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Verkiezingen 2020 behoefte aan pragmatiek
In aanloop naar de politieke verkiezingen van 25 mei 2020, is nu al een complete propaganda hype
ontstaan. De economische uitdagingen waar wij als land voor staan geven daartoe ook wel aanleiding. De KKF heeft in de voorbije jaren alle partij programma’s mogen inzien en heeft er inhoudelijk
nauwgezet kennis van genomen. De ene was nog ambitieuzer dan de andere maar in de praktijk
kwam van de uitvoering om uiteenlopende redenen nauwelijks iets terecht. Onze evaluatie leidt tot
de conclusie dat Suriname behoefte heeft aan pragmatiek i.p.v. wollige geromantiseerde politiek en
eng belangenspel. De KKF heeft daarom zelf een ontwikkelingsvisie geformuleerd, althans naar de
actualiteit bijgesteld, waarmee zij meent Suriname naar de next level te kunnen tillen. De visie is
gestoeld op een economy driven benadering in plaats van een partij politieke benadering.

Nationale Visionaliteit KKF:
Suriname door een omslag van politic driven naar een economy driven besturing van de Staat, van status
quo doen uitgroeien tot een Staat van optimaal welvaart en welzijn op basis van gelijkwaardigheid.
Missie:
Het materialiseren van de welvaart en welzijn Staat Suriname door middel van daadkrachtig- onbaatzuchtigpragmatisch bestuur op basis van research, planning, inventiviteit, innovatie en duurzaam beheer van onze natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen.
Een gezonde economie heeft haar fundamenten in de bijdragen van het bedrijfsleven, hetzij in de vorm van besteedbare belastingmiddelen, werkgelegenheid en sociaal welzijn. Het bedrijfsleven bewijst zich dagelijks in zijn output dat het niet slechts verdiencapaciteit weet te creëren, maar weet te bestendigen, te diversifiëren naar verschillende branches en ondanks de crises nog in
staat is te expanderen. Wij vinden de tijd danook rijp dat het bedrijfsleven zijn plaats in de besturing van het land navenant inneemt. Niet langer kan toegestaan worden dat er beleid wordt geformuleerd zonder de inbreng van het bedrijfsleven. Het incidenteel positioneren van exponenten van het bedrijfsleven is onvoldoende, gegeven het feit dat deze binnen het politieke stramien slechts
binnen een marge van in politices vastgestelde bewegingsruimte kunnen manoeuvreren. Die marge is ten ene male onvoldoende gebleken om de ontwikkelingsvisie van het bedrijfsleven gestalte te geven.
meebeslissen
De KKF heeft gegeven de sociaal economische malaise het punt bereikt waarop zij vindt dat het bedrijfsleven niet langer slechts de (mede)financier van overheidsuitgaven dient te zijn. Zelfs
public private partnership is een utopie gebleken. Wij weigeren langer zelf de financiële middelen aan te dragen waarmee regiems onze materiele en immateriële set back bewerkstelligen. Het
bedrijfsleven wenst medebepalend te zijn in te formuleren beleid waarmee welk aantredend regiem danook het land meent te moeten regeren. Wij willen onze belastingmiddelen mede beheren
en aangaande de besteding vooruit gecalculeerd meebeslissen. Onze ondernemers, hun werknemers en gezinnen mogen niet langer als stemvee gebruikt worden die daarna aan de willekeur
van populisme worden overgeleverd. In deze fase van formuleren en bijsturen van partijprogramma’s verwacht de KKF dan ook dat de visie van het bedrijfsleven betreffende het herstructureren
en ontwikkelen van ons land Suriname, vooraf wordt ingebed. Gegeven de actuele economische omstandigheden, staan wij een partij overstijgend gerekruteerd zakenkabinet voor met pragmatische exponenten, die zich hebben bewezen in de maatschappij, om de economie weer op spoor te brengen. Leningen ter aanvulling van de middelen vanuit belastingen en andere heffingen
verkregen, behoren als zichzelf respecterend land terugbetaald te worden. De terugbetaling van schulden kan slechts worden voldaan uit belastingen, royalty’s van juist ja, weer ondernemingen
en andere door het economisch actief segment van de samenleving. De KKF herinnert politieke organisaties daarom eraan, dat een land wordt bestuurd met middelen gegenereerd door het
bedrijfsleven. Welke partijcombinatie danook de scepter wenst te zwaaien per 2020, zal meer dan ooit rekening moeten houden met de visie van het bedrijfsleven. RMD

Grondrechten in relatie tot landelijk recht op ondernemerschap.
De KKF wordt steeds vaker geconfronteerd met het spanningsveld tussen dorpsgemeenschappen en landelijke ondernemersinvesteringen. Op onze laatstgehouden ondernemersavond heeft de KKF daarom haar modaliteit terzake, die onderdeel vormt van haar integrale
ontwikkelingsvisie, aan de ondernemers voorgelegd. De landelijke verhoudingen zijn daarbij
indicatief weergegeven.
Grondgebied

