geoorloofd zijn ter heling en 
bescherming van de mens tegen aanvallen op zijn natuurlijk bestaan. De PRO zal geen 
eigen standpunten in deze gevoelige en gewichtige kwesties innemen maar zich juist 
ervoor hard maken dat de samenleving bij het maken van die keuzes betrokken wordt. 
Daarnaast zal zij zich inzetten voor duidelijke en werkbare regelgeving op deze gebieden.  
 
57. Zinvol leven 
Net zoals het leven moet ook het sterven, het einde c.q. het eindigen van het leven van 
de mens met waarborgen omkleed zijn. Het stervensproces is één van meest ingrijpende 
gebeurtenissen in het leven van de mens, van gezinnen, families en gemeenschappen.  
De PRO huldigt de opvatting dat het recht op leven onder alle omstandigheden 
beschermd moet worden. Niemand is vrij om het leven van een ander te ontnemen. 
Zelfdoding moet ten volle voorkomen worden. De PRO staat een beleid voor dat erop 



gericht is om elk individu het zin hebben in het leven te laten ervaren. Er zullen systemen 
ontwikkeld worden om indicaties van voornemens tot zelfdoding zo vroeg als mogelijk te 
herkennen en te elimineren. De PRO is echter ervan doordrongen dat de eigen wil van de 
individuele mens boven alles staat, dus ook zijn wil om te beschikken over zijn eigen 
leven. Maar evenzo is zij ervan doordrongen dat die wil over het algemeen geen gezonde 
wil kan zijn. In voorkomende gevallen zal het echter op basis van hoogstaande wetgeving 
en onder dito medische supervisie mogelijk moeten zijn om in gevallen waarin het naar 
de huidige medische en moreel-ethische standaarden mensonterend zou zijn om een 
leven in stand te houden c.q. te continueren, dat leven met voorafgaande goedkeuring 
van het individu, zo niet met goedkeuring van zijn meest nauwe familieleden te 
beëindigen, zonder daarbij in te gaan tegen de geloofsovertuigingen van de direct 
betrokkenen. In ieder geval zal de PRO ook bij deze maatschappelijk zeer 
belangwekkende onderwerpen de wil van de gemeenschap vooraf betrekken, 
bijvoorbeeld door middel van het houden van debatten of referenda.   
 
58. Medische zorg 
Medische zorg moet eenmaal 24 uur beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn; in 
geheel Suriname. Artsen en verpleegkundigden en ander medisch personeel, die vaak 
wanneer anderen rusten, beschikbaar moeten zijn, verdienen daarom een navenante 
beloning. De PRO zal de verschillende niet westerse behandelmethoden die eigen zijn 
aan de verschillende bevolkingsgroepen die deel uitmaken van het Surinaamse volk 
zoveel mogelijk betrekken in, en ontwikkelen ten behoeve van, de medische zorg.  
 
 

XV. Gelijke kansen voor een ieder 
 
59. Gelijke beloning van mannen en vrouwen 
De PRO beseft dat een gelijke deelname van vrouwen en mannen aan het arbeidsproces 
het economisch potentieel van Suriname aanzienlijk kan verhogen en tegelijkertijd 
ervoor kan zorgen dat daardoor een situatie van eerlijke behandeling en waardering van 
mannen en vrouwen onstaat. De PRO wil erop toezien dat een verzameling van de 
arbeidsparticipatie-cijfers van Suriname zich volgens prognoses van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), vertaalt in een stijging van het 
Bruto Nationaal Product per inwoner.  
De PRO benadrukt dat het belangrijk is om armoede onder vrouwen te bestrijden, met 
name onder oudere vrouwen, vrouwen die het slachtoffer zijn geweest van 
gendergeweld, vrouwen met een handicap, migrantenvrouwen, vrouwen die tot een 
minderheid behoren en alleenstaande moeders.  
 
