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INAUGURATIE	  TOESPRAAK	  VAN	  Z.E.	  DESIRÉ	  DELANO	  BOUTERSE	  
	  PRESIDENT	  VAN	  DE	  REPUBLIEK	  SURINAME,	  	  

TIJDENS	  DE	  BIJZONDERE	  ZITTING	  VAN	  DE	  NATIONALE	  ASSEMBLEE	  	  	  
12	  AUGUSTUS	  2015,	  PARAMARIBO	  

	  
	  
• Mevrouw	  Jennifer	  Geerlings-‐Simons,	  Voorzitter	  van	  De	  Nationale	  Assemblee	  	  

• Z.E.	  Ashwin	  Adhin,	  Vicepresident	  van	  de	  Republiek	  Suriname	  

• Z.E.	  Teodoro	  	  Obiang,	  President,	  en	  First	  Lady	  van	  de	  Republiek	  Equatoriaal	  Guinee	  	  

• Z.E.	  Rafael	  Correa	  Delgado,	  President	  van	  de	  Republiek	  Ecuador	  

• Z.E.	  David	  Granger,	  President,	  en	  First	  Lady	  van	  de	  Coöperatieve	  Republiek	  	  Guyana	  

• Z.E.	  Moises	  Omar	  Halleslevens	  Acevedo,	  Vicepresident	  van	  de	  Republiek	  Nicaragua	  	  

• Z.E.	  Salvador	  Antonio	  Valdes	  Mesa,	  Vicepresident	  van	  de	  Republiek	  Cuba	  

• Z.E.	  Jorge	  Alberto	  Arreaza	  Monserrat,	  Vicepresident	  van	  de	  Bolivariaanse	  Republiek	  
Venezuela	  

• Z.E.	  Irwin	  LaRocque,	  Secretaris	  Generaal	  van	  CARICOM	  

• Z.E.,	  Ernesto	  Samper,	  Secretaris	  Generaal	  van	  UNASUR	  

• Excellenties,	  Ministers	  van	  Buitenlandse	  Zaken	  

• Leden	  van	  het	  Corps	  Diplomatique	  

• Leden	  van	  de	  Nationale	  Assemblee	  

• Hoogwaardigheidsbekleders	  

• Leden	  van	  de	  pers	  

• Dames	  en	  heren	  

	  
Mevrouw	  de	  Voorzitter,	  
Nogmaals	  −	  ook	  namens	  de	  Vicepresident	  −	  onze	  hartelijke	  dank	  voor	  de	  warme	  en	  efficiënte	  
wijze	  waarop	  u	  en	  uw	  college	  de	  overgang	  naar	  de	  nieuwe	  regering	  mogelijk	  hebben	  gemaakt.	  
	  
De	  sfeer	  van	  samenwerking,	  onderling	  begrip	  en	  kritische	  begeleiding	  die	  	  allen	  gericht	  zijn	  
gebleven	  op	  het	  nationaal	  belang,	  hebben	  mij	  bijzonder	  goed	  gestemd.	  Deze	  sfeer	  van	  
openheid,	  gericht	  op	  het	  bieden	  van	  gelijke	  kansen	  aan	  alle	  Surinamers,	  zal	  naar	  mijn	  
overtuiging	  moeten	  worden	  voortgezet	  in	  de	  komende	  vijf	  jaar.	  	  
	  
Voor	  het	  eerst	  in	  de	  geschiedenis	  van	  Suriname	  kunnen	  wij	  als	  volk	  grijpen	  naar	  de	  kans	  om	  op	  
basis	  van	  door	  ons	  beheerste	  duurzame	  sectoren	  deze	  natie	  te	  brengen	  tot	  een	  ongekende	  
welvaart.	  	  	  	  
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Maar,	  we	  zijn	  niet	  alleen	  op	  de	  wereld.	  
De	  internationale	  omgeving	  waarbinnen	  Suriname	  bezig	  is,	  vertoont	  een	  ongekende	  intensiteit	  
wat	  betreft	  verschuivende	  politieke	  en	  economische	  machtsblokken.	  De	  grimmigheid	  	  van	  de	  
tegenstellingen	  baart	  ons	  vaak	  zorgen.	  Traditionele	  machtsblokken	  die	  zich	  over	  meer	  dan	  drie	  
eeuwen	  hebben	  ontwikkeld,	  hebben	  nog	  moeite	  zich	  aan	  te	  passen	  aan	  de	  nieuwe	  realiteit.	  
	  
