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Uitgangspunten van het Verkiezingsprogramma:
1. Basisuitgangspunten
Dienstbaarheid en gerechtigheid moeten worden aangemerkt als de twee centrale noties van onze
politiekvoering. Dienstbaarheid slaat op een houding, een bereidheid, een wil om er te zijn voor
anderen. Gerechtigheid gaat over datgene wat overheden te doen staat wanneer zij dienstbaar zijn
aan de Allerhoogste en aan de mens. Dienstbaarheid laat zich gemakkelijk koppelen aan onze
verantwoordelijkheid als burgers. Gerechtigheid laat zich verbinden met de taak van overheden.

2. Strijden tegen fundamenteel onrecht
Definitie fundamenteel onrecht: het vertrappen van wet- en regelgeving en de regels van moraal,
die aan de basis zijn van onze samenleving. Wat is gerechtigheid: Dat is het recht dat in zichzelf
goed en rechtvaardig is. Volgens Aristoteles heeft gerechtigheid altijd te maken met evenredigheid
en billijke gelijkheid. ‘Ieder het zijne’, dat ook in het Romeins recht een belangrijk principe werd,
was hierbij de norm. Vandaar dat Vrouwe Justitia de weegschaal in handen heeft. Gerechtigheid
slaat op de goede orde die God voor de samenleving heeft bedoeld. Gerechtigheid gaat over het
herstel van die goede orde. Gerechtigheid wijst dus de weg naar een leven in verbondenheid met
de waarden die we kennen in het Christelijk geloof. Waarden zoals rechtvaardigheid, eerlijkheid,
gelijkwaardigheid.

A20 gelooft dat rechtvaardigheid een natie verheft. Echter heeft de afgelopen decennia veel
onrecht plaatsgevonden in ons land en neemt dit onrecht helaas steeds ergere vormen aan.
Het onrecht is zodanig diepgeworteld in verschillende lagen en sectoren binnen de samenleving,
dat thans gesproken kan worden van fundamenteel onrecht. Eén van de oorzaken hiervan is dat
opeenvolgende regeringen niet daadkrachtig genoeg tegen dit fenomeen hebben opgetreden,
waardoor het onrecht systematisch is geïnfiltreerd en geïnstitutionaliseerd in de gemeenschap.
Hierdoor kan het proces van herstel van ons geliefd Suriname niet op effectieve wijze plaatsvinden.
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We moeten niet langer blijven toezien dat ons mooi Suriname verder achteruitgaat. A20 strijdt
daarom niet tegen partijen of personen, maar tegen het fundamentele onrecht dat er heerst in
Suriname om zodoende Suriname tot hogere ontwikkeling te brengen. A20 zal altijd tegen
onrechtvaardigheid strijden om zodoende de natie te doen verheffen.

De natie is gestoeld op instituten die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van elke natie.
Echter zijn de instituten in de loop der jaren structureel gedestabiliseerd, uitgehold of kapot
gemaakt. Suriname zal pas kunnen groeien wanneer de instituten wederom gestabiliseerd en
versterkt worden. Een groot deel van de bestrijding van fundamenteel onrecht zal plaats moeten
vinden middels wetgeving en deugdelijke handhaving daarvan.

3. Trias Politica
De staatsinrichting van Suriname is onder meer gestoeld op de leer van de Trias Politica, hetgeen
inhoudt dat de volgende machten van elkaar gescheiden dienen te zijn, namelijk:
1.

De Uitvoerende Macht

2.

De Wetgevende Macht

3.

De Rechterlijke Macht

Het doel van de leer van de Trias Politica is dat bovengenoemde machten gescheiden van elkaar
dienen te zijn en onafhankelijk moeten functioneren, zodat er sprake kan zijn van “checks and
balances”. Echter is in Suriname gebleken dat deze leer niet altijd wordt toegepast zoals de
Grondwet dat voorschrijft, omdat de Wetgevende Macht vaak lijkt op een verlengstuk van de
Uitvoerende Macht waardoor deze niet deugdelijk functioneren. A20 zal zich daarom ervoor
beijveren dat deze machten wederom onafhankelijk van elkaar functioneren en gewaarborgd zijn.

Binnen de Uitvoerende Macht is het cruciaal dat wetgeving wordt gehandhaafd. A20 heeft het
tevens als missie om te investeren in de instituten, opdat op deugdelijke wijze gecontroleerd kan
worden in hoeverre wetgeving in het land door een ieder wordt nageleefd omdat wet- en
regelgeving voor een ieder geldt en zonder aanziens des persoon dient te worden toegepast.
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De Rechterlijke Macht is één van de drie machten in een democratische rechtsstaat.
Tot de Rechterlijke Macht behoren de rechters (Zittende Magistratuur) en de leden van het
Openbaar Ministerie (Staande Magistratuur). De Rechterlijke Macht is onafhankelijk, in die zin
dat de Rechterlijke Macht haar werk moet kunnen doen zonder beïnvloeding van de andere twee
machten. De Rechterlijke Macht valt niet onder de hiërarchische structuur van het Ministerie van
Justitie en Politie, maar dient wel door dit Ministerie gefaciliteerd en ondersteund te worden bij
haar werkzaamheden. Deze duale structuur moet doorbroken worden om de onafhankelijkheid van
deze Macht te kunnen waarborgen. A20 zal zich hiervoor sterk maken.

Het is zeer belangrijk dat de Rechterlijke Macht optimaal functioneert, opdat de burgers de rechten
die hen toekomen kunnen beleven. Procederen duurt in Suriname zodanig lang, dat er over het
algemeen niet meer kan worden gesproken van een behandeling van zaken binnen redelijke
termijn. Hierdoor wordt artikel 10 van onze Grondwet structureel geschonden. A20 zal bij
regeerverantwoordelijkheid investeren in de Rechterlijke Macht en erop toezien dat er meer
rechters worden benoemd, opdat de procesgang kan worden versneld.