163.820km2 <> 16.382milj ha

Kustvlakte

2milj ha <> 13% van het grondgebied, incl Nanizwamp, Bigi
Pan, de Coroniezwamp en kust-natuurreservaten

Achterland

14.3milj ha <> 87% van het grondgebied, incl Savanne,
Centraal Natuurreservaat 1.6milj ha, Brownsberg reservaat
12.000ha

Bevolkingstotaliteit
Bevolkingsdichtheid

541.638 inwoners
143,324 = 86% kustvlakte <> 20.496 = 14 % achterland

Verzorgingsincentive

90% vanuit de centrale overheid tov 10% eigen inbreng tribalen

Natural Resources

10% kustvlakte (exclusief olie) t.o.v. 90% achterland

Conservering

1% ontwikkelingsbijdrage aan BBP

Duurzame dualiteit

50% ontwikkelingsbijdrage aan BBP

De bevolkingsdichtheid is daarbij als indicator gehanteerd om de onevenwichtige verhouding tussen
onze kustvlakte en de zuidelijke districten (Para, Brokopondo en Sipaliwini) aan te merken
Bron: ABS Census

dwingend kunnen bepalen.

DistrictBevolkingOppervlakte Dichtheid De grondwet zou immers fundamenteel gewijzigd
per KM2

Paramaribo
Wanica

240.924
118.222

182
443

1323.8
266.9

Nickerie
Coronie

34.233
3.391

5.353
3.902

6.4
0.9

Saramacca

17.480

3.636

4.8

Commewijne
Marowijne

31.420
18.294

2.353
4.627

13.4
4.0

Para

24.700

5.393

4.6

Brokopondo

15.909

7.364

2.2

Sipaliwini
Totaal

37.065
541.638

130.567
163.820

0.3
3.3

541.638 x 4 ha = 2.166.522ha (±13%) van het
Surinaams grondgebied.

KKF Visie: De KKF is van mening dat de huidige
demografische spreiding en de grondenrechten claim
er niet toe bijdragen het land strategisch te ontwikkelen. Ons land is toe aan eenduidigheid en integrale
ontwikkeling, samen en ten faveure van iedereen. Art.
41van de grondwet dient daarom stringenter nageleefd te worden.
De grondwettelijke bepaling
-In artikel 41 van de Grondwet van Suriname van de
Republiek Suriname is het volgende bepaald m.b.t.
de eigendom van de natuurlijke hulpbronnen van ons
land en het doel waarvoor ze moeten worden ingezet;
-”Natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen zijn eigendom van de natie en dienen te worden ingezet in de
economische, sociale en culturele ontwikkeling. De
natie heeft het onvervreemdbaar recht om volledig
bezit te nemen van de natuurlijke hulpbronnen, ten
einde deze aan te wenden ten behoeve van de economische, sociale en culturele ontwikkeling van
Suriname.”
Als noot werd hierbij gesteld dat hoewel verdragen
onze nationale wetgeving overstijgen zij onze interne
politieke verhoudingen en democratisch recht niet

moeten worden om de verdragen te incorporeren. Dat
zou betekenen dat ook de stemkeus van de bevolking
bepaald zou moeten worden om de tweederde meerderheid te bewerkstelligen die ons natie-recht conform artikel 41 inperkt ten faveure van het tribaal
recht. Een DNA die er dan zelf om vraagt per direct
naar huis gestuurd te worden. Het feit dat onze
inheemse en marron Surinamers consequent in elke
regering vertegenwoordigd zijn op alle niveaus (DNA,
DR, RR, DC enz) is reeds een pre in vergelijking met
andere landen, hetgeen we moeten koesteren. De
KKF is dan ook voorstaander de grondenrechten problematiek die voor meer stilstand dan ontwikkeling
zorgt, definitief op te lossen.
Recht op grond
Elke burger van het land heeft recht op grond en de
toekenning daarvan is onafhankelijk van het grondenrechten vraagstuk. Door elke burger 1malig en wel
gelijktijdig een gelijkduidend oppervlak grond met een
sterke zakelijke titel toe te kennen, zijn de rechten van
elke burger m.b.t. grond a priori gewaarborgd en
tevens
uit
de
politieke
sfeer
gehaald.
Naar analogie is het landoppervlak van circa 2.2miljoen ha, welke in totaal als natuurreservaat is vastgesteld als indicator ingezet. Alle 541.638 inwoners zouden per direct over 4ha grond beschikken en kunnen
ontwikkelingsclusters additioneel 10ha toegewezen
krijgen voor community acts. Het totaal van deze calculatie, 2.2miljoen ha, beslaat nog steeds slechts
13% van ons grondgebied.
Door het recht op grond in tegenstelling tot grondenrechten primair te stellen, lossen wij fundamentele
problemen op en maken wij de weg vrij voor reorganisatie en ontwikkeling. De bestaande ontsluitingswegen waar door de Staat kapitalen in is geïnvesteerd,
met name de Oost-West verbinding, De Afobakaweg,
en andere kernaders, bieden voldoende strekking om
de aansluiting van de 2.2miljoen ha toe te wijzen arealen van 4 ha individueel en 10ha community purpose te faciliteren. Over oppervlakten en locaties kun-