De	  daaruit	  voortvloeiende	  machtstegenstellingen	  in	  Europa,	  het	  Midden-‐Oosten,	  Afrika	  en	  Azië	  
hebben	  vaak	  geleid	  tot	  bloedige	  oorlogen,	  conflicten	  en	  terroristische	  aanslagen,	  die	  niet	  alleen	  
zorgen	  voor	  vele	  slachtoffers,	  maar	  tevens	  de	  migratie	  van	  grote	  groepen	  mensen	  naar	  Europa	  
en	  andere	  plekken	  op	  de	  wereld	  teweeg	  brengen.	  De	  ongekende	  natuurrampen,	  waarmee	  ook	  
Suriname	  recentelijk	  te	  maken	  heeft	  gehad,	  maken	  dit	  zorgwekkend	  beeld	  compleet.	  	  
	  
Tegelijkertijd	  moeten	  wij	  ook	  vaststellen	  dat	  het	  dichterbij	  komen	  van	  niet-‐traditionele	  
machtsblokken,	  zoals	  BRICS,	  hebben	  geleid	  tot	  nieuwe	  internationale	  verhoudingen.	  De	  
opkomende	  internationale	  economische	  modellen,	  het	  beschikbaar	  komen	  van	  technologie	  en	  
wetenschap,	  en	  een	  groeiende	  participatie	  van	  volkeren	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  hun	  respectieve	  
samenlevingen,	  hebben	  een	  positief	  effect	  gehad.	  In	  toenemende	  mate	  leiden	  deze	  factoren	  tot	  
het	  effectief	  bestrijden	  van	  armoede,	  een	  betere	  spreiding	  van	  gezondheidszorg,	  betere	  en	  
bredere	  onderwijsvoorzieningen,	  grotere	  beschikbaarheid	  van	  energie	  en	  voedsel	  en	  
verbetering	  van	  andere	  vormen	  van	  staatszorg.	  Dit	  laat	  heldere	  stralen	  voor	  de	  toekomst	  zien.	  
	  
Deze	  tegengestelde	  realiteit	  van	  de	  wereld	  moet	  ons	  in	  de	  eerste	  plaats	  alert	  houden.	  Het	  moet	  
ons	  ook	  helpen	  om	  ontwikkelingen	  in	  Suriname	  relatiever	  te	  bekijken.	  Tenslotte	  	  moeten	  wij	  
heel	  bewust	  gebruik	  maken	  van	  de	  positieve	  vernieuwingen	  die	  in	  dienst	  kunnen	  komen	  van	  de	  
emancipatie	  van	  ons	  volk.	  
	  
Heel	  goed	  nieuws	  is	  dat	  wij	  dicht	  bij	  onze	  grenzen	  kijken	  naar	  een	  deel	  van	  de	  wereld	  waar	  
vrede	  heerst.	  In	  de	  afgelopen	  decennia	  heeft	  deze	  regio	  geen	  oorlogen	  gekend.	  Zuid	  Amerika	  en	  
het	  Caraibisch	  Gebied	  zijn	  vrij	  gebleven	  van	  nucleaire	  wapens.	  	  
	  
Binnen	  onze	  regio	  hebben	  wij	  vrede	  nagestreefd.	  Deze	  vrede	  is	  gebaseerd	  op	  wederzijds	  respect	  
en	  de	  bewuste	  keuze	  voor	  dialoog	  en	  regionaal	  overleg	  als	  mechanismen	  voor	  het	  oplossen	  van	  
conflicten.	  
	  
