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Paramaribo, 23 juni 2020 
 

Heren voorzitters, Geachte Collegae 

Volgaarne zijn wij ingegaan op uw uitnodiging om met u van gedachten te wisselen over de 

actuele sociaal-maatschappelijke, financieel-economische en politieke ontwikkelingen. Uw 

streven om te komen tot de opstelling van een realistisch en aan de noden van het volk 

appellerend regeerprogramma wordt door ons ten zeerste toegejuicht. Getuige de uitnodiging 

gaat uw belangstelling in het bijzonder uit naar de oplossingen welke de PALU voorstaat om het 

hoofd te bieden aan de actuele problematiek, welke een traject van duurzame ontwikkeling 

mogelijk maken. 

Zoals wij wederzijds van menig waren dat het uitgemeten tijdbestek van een half uur voor de 

beschouwing van een materie van een dergelijke omvang en importantie niet toereikend kan 

zijn, hebben wij, zoals bij het onderhoud aangekondigd, gemeend onze bijdrage, ter uwer 

aanwending, verder te onderbouwen met enkele recente relevante documenten van de PALU. 

Die wij u hiermede doen toekomen (BIJLAGEN 1 T/M 4).  

Voorts hebben wij gemeend om, wellicht ten overvloede, in aansluiting op het onderhoud nog 

enkele punten van onze zienswijze te benadrukken, die in het gesprek al of niet reeds aan de 

orde zijn geweest.  

Zoals wij naar voren hebben gebracht bent u als nieuwe coalitie nu niet alleen in de 

gelegenheid om nieuw beleid te maken, maar wij gaan ervan uit dat op u ook de plicht rust om 
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dat te doen. De uitspraak van het electoraat laat in onze visie geen ruimte voor onduidelijkheid 

daarover.  

In het verkiezingsprogramma van de PALU ‘READY VOOR DE TOEKOMST’ (bijlage 1), hebben wij 

verschillende onderwerpen op een rij gezet die, los van andere, in elk geval zouden moeten 

worden meegenomen in het beleid van de komende vijf jaren. Een daarvan betreft de 

ontwikkeling van de offshore olie-industrie en, afhankelijk van het beleid, de dominante 

positieve of negatieve invloed, die dat kan hebben op de sociaal-economische ontwikkeling van 

ons land in de komende tientallen jaren. Onze visie is daarom dat daar uitermate serieus mee 

moet worden omgegaan en dat wij derhalve zo snel mogelijk moeten komen tot een 

onafhankelijke regulerende autoriteit, buiten Staatsolie, die deze functie heeft ontwikkeld en 

tot nog toe intern heeft beheerd. Het heeft ons daarom goed gedaan dat u reeds bij de eerste 

presentatie op 30 mei jl. van de partijen die samen de nieuwe regering zullen vormen, hebt 

getoond de ernst van de zaak te begrijpen, hetgeen mag blijken uit uw voornemen om zelfs te 

komen tot de instelling van een nieuw ministerie van olie en gas en de gedachte om 

onderscheid te maken tussen de core functie van Staatsolie (de productie) en de core functie 

van een nationale autoriteit (regulering). Wat ons betreft ligt het accent op dit laatste. 

Uit tal van presentaties van uw politieke partijen hebben wij in de aanloop naar de verkiezingen 

van 25 Mei 2020 moeten vernemen hoe zwaar en moeilijk de opgave zou zijn om monetaire en 

financiële stabiliteit terug te brengen in onze samenleving. De PALU vond het daarom 

noodzakelijk om bij verschillende gelegenheden, voor het laatst nog tijdens het VES-debat van 

14 mei jl. (zie bijlage 2), te benadrukken dat het leggen van een basis voor herstel van het 

vertrouwen bij de samenleving, en daarmee van de financieel-economische stabiliteit, binnen 6 

maanden tot hooguit een jaar mogelijk moet zijn. Tegelijkertijd kan binnen die tijd het volk 

perspectief worden geboden op meer verdiensten door het uitwerken van concrete 

productieprojecten waarmee binnen 3 jaren werkgelegenheid kan worden gecreëerd voor met 

name jongeren. Wij hebben daarvoor ook de voorstellen aangedragen. Het heeft ons dan ook 

bijzonder goed getroffen om tijdens de eerder genoemde bijeenkomst van u te vernemen dat 

wij intussen dezelfde mening delen, voor wat betreft de termijn waarop stabiliteit en 

perspectief haalbaar zijn. Dit zal betekenen dat de lijdensweg die de gemeenschap ongetwijfeld 

voor zichzelf moet hebben gezien aanmerkelijk zal worden verkort. 

Heren voorzitters,   

Wat ook als een rode draad door ons verkiezingsprogramma loopt is de PALU-visie dat het 

alleen mogelijk is om ons volk te verheffen en een eigen authentieke ontwikkeling mogelijk te 

maken, indien wij als natie in soevereiniteit onze toekomst kunnen bepalen. De soevereiniteit 

van Suriname is ons als zodanig dan ook heilig. Het een en ander is te boek gesteld in bijlage 3. 

Wij kunnen u bij deze daarom de toezegging doen dat u de PALU zonder enige reserve steeds 

aan uw zijde zult vinden bij het verdedigen van de Surinaamse soevereiniteit en wanneer het 

Surinaamse belang centraal moet worden gesteld in relatie tot het buitenland. 



Heren voorzitters, 

Het hoeft geen betoog dat de Surinaamse gemeenschap hoge verwachtingen heeft van het 

beleid dat u in de komende regeerperiode zal voeren. Wij wensen u dan ook veel wijsheid en 

opofferingsgezindheid toe en smeken de hulp van de Allerhoogste af, om u te leiden op dit pad 

naar verheffing van ons Land en het Volk. 

 

Namens de PALU 

 

Jim Hok 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlagen:  1 Het verkiezingsprogramma 2020 van de PALU “Ready voor de toekomst”. 
  2  Bijdrage van de PALU tijdens het VES-debat van 14 mei 2020. 
  3 Jubileumboek 40 jaar PALU: 

Laat ons samen de onafhankelijkheid voltooien voor welvaart en welzijn voor 
een vrije Surinaamse natie. 

  4  Verkiezingspamflet betreffende de algemene zienswijze van de PALU. 
 

 

 

 

 

 

 

 