Ten aanzien van het ambtenarenapparaat zijn in de loop der jaren loyalisten en partijgenoten in
dienst genomen als ambtenaren door opeenvolgende regeringen. Hierbij is dikwijls niet nagegaan
of deze mensen wel in staat zijn in de positie waarin ze zijn benoemd te functioneren. Het gevolg
is een zeer groot, log, slecht functionerend, zwak overheidsapparaat. De uitvoeringscapaciteit van
de Uitvoerende Macht is hierdoor zeer ondermaats. Een regering die doelen wil verwezenlijken
zal het ambtenarenapparaat efficiënt en effectief moeten doen functioneren. Een mogelijkheid
hiervoor is sanering, hetgeen een gevoelige zaak is omdat het apparaat groot is (in aantal) en
militant. Hierbij zal een goede regeling moeten worden ingesteld voor ambtenaren die de dienst
moeten verlaten. A20 zal, wanneer zij regeerverantwoordelijkheid verkrijgt, geen ambtenaren of
gezinnen brodeloos maken, maar zich ervoor inspannen dat ambtenaren die de overheidsdienst
verlaten elders ingezet of gecompenseerd worden.

Om efficiënt te kunnen werken zullen er personen in overheidsdienst moeten worden genomen.
Wij denken hierbij aan specialisten en deskundigen die nodig zijn, maar momenteel niet voldoende
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aanwezig zijn. Allereerst zal er in het apparaat zelf gezocht worden naar deskundigen.
Veel deskundige ambtenaren zijn momenteel niet actief maar worden wel betaald, vanwege vele
ontheffingen. Er zijn ook een aantal deskundige ambtenaren die vanwege het bereiken van de
leeftijd van 60 jaar met pensioen gaan, maar die best wel inzetbaar zouden kunnen en willen zijn.

A20 zal het overheidsapparaat reorganiseren. Momenteel zijn er extreem veel ambtenaren in het
apparaat, maar de dienstverlening naar het publiek toe is niet optimaal. Getracht zal worden het
overheidsapparaat effectief en efficiënt te laten functioneren. Ook hier is de uitspraak “The right
person on the right place” van toepassing. A20 zal niet meewerken om ambtenaren brodeloos te
maken, er zal in goed overleg gezocht worden naar passend alternatief werk voor ambtenaren.
A20 beseft dat misschien sommige ambtenaren op een minder productieve wijze invulling geven
aan hun dagtaken. A20 zal, wanneer zij regeer-verantwoordelijkheid verwerft, trachten om deze
ambtenaren te bewegen naar werkomgevingen waar zij beter kunnen functioneren.

4. Suriname eerst!
Met ''Suriname eerst'' wordt bedoeld dat voor A20, Suriname altijd op de eerste plaats staat.
Dit betekent allereerst inzet voor een dienstbare samenleving, dat wil zeggen een samenleving
waarin mensen naar elkaar omzien, op elkaar betrokken zijn, waarin niet het recht van de sterkste
geldt. Het betekent ook dat bij de ontwikkeling van ons land de mens, de dieren, de bossen, de
wateren en het gehele milieu centraal moeten staan

De focus is de ontwikkeling van Suriname waardoor elk ander belang ondergeschikt is aan het
belang van de natie. Vanuit een nationale gedachte of visie wordt het beleid gemaakt en uitgevoerd.
Bij de exploitatie van onze hulpbronnen dienen onze nationale belangen prioriteit te genieten
boven belangen van andere landen en of multinationals, hetgeen geenszins inhoudt dat wij geen
zaken zullen doen met multinationals. In de afgelopen jaren is namelijk gebleken dat Surinaamse
belangen ondergeschikt zijn gemaakt aan buitenlandse belangen. Het is daarom volgens A20
belangrijk dat er zoveel als mogelijk een inventaris gemaakt wordt van alle resterende natuurlijke
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hulpbronnen, waarna er een structureel meerjaren- ontwikkelings- en exploitatieplan hieraan
gekoppeld wordt.

Bij het aangaan van bilaterale overeenkomsten, het sluiten van verdragen en iedere andere vorm
van onderhandeling of samenwerking tussen Suriname en andere mogendheden dient het
Surinaamse belang even zwaar te wegen als het belang van de tegenpartij. Op deze wijze zal
Suriname uitgroeien tot een volwaardige internationale partner op elk gebied, die niet onder doet
voor de ander. Binnen de “Suriname eerst” gedachte vallen ook onze mensen in diaspora.
Deze groep Surinamers is volgens A20 een “oase van deskundigheid”, waarvan elke regering van
Suriname nuttig gebruik dient te maken. A20 wil daarom mogelijkheden bekijken om deze mensen
probleemloos een legale status in Suriname te laten verkrijgen om voor langere perioden hier te
kunnen vertoeven, of namens Suriname op te treden lokaal als internationaal, zodat zij ook kunnen
bijdragen aan de opbouw van ons geliefd Suriname. Suriname heeft de potentie om voldoende
inkomsten te kunnen genereren om de lokale lasten te kunnen dragen en een sterke economie te
hebben. Samen zijn wij sterk: wij geloven in de kracht van dingen samendoen.