Suriname	  leeft	  met	  de	  overtuiging	  dat	  −	  voor	  zover	  het	  in	  ons	  vermogen	  ligt	  –	  wij	  actief	  zullen	  
bijdragen	  om	  de	  weg	  van	  vijandigheid	  en	  agressie	  te	  verlaten,	  en	  de	  weg	  van	  overleg	  en	  
consensus	  te	  omarmen.	  
	  
In	  deze	  zelfde	  lijn	  van	  denken	  wil	  ik	  het	  volk	  van	  Suriname	  feliciteren	  dat	  zij	  in	  meerderheid	  
hebben	  gekozen	  om	  voor	  het	  eerst	  in	  haar	  politieke	  geschiedenis	  de	  staatsmacht	  te	  geven	  aan	  
een	  politieke	  overtuiging	  die	  etniciteit	  als	  bron	  van	  rijkdom	  van	  ons	  volk	  ziet,	  en	  niet	  als	  
grondslag	  voor	  verdeeldheid	  en	  onmacht.	  
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Deze	  volksuitspraak	  is	  al	  jaren	  in	  wording.	  Het	  heeft	  nu	  gestalte	  gekregen	  en	  ik	  kan	  u	  verzekeren	  
dat	  het	  niet	  op	  een	  beter	  moment	  kon	  komen.	  Het	  valt	  namelijk	  samen	  met	  een	  historische	  
uitdaging.	  
Wij	  hebben	  als	  volk	  nu	  	  de	  ongekende	  kans	  om	  onze	  economie	  niet	  langer	  te	  baseren	  op	  het	  
meeprofiteren	  van	  in	  het	  buitenland	  gevestigde	  belangen.	  Wij	  willen	  niet	  langer	  in	  hoofdzaak	  
afhankelijk	  zijn	  van	  marktbeslissingen	  over	  bijvoorbeeld	  de	  goudprijs,	  de	  prijs	  voor	  aluinaarde	  en	  
de	  prijs	  voor	  aardolie.	  Wij	  hebben	  namelijk	  totaal	  geen	  invloed	  op	  de	  krachten	  die	  dit	  spel	  
beheersen.	  	  
	  
De	  tijd	  is	  aangebroken	  dat	  Surinamers	  vanuit	  de	  staat,	  vanuit	  het	  bedrijfsleven,	  vanuit	  de	  
vakbeweging	  en	  vanuit	  maatschappelijke	  groeperingen,	  in	  nauw	  overleg	  en	  samenwerking	  met	  
elkaar,	  sectoren	  ontwikkelen	  die	  de	  duurzaamheid	  van	  onze	  economische	  groei	  garanderen.	  
	  
Het	  wordt	  inderdaad	  tijd	  dat	  we	  iets	  doen	  met	  de	  bijkans	  6000	  hectare	  aan	  landbouwgrond	  dat	  
reeds	  meer	  dan	  28	  jaar	  ongebruikt	  tegenover	  Paramaribo	  ligt.	  
	  
Het	  wordt	  tijd	  dat	  we	  iets	  doen	  met	  de	  triljoenen	  liters	  aan	  watervoorraden,	  zowel	  voor	  onszelf	  
als	  voor	  de	  wereldmarkt.	  
	  
Het	  industrieel	  verwerken	  van	  mijnbouw-‐,	  bosbouw-‐,	  landbouw-‐	  en	  veeteeltproducten,	  en	  
producten	  uit	  visserij	  en	  aquacultuur,	  moet	  gebaseerd	  zijn	  op	  een	  nauwe	  coöperatie	  tussen	  
Surinaamse	  ondernemers	  en	  joint-‐venture	  partners	  in,	  met	  name,	  Zuid-‐Zuid	  
samenwerkingsvormen.	  	  
	  