nen wij redeneren, dit is slechts een vertrekpunt.
Het recht op grond is
echter slechts een facet van de nationale ontwikkeling die de KKF voorstaat,
maar een voorwaarde om met elkaar tot
een vergelijk te komen en het (achter)land duurzaam te ontwikkelen.
Hiervoor is een complete perceptuele
heroriëntatie nodig. De ruimtelijke ordening hebben wij op basis van een scala
van factoren als uitgangspunt gehanteerd. Daarbij is een noord zuid herstructurering van de districten een belangrijk
facet. De KKF gaat daarbij uit van ontwikkelingsnuclei per district op basis van
de voorkomende grondstoffen en hulpbronnen terplaatse. De wooncentra en
alle andere randvoorwaarden voor een

goede balans tussen economische- en
sociale activiteiten, zijn hierin meegenomen. Rekening houdende met het
tekort aan menskracht welke is ingecalculeerd bij de beoogde ontwikkeling,
benadrukt de KKF een terdege bevolkingspolitiek. Zowel demografische
spreiding alswel de samenstelling
behoort onderhevig te zijn aan beleid.
Immigratie beleid is daar een wezenlijk
onderdeel van. Kernwaarden
Vanuit het totaal planningskader zijn
enkele kernwaarden voor ontwikkeling
belicht. De keuzes van de invulling van
de kernwaarden zijn bepalend waar wij
als land over 10, 20 en meerjaren zullen
staan op de diverse internationale economische, ecologische als sociaal

Kernwaarden voor economische ontwikkeling
Ontwikkelingsbenadering
Bevolking mozaïek
Prioriteitssectoren
Ontwikkelingsniveau
Ontwikkelingsinstrumenten
Ontwikkelingssupplementen
Bestuurlijke aansturing
Bestuurlijke norm
Besluitvorming
Geopolitiek

: economisch, ecologisch, sociaal, religie, heritage
: etniciteit, cultuur, religie, leeftijdsverhoudingen
: agro, industrie, dienstverlening, toerisme
: kennismaatschappij, nijverheid, routine werkers
: grond, natuurlijke hulpbronnen, human resources
: know how, kapitaal, technologie, partners, afzet
: democratie, socialisme, communisme, dualisme?
: top down, bottoms up, lead to inspire?
: Data driven, fore casting, ad hoc, populistisch?
: Bilateraal, regionaal, mondiaal

De ondernemers, waaronder ook
vertegenwoordigers van tribalen belangenorganisaties, die weliswaar niet in
die hoedanigheid aanwezig waren,
hebben hun visie kenbaar gemaakt. De
visie van de KKF werd als een
paradigm shift aangemerkt die politieke
consequenties zal hebben.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen werd ook benadrukt. De behoefte
aan educatie in het binnenland is meermalen belicht. Aan de KKF is het stimuleren van ondernemerschap onder de
binnenlandbewoners gevraagd. Ook
werd inzage in het totaal plan van de
KKF gevraagd voor meer diepgang van
de discussie.
Gevoelig
De sensitiviteit van het onderwerp is
niet aan de verbeelding overgelaten.
De gemoederen raakten op enkele
momenten nogal verhit. Maar de ervaren en tactvolle leiding van de KKF
adviseur Robert Ameerali heeft ook zijn
gewezen Minister Martin Misidjan weer

tot glimlachen en gepassioneerd betoog
gebracht. De KKF voorzitter Jayant
Padarath en de bestuursleden Stephan
Lee en Pierre van Zichem hebben de
ondernemers mede aangehoord en zullen verslag doen naar de overige
Kamerleden.
Een ondernemersavond kan de aanzet
tot discussie bewerkstelligen maar is te
kort om de nationale ontwikkelingsvisie
van de KKF breed uit te meten. De
Kamer belicht per sessie facetten van
haar visie en dan nog blijkt wekelijks
vanuit de zaal de behoefte om onderwerpen in kleiner verband nader te
bespreken. Een groot deel aan bijdragen ontvangt de KKF ook discreet via de
elektronische weg of in one to one
gesprekken met Kamerleden. De bijdragen van de ondernemers worden hogelijk gewaardeerd, minutieus vastgelegd
en meegenomen in de KKF benadering
van zaken. RMD

Proficiat
huldiging mw. Simone Kastami
op maandag 4 juni, i.v.m. haar 5
jarig Dienstjubileum bij de
KKF.
Foto: Mw. Kastami (3e links), geflankeerd
door o.a. de VZ. Dhr. J Padarath(4e rechts),
leden van het Management team en collega’s