5. Sterk bestuur
Kenmerken van het bestuur
5.1

Dienstbaar leiderschap:

Dienstbaar leiderschap & transformationeel leiderschap ligt aan de basis van A20.
Onder dienstbaar leiderschap verstaan wij leiderschap dat gestoeld is op christelijke waarden en
normen, waarbij onbaatzuchtigheid, liefde en respect voor alle mensen de leidraad zijn. Het is een
vorm van leiderschap waarbij de leider in de eerste plaats dienaar is en geen zelfdienaar.
Het is geen leiderschapsmodel gebaseerd op power, maar op service. Het servicemodel zoekt het
antwoord op problemen in het overstijgen van de tegenstellingen, terwijl het power model drijft
op het principe van verdeel en heers. We kijken niet naar wat mensen scheidt, maar naar wat ons
bindt. Een dienend leider houdt van mensen. De missie van de dienende leider is het vaststellen
van de behoeften van de ander en de voorwaarden creëren zodat er in die behoefte kan worden
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voorzien. Leiders van A20 zijn in hun communicatie en in hun politieke doelen primair gericht op
de medemens. Belangrijk uitgangspunt bij dienen is dat de leider niet op aarde is om zichzelf maar
een ander te dienen. Het is gebaseerd is op visie, invloed, geloofwaardigheid, wederzijds
vertrouwen en dienstbaarheid. Dienende leiders doen er alles aan om het beste uit de mens te halen.
Zij geloven in de intrinsieke waarde van mensen, die meer is dan het concrete werk dat ze
verrichten. Vandaar dat de dienende leider zeer betrokken is bij en zich verantwoordelijk voelt
voor de persoonlijke en professionele groei van ieder individu in zijn of haar organisatie

5.2

Mensvisie

De mensvisie die hoort bij dienend leiderschap is de z.g.. complete mensvisie, die uitgaat van vier
dimensies te weten: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. De mate waarop een natie zich
ontwikkeld is voornamelijk het resultaat van de leiders die daaraan richting geven. Bij A20 staat
dienend leiderschap centraal. Het gaat erom wat wij als rechtgeaarde Surinamers voor ons land
kunnen betekenen en welke bijdrage wij willen leveren aan de ontwikkeling en opbouw van
Suriname en niet andersom. De leiders die A20 vertegenwoordigen zullen hierdoor de natie voorop
stellen.

A20 zal zich beijveren om de honoraria van regeringsfunctionarissen en parlementariërs in
overeenstemming te brengen met hetgeen op basis van de economie gerechtvaardigd is.
De afgelopen jaren hebben deze honoraria alsook de emolumenten en privileges die daarbij horen
een onevenwichtige ontwikkeling meegemaakt t.o.v. de economische omstandigheden van de rest
van de bevolking.

A20 gaat voor een technisch kabinet waarbij samenwerking met anderen mogelijk is.
Het technisch kabinet houdt in dat functies zullen worden toegekend aan diegenen die daartoe
deskundig zijn, ongeacht hun politieke achtergrond, ras, cultuur en geloofsovertuiging, zulks
volgens het principe ‘”the right person on the right place”, uiteraard binnen de perken van
integriteit. De selectie van kandidaten voor de functie zal op basis van een functie-en
competentieprofiel geschieden. De politiek verantwoordelijken zullen hierbij geassisteerd worden
door professionals op het gebied van werving en selectie. A20 kan met iedereen die meegaat met
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dit standpunt samenwerken. A20 wenst af te rekenen met het plaatsen van politieke personen in
functies om louter politieke redenen. Indien personen niet over de juiste kennis en ervaring
beschikken mogen zij niet in aanmerking komen om dergelijke functies te bekleden.
Het gaat om deskundigheid en integriteit!
A20 is voorts geen voorstander van het plaatsen van omstreden personen in vooraanstaande
functies, in het bijzonder als deze kandidaten een strafblad hebben. A 20 is voorstander van
continue scholing, coaching en begeleiding van functionarissen in hoge posities.

6.

Dienstbare Overheid

6.1

Christelijk uitgangspunt

De overheid is de gezagsinstantie met een specifieke bevoegdheid om leiding te geven aan de
staat. Dat doet ze door wetten uit te vaardigen en toe te zien op de naleving van die wetten:
rechtsvorming en rechtshandhaving is haar core business. Overheden zijn de concrete dragers van
het staatsgezag. Bestuurders, bewindspersonen staan boven de burger en heten daarom ‘over-heid’.
De overheid als gezagsinstantie onder de mensen is een door God verordende instelling. Als we
de overheid in dienst van God zien staan, betekent dat, dat er een werkelijkheid is die boven de
politiek uitgaat. De overheid met haar gezag is een instelling van God; dat betekent dat ze ten
dienste moet staan van de burgers. God wil “dat de wereld geregeerd wordt door wetten en
autoriteiten, opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en het onder hen toegaat
volgens goede regels.” Dat is dus wat overheden hebben te doen: kwaad, onrecht, geweld,
ongebondenheid tegengaan en zorgen voor een goede regel in het samenleven van mensen.

Een dienstbare overheid is een overheid die gaat voor het belang van de natie Suriname en niet
voor die van een selecte groep. Een dienstbare overheid is één waar er geen ruimte is voor
corruptie, dit brengt dus met zich mee dat corruptie niet getolereerd wordt door A20.
Immers houdt corruptie onder meer in dat macht wordt misbruikt ten behoeve van individuele
belangenbehartiging. Belangrijk hierbij is preventief te werk te gaan, in die zin dat reeds bij de
jeugd op scholen onderwijs gegeven dient te worden in maatschappelijke waarden en normen,
zodat reeds van vroeg af aan de bewustwording van anti corruptie wordt ingeworteld.

10

Er is vaak gezegd dat corruptie een samenleving afbreekt, ontwikkeling tegengaat, mensen
frustreert, en geld verspillend is. Maar het omgekeerde is ook waar, namelijk dat rechtvaardigheid
een natie verheft, groei en ontwikkeling stimuleert, en vrede en veiligheid bevordert. Voorts trekt
rechtvaardigheid investeerders aan en moedigt burgers aan om weer te ondernemen.