60. Toegang tot economische activiteit 
De PRO zal strategieën ontwikkelen en ten uitvoerleggen om groepen die doorgaans 
uitgesloten worden van het arbeids- en productieproces erbij te betrekken. Middelen die 
worden uitgetrokken voor economisch en sociaal beleid zullen op een meer 
doeltreffende manier worden aangewend. De PRO betreurt het feit dat de 
doeltreffendheid van het sociale beleid met betrekking tot de vermindering van armoede 
onder vrouwen in huishoudens met slechts één volwassene, een situatie waarin de 



meeste weduwen en alleenstaande moeders zich bevinden, nog steeds voor grote 
maatschappelijke misstanden zorgt. De PRO wil daarom participatie van vrouwen in het 
arbeids- en productieproces bevorderen door het verbeteren van de kinderopvang en 
gunstige wetgeving met betrekking tot part-time werk voor moeders/verzorgsters.  
De PRO huldigt echter ook de opvatting dat de Surinaamse man, met inachtneming van 
de verschillende Surinaamse culturen en dito tradities, maar evenzo in ogenschouw 
nemende de mensenrechten van alle mensen, dus ook die van de vrouw, als moeder, en 
de kinderen bij dit proces van participatie van vrouwen in het arbeids- en 
productieproces, worden betrokken.   
 
 

XVI. Milieu (natuur, ecologie) 
 
61. Milieubescherming 
Milieuvervuiling moet grondig, efficiënt en duurzaam bestreden worden. Nu zien wij, om 
een voorbeeld te geven, overal plastic flessen, plastic zakken, bierflessen e.d., 
rondslingeren. Bier wordt in blikken en in flessen verkocht en overal zie je de blikken en 
flessen liggen. Wie betaalt voor die vervuiling? De ondernemer verrijkt zich en dumpt zijn 
vuil maar her en der. Het kan niet zo zijn dat bedrijven, binnenlandse en buitenlandse, 
aan de ene kant produceren, wat op zichzelf beschouwd welkom is, maar aan de andere 
kant de huidige en toekomstige gemeenschap opzadelen met hun troep. De PRO zal 
verantwoord produceren daarom zoveel als mogelijk stimuleren.  
Er zal een effectief en meetbaar milieubeleid gevoerd worden. Het gebruik van giftige 
stoffen in bijvoorbeeld de landbouw en mijnbouw zal verboden worden, zo niet strak 
gemonitoord worden. De toepassing van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen in de 
landbouw zal, mede aan de hand van daarop gericht onderzoek, gestimuleerd worden. 
 
62. Bewustwording 
Kinderen en volwassen zullen bekend worden gemaakt met de voordelen van een 
schoon milieu. In het onderwijs zal veel meer aandacht besteed worden aan 
kennisoverdracht met betrekking tot het milieu. De bewustwording moet zich namelijk 
niet uitsluitend concentreren in de kustvlakte van Suriname maar zeker ook in het 
binnenland. Indien nodig zal de PRO met een initiatiefwet komen teneinde 
milieuvervuiling te bestraffen. 
 
 

XVII. Suriname en de wereld 
 
63. Globalisering 
De ontwikkeling van Suriname zal ook afgestemd worden op de internationale en 
regionale markten en samenlevingen. Het getuigt van een gemis aan realiteitszin om 
heden ten dage te denken of te handelen alsof wij alleen op de wereld zijn of geen 
rekening te houden met de rest van de wereld. De PRO wil het Surinaamse volk deel 
laten zijn van de wereld, maar tegelijkertijd vaderlandsliefde in voldoende mate 



stimuleren. De PRO gaat uit van het principe: Suriname eerst!, maar zeker en vooral niet 
door de ogen te sluiten voor wat er in de wereld gebeurt. De Surinamer zal, wat de PRO 
betreft, op mondiaal gebied zowel politiek, economisch als humantair zijn 
verantwoordelijk moeten nemen. Gereedheid voor een wereld die meer bereikbaar maar 
ook indringender dan ooit is, dient op landelijk en persoonlijk niveau voorbereid te 
worden. Digitale vaardigheden, communicatie-vaardigheden, kwalitatieve standaarden 
van dienstverlening, ondernemend denken, eergevoel betreffende nakoming van 
gemaakte afspraken, zullen de Surinamer tot een formidabele zakelijke wereldburger 
maken en leiden tot inkomsten en investeringen. 
 