Wat	  technologie	  betreft	  moeten	  wij	  speciale	  aandacht	  schenken	  aan	  onze	  Universiteit	  en	  
andere	  centra	  van	  onderwijs	  en	  onderzoek.	  Bovendien	  moeten	  wij	  in	  kaart	  brengen	  wat	  het	  
potentieel	  is	  aan	  personen	  van	  Surinaamse	  afkomst	  die	  de	  wens	  koesteren	  de	  uitdaging	  samen	  
met	  ons	  aan	  te	  gaan.	  
	  
Deze	  groei	  van	  productie	  in	  kleine	  en	  middelgrote	  bedrijven	  behoeft	  export.	  Dat	  betekent	  dat	  
wij	  bijzondere	  aandacht	  moeten	  geven	  aan	  de	  infrastructuur	  dat	  hieraan	  ten	  grondslag	  ligt.	  De	  
kwaliteit	  en	  de	  efficiëntie	  van	  onze	  havens,	  luchthavens,	  bank-‐	  en	  verzekeringswezen,	  en	  de	  
toepassing	  van	  informatie	  technologie,	  moeten	  op	  peil	  gebracht	  worden	  en	  op	  peil	  blijven.	  	  
	  
Productiviteit	  heeft	  alleen	  zin	  wanneer	  wij	  het	  koppelen	  met	  connectiviteit.	  Wij	  moeten	  
verbonden	  worden	  en	  blijven	  met	  de	  handelsstromen	  in	  de	  wereld.	  
	  
De	  tijd	  is	  aangebroken	  dat	  wij	  e-‐Commerce	  en	  toerisme	  aanpakken	  op	  een	  manier	  dat	  deze	  
planmatig	  een	  duurzame	  factor	  worden	  voor	  het	  Bruto	  Nationaal	  Product.	  
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Energie	  in	  de	  vorm	  van	  fossiele	  brandstoffen	  moet	  in	  evenwicht	  worden	  gebracht	  met	  een	  
sterke	  ontwikkeling	  van	  onze	  energie	  uit	  waterkracht,	  uit	  zonnepanelen	  en	  uit	  biomassa.	  In	  dit	  
verband	  is	  de	  ontwikkeling	  van	  energie	  als	  exportproduct	  een	  optie	  waaraan	  een	  zorgvuldige	  
studie	  moet	  worden	  gewijd.	  
	  
Als	  laatste,	  maar	  absoluut	  niet	  als	  minste	  factor,	  noem	  ik	  de	  Surinaamse	  mens,	  en	  voornamelijk	  
de	  Surinaamse	  jeugd.	  Zonder	  het	  zelfvertrouwen,	  gebaseerd	  op	  kennis	  van	  zaken	  en	  
doelgerichtheid	  van	  handelen,	  hebben	  we	  geen	  kans	  van	  slagen.	  	  
	  
Maar	  deze	  positieve	  levenshouding	  komt	  niet	  uit	  de	  lucht	  vallen.	  Het	  is	  gebaseerd	  op	  een	  
kwalitatieve	  vorming	  en	  opleiding	  van	  jonge	  Surinamers	  in	  geest	  en	  lichaam.	  Op	  deze	  manier	  
wordt	  de	  Surinaamse	  mens,	  niet	  alleen	  begunstigde,	  maar	  tevens	  de	  motor	  van	  alles	  wat	  
nationaal	  beheersbaar	  en	  duurzaam	  bereikt	  zal	  worden.	  
	  
Mevrouw	  de	  Voorzitter,	  
Het	  hierboven	  geschetste	  nationaal	  belang	  is	  niet	  compleet	  indien	  wij	  geen	  aandacht	  besteden	  
aan	  de	  natuurlijke	  omgeving	  die	  ons	  door	  de	  Schepper	  is	  geschonken.	  	  
	  
Het	  milieubeleid,	  gekoppeld	  aan	  onze	  ontwikkelingsinspanningen,	  wordt	  een	  noodzakelijk	  
onderdeel	  van	  alle	  initiatieven	  die	  hierboven	  zijn	  genoemd.	  	  
	  