Wanneer A20 regeerverantwoordelijkheid verwerft, zal zij zich inzetten om Surinaamse
ondernemers weer kansen te geven deel te nemen aan het economisch gebeuren in Suriname.
A20 zal bijvoorbeeld de wettelijk voorgeschreven Openbare Inschrijvingen weer ter hand nemen
bij aanbestedingen. A20 zal Surinaamse fabrikanten, Surinaamse landbouwers en Surinaamse
handelaren weer die plaats trachten te geven die zij vroeger hadden en trachten deze posities zelfs
te verbeteren. Dit geldt ook voor Surinaamse aannemers en Surinaamse ingenieursbureaus en
andere Surinamers in de productie- en dienstensector.

Zoals eerder aangehaald zijn buitenlandse zakenlieden welkom in Suriname, maar dienen deze er
niet van uit te gaan een voorkeursbehandeling te kunnen krijgen. Surinamers die in het buitenland
wonen en wensen te remigreren zijn welkom in Suriname. A20 zal trachten deze landgenoten de
helpende hand te bieden waar mogelijk. Surinamers in diaspora kunnen rekenen op medewerking
van de officiële instanties als zij zaken willen doen met Suriname. Er zal ook naar hen geluisterd
worden.

6.2

Dienstbare samenleving

Leven in een leefbare samenleving is een wens van ieder mens. Een overheid heeft maar een
beperkte speelruimte. Haar domein is het publieke domein. Voor het overige moet zij zo veel
mogelijk leefruimte scheppen uit respect voor mensen die in eigen kring op eigen manier
verantwoordelijkheid dragen. Zij wordt daarbij tevens geleid door het inzicht dat voor het welzijn
van een samenleving

van vitaal

belang is

wat

er in

die verscheidenheid

van

samenlevingsverbanden gebeurt. Bij een dienstbare samenleving gaat het om sociale
betrokkenheid en sociale controle. De handelingen van de burger zelf zijn hierbij de belangrijkste
factor. Niet de regering, niet het ambtenarenapparaat, niet de politie, niet de criminaliteit maar de
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mens zelf is hierbij de belangrijkste speler die een samenleving goed leefbaar maakt.
A20 zal zich inzetten zodat de mentaliteit van de burger kan veranderen op zodanige wijze dat de
mens meer liefde en respect heeft voor elkaar. A20 wenst in Suriname normen, waarden en fatsoen
te herintroduceren. Dit moet beginnen bij de jeugd en op school in het onderwijs.
Voorts moeten de nationale- en politieke leiders hierin het goede voorbeeld geven. Leiders die
openlijk een slecht voorbeeld geven moeten gecorrigeerd worden.

6.3

Economische oriëntatie

Teneinde duurzame ontwikkeling te realiseren, is een gezonde economie van eminent belang.
Suriname heeft diverse natuurlijke hulpbronnen, zoals goud, olie, bauxiet, tropisch regenwoud,
water en vruchtbare grond. Er zijn dus afdoende groeiperspectieven. A20 wil de potentie die
Suriname heeft maximaliseren door op duurzame wijze de natuurlijke hulpbronnen te exploiteren.
Daarnaast acht A20 het van groot belang dat aan het bedrijfsleven, waaronder ook het Midden en
Klein Bedrijf (MKB), de ondersteuning en incentives worden gegeven die noodzakelijk zijn voor
het op gang brengen van een goede productiesector. De lokale productie zal ten alle tijde worden
gestimuleerd,

om

zodoende

de

import

te

minimaliseren.

De staatsinkomsten dienen te worden vergroot door het formuleren van korte-, midden- en lange
termijnbeleid en de uitgaven dienen zoveel als mogelijk te worden geminimaliseerd.

Suriname dient volgens A20 op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden die er wel zijn, maar pas
benut kunnen worden met juist regeringsbeleid, geruggesteund door een juiste wetgevende macht,
welke nodig is om nieuwe ontwikkelingen te kunnen brengen. Deze nieuwe economische
mogelijkheden zijn niet beperkt tot de natuur-technische en de technische productiesector, maar
strekt verder tot in de handel, nieuwe hightechindustrieën en dienstverlening behoren tot de
mogelijkheden voor Suriname. Er zijn binnen en buiten Suriname ondernemers die goede plannen
gereed hebben, maar in voorgaande jaren niet de kans gekregen hebben hun ideeën waar te maken.
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6.4

Welvaart en welzijn voor eenieder

Het ligt voor de hand dat in de eerste plaats welvaart wordt bereikt door evenwichtige economische
ontwikkelingen die voornamelijk vanuit de nationale optiek dienen te worden geïnitieerd. De
economische ontwikkelingen, waar de overheid een zeer belangrijke faciliterende rol en zelfs,
waar noodzakelijk, sturend zal dienen te zijn, dient zich op zoveel mogelijke gebieden te
voltrekken. Hierbij zijn nationale initiatieven en besparingen aangevuld met buitenlandse
investeringen en expertise, van eminent belang. Het nationale ondernemerschap dient volgens A20
hierbij centraal te staan en een drager te zijn van evenwichtige economische ontwikkelingen,
waarvan de resultaten dusdanig over het volk en haar instituties dienen te worden verdeeld, zodat
een ieder daarvan kan genieten. Economische ontwikkeling is voor een ieder.