64. Internationale samenwerking 
De PRO zal met internationale organisaties samenwerken die een mondiale  
geweld-bestrijdingsstrategie en een duurzaam ontwikkelingsbeleid voorstaan zodat het 
individu, de mens, waar die zich ook bevindt, zoveel mogelijk gevrijwaard kan worden van 
onnodig geweld en in staat gesteld kan worden zich te ontwikkelen en bij te dragen aan 
een vredige wereldgemeenschap. Een veilige wereld tussen ons als mensen hier op onze 
aarde, moet in de ogen van de PRO een nastrevenswaardig doel zijn en blijven. 
De PRO huldigt de overtuiging dat de wereld van vandaag geen “ieder voor zich”-
benadering nodig heeft. De huidige internationale verhoudingen vragen om 
samenwerkings-verbanden tussen volkeren, regio’s en landen. De PRO zal, met 
handhaving en waar nodig verdediging van de Surinaamse soevereiniteit, internationale 
samenwerking initiëren en koesteren en handhaven en daar waar nodig uitbreiden. De 
PRO ziet Suriname niet belast of bezwaard door haar koloniaal verleden en acht 
Suriname voldoende onafhankelijk om wederzijdse waardering, positieve vooruitzichten 
en wederzijds voordeel tussen onafhankelijke staten als kern voor samenwerking te 
stellen. 
 
 

XVIII. Huisvesting 
 
65. Jong zelfstandigheid 
De zelfstandigheid van de jongvolwassene zal gestimuleerd worden. Niet alleen door van 
overheidswege in de daartoe benodigde faciliteiten te voorzien maar ook door het 
denken over zelfstandigheid te vormen, met name op het niveau van middelbaar-, hoger- 
en universitair onderwijs. Jongeren nemen al heel vroeg ingrijpende beslissingen 
betreffende het stichten van gezinnen en krijgen daarmee zware verantwoordelijkheden.  
Hen al vroeg de instrumenten bieden die naleving van die verantwoordelijkheden zo 
realistisch mogelijk maakt, is een noodzaak. 
 
 
 
 
 
 
 



XIX. Sport, kunst en cultuur 
 
66. Sport 
Het behoeft bijna geen betoog dat sport in z’n algemeenheid gezond is. Sport dient 
daarom, onder begeleiding, gestimuleerd te worden en wel in alle leeftijdsgroepen. Sport 
moet wat de PRO betreft op scholen, naast de andere de mens onwikkelende factoren 
en steeds onder begeleiding en met voorafgaand lichamelijk onderzoek, verplicht gesteld 
worden en daar zullen ook de middelen voor vrijgemaakt worden. Het beschikken over 
een gezond volk is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Sport zorgt daarnaast 
ook voor ontspanning en kan ook een inkomstenbron zijn. In de ogen van de PRO 
beschikt de gemiddelde Surinamer, een enkele om bepaalde aspecten nagelaten, van 
nature over een sterk lichaam en kan sport voor veel jongens en meisjes met de juiste 
begeleiding een basis vormen voor een succesvolle toekomst. Sport brengt mensen uit 
verschillende landen bij elkaar en is daarom, bij een gedegen sturing en interventie, een 
instrument voor verbreding van de kijk van het individu op de wereld. 
 
67. Kunst 
Kunstuitoefening en -beleving verrijken net als sport de geest van mens. 
Kunstuitoefening betekent voor veel mensen over de hele wereld hun bron van inkomen. 
Surnamers zijn net als anderen zeer kunstzinnige mensen. Wij hebben als natie 
kunstenaars van groot formaat afgeleverd. Ook heeft ons volk schrijvers van 
wereldformaat voortgebracht. De PRO zal zich daarom ook inzetten voor behoudt en 
ontwikkeling van onze kunst.  
 
68. Cultuur 
In Suriname bestaat er een grote verscheidenheid aan culturen. Suriname is daarom ook 
een multiculturele samenleving. Een samenleving van verscheidenheid in eenheid. Robin 
Raveles had het naar de mening van de PRO niet beter kunnen verwoorden in zijn 
gedicht: Wan Bon.  
 
De PRO spreekt op deze plaats de waardering uit naar alle bevolkingsgroepen in 
Suriname over de wijze waarop wij, ondanks de culturele verschillen, met elkaar 
samenleven en nodigt elk van ons uit de eigen cultuur te waarderen en te blijven 
uitdragen. De PRO is van mening dat Suriname in dit opzicht uniek is. Deze uniciteit, wat 
zich in de hiervoor aangehaalde aandachtsgebieden ter ontwikkeling van ons volk en 
land ook heeft doen blijken, kan als voorbeeld voor de hedendaagse en toekomstige 
wereld dienen.  
 
De PRO 
 
Paramaribo, 25 mei 2019 
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