In	  het	  bijzonder	  moet	  gewezen	  worden	  op	  de	  gevolgen	  van	  klimaatverandering.	  Suriname	  
behoort	  samen	  met	  negen	  andere	  landen	  tot	  de	  meest	  bedreigde	  gebieden.	  Wij	  moeten	  dit	  feit	  
onder	  ogen	  zien,	  en	  bewust	  zorgdragen	  voor	  een	  maximale	  bescherming	  van	  onze	  kust	  en	  ons	  
kustgebied,	  waar	  80%	  van	  onze	  bevolking	  woonachtig	  is.	  
	  
Wij	  kiezen	  voor	  een	  wetenschappelijke	  benadering	  van	  dit	  vraagstuk.	  De	  wetenschappelijke	  
centra	  in	  Guyana,	  Frankrijk,	  Brazilië	  en	  Suriname,	  welke	  landen	  allen	  grenzen	  aan	  de	  Atlantische	  
Oceaan,	  zullen	  uitgenodigd	  worden	  hun	  bijdrage	  te	  leveren.	  Deze	  gezamenlijke	  bevindingen	  
zullen	  verfijnd	  moeten	  worden	  door	  toetsing	  aan	  de	  aanwezige	  internationale	  
onderzoeksresultaten.	  	  	  	  
	  
De	  uitkomsten	  van	  bedoelde	  wetenschappelijke	  analyses	  zullen	  als	  basis	  dienen	  voor	  politieke,	  
respectievelijk,	  diplomatieke	  besluitvorming	  die	  een	  sub-‐regionale	  aanpak	  van	  dit	  vraagstuk	  tot	  
een	  werkelijkheid	  maakt.	  
Ook	  deze	  uitdaging	  zal	  onze	  volle	  aandacht	  hebben	  gedurende	  de	  aanstaande	  regeerperiode.	  
	  
Tenslotte	  wil	  ik	  dank	  uitbrengen	  aan	  alle	  leden	  van	  mijn	  partij,	  de	  Nationale	  Democratische	  
Partij,	  die	  als	  motor	  heeft	  gediend	  voor	  het	  bereikte	  resultaat	  tijdens	  en	  na	  de	  verkiezingen	  van	  
25	  mei	  2015.	  
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Ik	  wil	  ook	  dank	  uitbrengen	  aan	  de	  coalitiepartners	  die	  hebben	  meegewerkt	  aan	  het	  tot	  stand	  
brengen	  van	  het	  regeerakkoord,	  welke	  als	  grondslag	  zal	  dienen	  voor	  het	  te	  voeren	  beleid.	  	  
	  
Ik	  breng	  ook	  dank	  uit	  aan	  de	  politieke	  partijen	  die	  tot	  de	  oppositie	  behoren,	  het	  Surinaams	  
bedrijfsleven,	  de	  Surinaamse	  vakbeweging	  en	  de	  sociale	  groeperingen	  uit	  het	  maatschappelijk	  
middenveld,	  die	  zich	  bereid	  hebben	  getoond	  om	  advies	  uit	  te	  brengen	  over	  eventuele	  
maatregelen	  die	  moeten	  leiden	  tot	  verbetering	  van	  onze	  monetaire	  situatie.	  	  	  
	  
Ik	  breng	  ook	  dank	  uit	  aan	  mijn	  echtgenote	  en	  mijn	  gezin	  die	  mij	  hebben	  bijgestaan	  in	  het	  
bereikte	  resultaat.	  	  
	  
Vicepresident	  en	  aanstaande	  ministers,	  ik	  betrek	  u	  allen	  in	  het	  aanvaarden	  van	  de	  eervolle	  
opdracht	  van	  ons	  volk	  om	  gestalte	  te	  geven	  aan	  de	  boodschap	  van	  ons	  volkslied:	  
	  
Wans	  ope	  tata	  komopo,	  wi	  mus	  seti	  kondre	  bun,	  
Stree	  de	  fu	  stree,	  un	  no	  sa	  frede	  
Gado,	  de	  wi	  fesi	  man.	  
	  
Ik	  dank	  u,	  Mevrouw	  de	  Voorzitter.	  
	  