Onze natuurlijke hulpbronnen, waaronder onze bossen, water en grond dienen op bedachtzame en
duurzame wijze te worden gemobiliseerd ten dienste van welvaart en welzijn van ons volk.
Economische ontwikkeling moet primair gericht zijn op het verhogen van het welzijn van het
gehele volk. In dit kader is het van belang te gaan voor een ‘groene economie’.
A20 is voorstander van een schone economie welke gebaseerd is op de natuurlijke hulpbronnen
van Suriname, die op maatschappelijk verantwoorde manier worden geëxploiteerd en waar er
zoveel mogelijk recycling plaatsvindt. De economie zal zodanig ingericht moeten zijn dat er geen
schade aan het milieu wordt toegebracht. Dit betekent zoveel als uitbannen van vervuilde
productiewijzen of het zoveel als mogelijk toepassen van methoden en technieken die een schoon
milieu garanderen. Het streven moet zijn om met name de klein goud mijnbouw nieuwe technieken
toe te laten passen die vriendelijk zijn voor het milieu. Bij het voeren van een beleid gericht op
duurzaamheid en op gelijke kansen voor eenieder, kan het binnenland volgens A20 niet
achterblijven.

Het binnenland, vroeger bekend als verzorgingsgebied, dient vanwege haar karakter een andere
benadering te krijgen dan andere delen van het land. Het beleid dient gericht te zijn op een integrale
aanpak, in die zin dat het binnenland waar mogelijk geïntegreerd dient te worden met nieuwe en
bestaande productiegebieden, waardoor het binnenland het imago van verzorgingsgebied verliest
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en dat van productiegebied krijgt opgespeld om als zodanig te kunnen participeren in de nationale
ontwikkelingen.

6.5

Financiën

Financiën zijn heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van een land. Wij van A20 willen ons
daarom met alle actoren sterk maken voor een stabiele economie, waarbij wij over de nodige
financiën beschikken om ontwikkeling te brengen in ons geliefd Suriname. Ook zijn wij van
mening dat de breedste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen. Hiermee geven wij aan dat
wij voorstander zijn van hervorming van het huidige belastingstelsel. De hervorming dient
doelgericht te zijn en zal de welvaartsverdeling ten goede dienen te komen, in het kader van recht
en rechtvaardigheid en kansen bieden aan elke burger/ingezetene, waar dan ook in Suriname.

De hervorming zal ook ten goede moeten komen aan de stimulering van een gebalanceerde
regionale ontwikkeling. Wij vinden dat er zeer prudent moet worden omgegaan met
staatsfinanciën. Bij financiële uitgaven zullen die gericht moeten zijn op stimulering van de
ontwikkeling van het land in al haar geledingen en in alle facetten. Er zal steeds gewerkt dienen te
worden aan evenwichtige begrotingen, zoveel als mogelijk gefinancierd uit eigen middelen.
Leningen dienen zoveel mogelijk slechts besteed te worden aan activiteiten gericht op productie
facilitering en verhoging van ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid.

6.6

Ondernemerschap innovatie en werkgelegenheid

Het stimuleren van zelfredzaamheid kan innovatieve ondernemingen creëren en duurzame
ontwikkeling bevorderen. Een eis van duurzame ontwikkeling is dat “bepaalde groepen niet
achtergelaten worden” of dat het milieu niet genegeerd wordt in het ontwikkelingsproces.
Duurzame ontwikkeling vraagt dat Suriname in zijn ontwikkelingsstrategie de principes van
samenwerking, solidariteit en eerlijkheid inbouwt.

In het ontwikkelingsproces dient een grotere rol toegekend te worden aan de lokale private sector.
Het beleid dat het ondernemerschap moet bevorderen, zal dan ook per doelgroep
‘geconceptualiseerd’ en uitgewerkt worden. Dit leidend principe karakteriseert de nieuwe oriëntatie
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bij het bevorderen van ondernemerschap. In plaats van te pogen ‘de ondernemer in het algemeen’
te ondersteunen, zal in de nieuwe oriëntatie het empirisch onderbouwde beleid voor concrete
categorieën van ondernemers en ondernemingen ontwikkeld worden. Uitgaande van aangetoonde
sterkten en kansen, zullen op maat gesneden beleids- en actieprogramma’s ontwikkeld worden voor
specifieke ondernemers.

6.7

Onderwijs

De kern van het onderwijs wordt gevormd door de pedagogische opdracht van de school: Waartoe
willen wij kinderen opvoeden? Als het goed is, willen alle betrokkenen binnen de school de
kinderen optimaal begeleiden bij het ontwikkelen tot een sociale, zelfstandige volwassene. Dit
komt tot uiting in alle facetten van het onderwijs. Het is vanzelfsprekend dat de ouders als
natuurlijke opvoeders het eerst verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind.
Maar daarnaast draagt de school voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling tot
persoonlijkheid. Kinderen worden op school voorbereid om als burger deel te nemen aan de
maatschappij. A20 heeft een duidelijke visie op de mens. We gaan ervan uit dat er in ieder mens
een leider schuil gaat. Kinderen, pubers, volwassenen hebben allemaal een “spirit of leadership”.
Deze “leadership spirit” is gebaseerd op een bepaalde visie op de mens.

7.

Mensbeeld

De visie heeft ook te maken met het mensbeeld. Een mensbeeld is de opvatting over de vraag: wie
of wat is de mens; hoe zou de mens eruit moeten zien? A20 gaat uit van een holistische mensvisie;
een complete mensvisie. De mens heeft een hoofd, hart, lichaam en spirit. Al deze 4 dimensies
moeten ontwikkeld worden. Het hoofd heeft als ontwikkelingsgebied rationele intelligentie, het
hart heeft emotionele intelligentie, spirit heeft spirituele intelligentie en lichaam fysiek
intelligentie.
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De mens streeft er niet alleen naar om zijn fysiologische behoeften te bevredigen d.m.v. eten en
drinken, onderdak, veiligheid, maar ook behoeften om zich verder te ontplooien,
zelfverwerkelijking, zijn eigen mening te kunnen uiten, zich onafhankelijk, zelfstandig,
gewaardeerd en gerespecteerd voelen als burger.

