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Zijne Excellentie, Dhr. Mr. Chandrikapersad Santokhi 
Pia Kabinet van de President 
Alhier 

Paramaribo 24 september 2020 

Betreft: Consequenties van recent genomen maatregelen voor de werkers 

Geachte President, 

De gemeenschap en zeker de vakcentrales verenigd in RAV AKSUR zijn geschokt door de recent 
ad hoc doorgevoerde maatregelen ter herstructurering van de economie. Oat wil zeggen de 
verhoging van de 'Government take' en de defacto devaluatie van de Surinaamse dollar. 

Wij zijn geschokt vanwege het feit dat wij op diverse momenten in overleg met uw regering zijn 
geweest over een integraal pakket van maatregelen om de economie te herstructureren en in 
af\vachting zijn van dat pakket aan maatregeien. Daarnaast zou er ook gedegen rekening worden 
gehouden met de sociaal zwakkeren in de samenleving, middels flankerend beleid. 

Wij hebben u en uw deskundigen eerder er op gewezen, dat met name ernstige verstoring van de 
variabelert in de monetaire sfeer in de reele sfeer van de economie belangrijke negatieve effecten 
kan hebben voorhet algemeen prijsniveau en andere variabelen als de werkgelegenheid. Met 
name de intlatie(verwachting) kan aIs een olievlek het algemeen prijspeil negatiefbernvloeden_ 

Wij hebben h'~laas nog niets van u verno men over de reden waarom het integraie pakket van 
herstruotuf~rin'gsmaatregelen RA VAKSUR, noch de Sociaal Economische Raad heeft bereikt. 

, 
Nu de geest, als gevolg van de recentelijk genomen maatregelen voortijdig uit de tles is, is er 
onder de diverse segmenten van de werkende klasse een complexe situatie ontstaan. De 
verwachting is immers dat de werkers compensatie zullen moeten zoe ken bij hun werkgevers. 
Oat wil zeggen bij de particuliere ondernemers, parastatale ondernemingen, instituten en last but 
not least bij de overheid. 

Inmiddeis hebben de vakcentrales die in Ravaksur zUn verenigd het besluit genomen om hun 
lidbonden op te r6epen teneinde hun te informeren over de mogelijke gevolgen van de onstane 
economische situatie. 



Wij namelijk zeer bezorgd en op onze hoede voor de negatieve effecten van de reeds 
genomen en mogelijk te volgen maatregelen op de besteedbare inkomens van de werkers, 
gepensioneerden en de overige personen met vaste inkom ens. 

Voor de goede orde wij U ook dat wij het volstrekt oneens met de van de 
Governor van de Moederbank (zie Starnieuws van 22 september 2020), dat prijzen van goederen 
als gevolg van de devaluatie niet hoeven te stijgen. Wij en onze leden weten weI beter en zouden 

dat uw regering deze mening niet deelt. Trouwens de praktijk 1aat nu al ~nrlpr<;: 

Wij zuBen onze lidbonden namelijk adviseren om zich te wenden tot hun werkgevers teneinde 
een compensatie te zoeken v~~r het koopkrachtverlies dat door de devaluatie is ontstaan en 
verder zal doorwerken in de goederen en diensten de reele economie van ons land. 

Mede door bezorgdheid doen wU het volgende beroep op u: 
Om op korte termijn door U ontvangen te worden teneinde de inhoud van dit schrijven 

met u te bespreken; 

Om ons op zo kort mogelijke termijn te voorzien van het toegezegde totale pakket van 

maatregelen voor de herstructurering van de economie; 

Om deinhoud van het flankerend beleid voor de sociaal zwakkeren in de samenleving 

met ~ns te delen. 

Wij zien op korte terl1lijn een reactie uwerzijds tegemoet. 

Hoogachten<.i? 

De Moederbond 