Onderwijsgevenden moeten zoveel mogelijk werken volgens de principes van een teacher leader.
De teacher leader ontwikkelt de leider in de leerling, de student of de lerende, pro-activiteit,
onafhankelijkheid, ondernemerschap, doelrealisatie, samenwerken, teamwork, kritische instelling,
waardeoriëntatie, persoonlijke groei, authenticiteit, leiderschap, continu leren worden
gestimuleerd. Persoonlijkheidsontwikkeling is belangrijk in de onderwijsvisie van A20.
Wij zijn de mening toegedaan dat succes meer te vinden is in een levenshouding dan in status,
prestatie of vaardigheden. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst is het belangrijk dat zij
21-eeuwse vaardigheden ontwikkelen (life skills). Deze vaardigheden helpen leerlingen regie te
nemen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Voor optimale ontwikkeling van een land is goed onderwijs noodzakelijk, zodat de burgers niet
alleen de mogelijkheden die de natie biedt kunnen benutten, maar iedereen een bijdrage kan
leveren aan de opbouw van het land. Het onderwijssysteem moet voldoen aan internationale
standaarden en alle Surinamers moeten onderwijs kunnen genieten. De kwaliteit dient te worden
gewaarborgd op alle niveaus, zodat een goede basis ten grondslag ligt van de totale
onderwijsstructuur; accreditatie van alle onderwijsinstanties speelt hierbij een centrale rol.
Op die manier zal uiteindelijk Academisch Onderwijs leiden tot kwalitatief goed Toegepast
Onderzoek, dat direct economisch en maatschappelijk voordeel voor het land teweeg zal brengen;
bijvoorbeeld middels toepassing in de lokale productie industrie en door economisch voordeel van
“Technology Licensing”. Simultaan zal met name het Universitair gebeuren leiden tot een
verruiming van kennis en ontwikkeling om de onderwijsstructuur te voeden middels “Onderzoek
Gestuurd Onderwijs”. Dit zal uiteindelijk leiden tot een steeds beter ontwikkelde bevolking die het
land

op

deskundige

manier

zal

leiden

tot

exponentieel

duurzame

groei.

De systematische toename in deskundigheid zal volgens A20, vervolgens op het bestuurlijk vlak
een exponentiële ontwikkeling van het land mogelijk maken.
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7.1

Veiligheid

De handhaving van de nationale veiligheid is van groot belang voor een goed geordende en
welvarende natie. Wij onderscheiden hierbij, behalve de algehele bescherming van het
grondgebied en haar burgers, onder andere, druggerelateerde criminaliteit, grensoverschrijdende
criminaliteit, huiselijk geweld en meer. De handhaving van een optimale veiligheid vraagt dus een
geïntegreerde benadering en aanpak die door A20 zal worden gehanteerd.

7.2

Gezondheid

Een gezond volk is voor de ontwikkeling van Suriname cruciaal en A20 is daarom van mening dat
de gezondheidssector optimaal moet kunnen voldoen aan de behoefte van de burger.
Gezondheidszorg moet niet alleen betaalbaar, maar ook toegankelijk zijn voor iedereen.
De gezondheidssector dient een transformatie te ondergaan, waarbij steeds minder symptoom
bestrijdend en steeds meer preventief gewerkt wordt. Daadwerkelijke duurzame gezondheid vergt
een holistische benadering waarbij de burgers worden onderricht in een gezonde levensstijl,
waarbij onthouding van ongezonde praktijken, een actieve niet sedimentaire levensstijl, gebed,
meditatie en relaxatie, gezonde uitgebalanceerde voeding en een leven in een gezond milieu
worden nageleefd.

De faciliteiten en zorg moeten voldoen aan internationale standaarden en goed bereikbaar zijn voor
alle Surinamers. Aangezien belangrijke delen van onze bevolking in district en binnenland wonen,
kan het systeem van verspreide gezondheidscentra waar een integraal pakket aan diensten wordt
aangeboden, goed werken. Deze moet worden uitgebreid met een volledige bezetting door
minimaal HBO opgeleide Gezondheidszorg Assistenten (GZA) die “around the clock” ter plekke
beschikbaar zijn, toegang hebben tot Elektronisch Patiënten Dossiers en “Tele-Medicine”.
Simultaan moet nauwe communicatie met een team van artsen en specialisten beschikbaar blijven;
moderne technologie biedt de mogelijkheid voor effectieve communicatie met specialisten, ook
op afstand. De potentie van “Integrative Medicine”, een samenwerking tussen de Allopathie en de
Naturopathie alsook een integratie met “Traditionele Medische Systemen” moet niet onderschat
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worden. Tezamen met preventieve geneeskunde, wil A20 hiermee ons gezondheidssysteem en het
welzijn van alle Surinamers optimaliseren.

8.

Buitenlands beleid

De buitenlandse oriëntatie van Suriname is de afgelopen 10 jaar vooral gericht geweest op China,
Rusland, Cuba, Venezuela, diverse Afrikaanse landen, en de Caricom/het Caraïbisch gebied.
Tegenover Europa i.h.b. Nederland en de Verenigde Staten was Suriname terughoudend.
A20 is er een voorstander van om de relaties met alle landen, dus ook Nederland en de rest van
Europa alsook de Verenigde Staten van Amerika gezond te houden. A20 zal de bestaande
diplomatieke relaties aan een evaluatie onderwerpen en afhankelijk van de resultaten bepaalde
relaties versterken.

Het buitenlands beleid dient afgestemd te zijn op onze nationale behoeften geënt op een veilige,
rechtvaardige en evenwichtige samenleving. Het buitenlands beleid dient gericht te zijn op brede
vriendschappelijke betrekkingen met alle landen, waarbij het Surinaamse belang een grote
drijfveer is. Deze relaties zullen vrij dienen te zijn van tensie. We moeten uitgaan van vreedzame
co-existenties, objectiviteit, respect voor internationaal aanvaarde regels en voor elkaars
soevereiniteit, geen inmenging in elkaars binnenlandse zaken en wederzijds voordeel.
Wij zijn voorstander van dialoog. Bij welk conflict ook zal dialoog de boventoon voeren.
Wij zijn voorstander voor het aangaan van allianties die gericht zijn op het bieden van garanties
voor veiligheid, rust en ontwikkeling. Het aangaan van allianties kan ervoor zorgen dat de
internationale positie van het land wordt versterkt. Elke afgesloten overeenkomst met partners
dient gerespecteerd en geëffectueerd te worden. Elke overeenkomst moet geplaatst worden binnen
onze nationale aspiraties. Het beleid zal proactief dienen te zijn en niet alleen reagerend op externe
initiatieven.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken als aangewezen beleidsvoerend orgaan, dient adequaat te
worden bemenst met hoge mate van professionaliteit. De buitenposten dienen dan ook uitgerust te
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zijn met diplomaten met hoge kwalificaties. Het buitenlands beleid zal in hogere mate moeten
bijdragen tot de nationale ontwikkeling.

9.

Milieu, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur

9.1

Milieu

Een gezond milieu vormt de basis voor een gezond land met gezonde inwoners, gezonde flora en
fauna, rijke biodiversiteit en harmonieuze ecosystemen. Suriname is het groenste land ter wereld
met 93% bosbedekking; A20 wenst dit zo te houden!

Suriname is een land met rijke hoeveelheden schoon zoet water, een unicum in de hedendaagse
wereld en een cruciale randvoorwaarde voor haast alle leven. We moeten ons daarom bewust zijn
van wat de potenties van onze natuur zijn. Suriname heeft planten en dieren (flora en fauna) die
elders in de wereld aan het uitsterven zijn; dit kan ons voordeel opleveren. We moeten ons
gezegend land op een verantwoordelijke, duurzame manier beheren.

Het milieu houdt niet alleen in, de lucht, het water en de bodem; dit is slechts het macro milieu.
Het micromilieu is de omgevingsinteractie met het leven op cellulair, biochemisch, en moleculairgenetisch niveau. In het macro-milieu komen er namelijk micro-organismen, nano-particles,
moleculen, trillingen en golven en overige invloeden voor die het leven beïnvloeden.
Deze invloeden kunnen de gezondheid positief of negatief beïnvloeden. De milieuwetenschap
houdt zich bezig met onderzoek naar de factoren in het macromilieu en de invloeden op het
micromilieu; het in standhouden van een gezond milieu, het duurzaam ontwikkelen van natuurlijke
hulpbronnen in het milieu en met het herstellen van een verontreinigd milieu. Negatieve invloeden
kunnen leiden tot verstoring en vergiftiging, terwijl positieve invloeden bijvoorbeeld kunnen
leiden

tot

instandhouding

van

gezondheid

of

zelfs

het

herstel

hiervan.

Er moet daarom met zorg en op deskundige wijze met onze natuurlijke rijkdommen worden
omgegaan. Ontwikkeling van het land moet duurzaam zijn en mag niet ten koste gaan van ons
rijkste schat, ons milieu! A20 staat voor een ideaal evenwicht tussen duurzame economische
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ontwikkeling, een gezond milieu en natuurbehoud. Er moet in het beleid een gezonde
weldoordachte balans zijn tussen exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen en natuurbehoud,
terwijl gebieden moeten worden bestemd en gereserveerd op basis van hun geschiktheid en een
integraal ordeningsplan.

9.2

Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur

De ruimtelijke inrichting van Suriname en de toewijzing van bestemmingsgebieden hebben
weloverwogen sturing nodig. Factoren waaronder klimatologische, geologische, infrastructurele,
sociaaleconomische, logistieke aspecten en bijbehorende data moeten hieraan ten grondslag
liggen. Een actueel voorbeeld is ‘climate change’, waarbij ‘sea level rise’ de planning voor
voornamelijk de middel- en lange termijn zal dicteren. Onze infrastructuur, afhankelijk van de
levensduur en afschrijvingstermijn, moet systematisch naar hoger gelegen gebieden geprojecteerd
worden, omdat de vlakke kustvlakte zeer gevoelig is voor de onvermijdelijke overstroming,
verzilting en erosie. Hierbij moet het Nationaal Surinaams Pijl (NSP) als standaard voor
infrastructurele werken worden gebruikt zodat men overal rekening kan houden met de
waterhuishouding in relatie tot de zeespiegel. Deze cruciale overwegingen moeten leiden tot de
formulering van een nationale beleidsvisie voor Ruimtelijke Ordening op korte-, middellange- en
lange termijn.

Om tot bestemming te komen, moeten onder andere de bodemgesteldheid, de waterhuishouding,
ontsluiting en ontsluitbaarheid, economische groei en ontwikkelingen worden overwogen tegen de
context van een duurzaam milieubeleid. Suriname is het groenste land op aarde en dat moeten we
volgens A20 onder alle omstandigheden veilig blijven stellen.

Ook de binnenstad moet de status van groenste land ter wereld reflecteren middels een
professioneel ontworpen artistieke land-scaping waarbij veel gebruik gemaakt wordt van onze
rijke prachtige flora. De binnenstad zal op de korte- en middellange termijn moeten worden
omgebouwd om een beter gestructureerde ‘flow of traffic’ met daaraan gekoppeld een
infrastructuur die voetganger-vriendelijk is, te incorporeren. Als zodanig zal ook het toerisme, de
bezienswaardigheden waaronder het Historisch Erfgoed en de status van ‘groenste land’ benadrukt
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worden. Gezien het toenemend aantal weggebruikers en de drukte in de binnenstad is een goed
geregelde parkeergelegenheid rondom de binnenstad in combinatie met betrouwbaar en gerieflijk
openbaar vervoer een verder uit te werken facet. Op de lange termijn zal de hoofdstad van
Suriname systematisch en geleidelijk moeten verhuizen naar een strategisch gekozen locatie op
hoger gelegen grond.
Bestemmingsgebieden moeten op termijn systematisch worden geïntroduceerd; hierbij wordt er
rekening gehouden met belangrijke prioriteitsgebieden zoals: geschiktheid, logistiek,
sociaaleconomische strategie en ontsluitbaarheid. A20 staat voor het opstellen van een
geschiktheids-classificatie die gebruikt zal worden om de gebieden op deze basis een bestemming
toe te bedelen. Deze classificatie zal ten grondslag dienen van een groter bestemmingsplan en een
gedetailleerder ontwikkelingsplan voor de korte, middellange- en lange-termijn, waarbij tevens
geput
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worden
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reeds
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studies

en
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Veel is reeds bekend over de geschiktheid qua bodemgesteldheid, waterhuishouding en
klimatologische en ontsluitingsopties. Voor agrarische doeleinden zouden de oude plantages een
hernieuwde rol kunnen vervullen in de zeer vruchtbare kustvlakte van ons land. Urbanisatie en
duurzame infrastructuur daarentegen moeten geprojecteerd worden op hoger gelegen delen van
ons land, waarbij onderhoud van infrastructurele werken volgens certificeringsstandaarden moet
worden uitgevoerd.

Tegelijkertijd dient de ontsluiting van ons binnenland met zorg te worden overwogen; het is heel
vaak niet voordelig het binnenland toegankelijk te maken voor industrialisatie, omdat als natie ons
natuurschoon onze rijkste schat is. Voor Ecotoerisme en een duurzame groene ontwikkeling
moeten specifieke gebieden worden geïdentificeerd terwijl andere gebieden liever totaal niet
ontsloten

moeten

worden

om

de

biodiversiteit

en

ecosystemen

te

beschermen.

Met ontsluiting komt vaak urbanisatie en verlies van natuurschoon. In dit kader is voor
economische doeleinden, zoals transport van vracht daarom een goede vracht-treinverbinding
geschikter dan autowegen.
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10. Sociale evenwichtigheid
Goede economische ontwikkelingen en voortschrijdende technologische ontwikkelingen moeten
samengaan met sociale ontwikkelingen. De baten moeten eerlijk verdeeld worden. Er zijn landen
in de wereld te noemen waar goede hardwerkende regeringen grote economische en financiële
ontwikkelingen teweeg hebben gebracht, maar toch door de bevolking zijn weggestemd bij
verkiezingen omdat de “grote massa” weinig of niets heeft gemerkt van de verworven financieel
economische voordelen. A20 wil de sterke- en verbeterpunten van onze samenleving blootleggen.
De afgelopen regeerperioden is er een duidelijke trend waar te nemen, waarbij de zittende
regeringen zijn weggestemd vanwege het beleid dat niet beantwoord heeft naar de verwachting
van de samenleving. Wat verwacht men van de regering? Het volk rekent af met disbalans en
instabiliteit op monetair, sociaal - en economisch gebied. Als Suriname streeft naar een
evenwichtige samenleving zal het volk stabiliteit moeten ervaren op sociaal- maatschappelijk en
economisch gebied met een stabiel monetair systeem. A20 propageert Balans!!

De

sociaaleconomische

balans

zal

niet

werken

zonder

inachtneming

van

ontwikkelingsvraagstukken. Milieu-, sociaal- en economische ontwikkelingen gaan hand in hand
om duurzame ontwikkeling teweeg te brengen.
Een A20 regering zal maatregelen treffen zoals; overheidsuitgaven saneren, productiviteit
bevorderen, werkgelegenheid bevorderen, de koopkracht verhogen en rechtvaardige fiscaliteit
uitoefenen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van aspecten waarbij het economische- en sociale aspect
in evenwicht moeten blijven:
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Economische ontwikkeling

Sociale ontwikkeling

Monetaire stabiliteit

Huisvesting

Economische vooruitgang voor Veiligheid
land en volk
Creëren

van

Economische Duidelijke visie met het volk uitwerken

zones
Private sector ontwikkeling

Gedegen

economisch

-

sociaal

en

milieu

evenwicht
Buitenlandse

investeerders Beleid formuleren voor ontwikkeling

aantrekken
Duurzaam ondernemerschap

Wet - en regelgeving voor orde handhaving

Terugdringen van armoede

Naleving en controle

Zelfredzaamheid

Gezondheidszorg

Werkgelegenheid

Stimuleren van bevolkingsgroei, training en
awareness

11. Tenslotte
A20 is een organisatie die politiek gebruikt als middel om Suriname duurzaam te doen
ontwikkelen, waarbij er sprake is van consequente economische groei. A20 is gestoeld op
christelijke waarden en normen die tevens als universele normen gelden, waaronder begrepen
rechtvaardigheid, transparantie, eerlijkheid en het dienen van het land boven het dienen van het
eigen of partij belang. A20 is daarom een politiek huis voor alle rechtgeaarde Surinamers ongeacht
ras, geloofsovertuiging of cultuur. Waar A20 op geconcentreerd is, is de groei en ontwikkeling
van ons mooi en geliefd land Suriname.

Het kan anders - Wan tra fas’ de !

