
Irlieuw weergevondenweg no. 2 - Paramaribo-Suriname - PO Box:12371

t ma il: bepparlii@ftmailsqrq * Website: wv{w. bgp.sr * Phone :+{S97} 4S6LS4

DSB: {SRD} 0555333- Hakrinbank {SRD} 206437338- Hakrinbank {USD} 2652L?317

Republic Bank {sBD} 0012798203*SPSB: {SRD} i"3.61"46801*Fina bank: {USD} i"69091CI

Fina Bao.k (Euro) 169992?

Aan: ele Prcsident van de Reputrliek Su-rinamc
Z.E. Charelrikapcrsad Sa-nthoki
Kleine Combewes 2-4
Fara-maribo

Fsrratnanbo, I 5 wawt 2023

Ondenv*r'g*r Deelrarn€ aao vcoroverleg ugenda Nationaal Dialoog

Zeer geachte Presielent,

U-rv trituoeliging d.d" 10 maart 2{}23 aan ele BEP vocr deelnanrle aafi een overleg over dc nationaie
ontrvikkeling ex voorstellen ter same&stelling van de agenda voor de Nationale Dialoog op
reguliere basls, hebben -wij in goede orde ontvangcn. I{ieromtront is de afgelopen dagcn recds
eontact g€wecst m6t het Scqretariaa-t Nationale Dia"lcog over onder meer de samenstelling van de
BEF-afvaaret-iging"

Langs ctreze weg delen,vU u mee, eia-t de politickc partij BEP na inter:r beraad uiteindehjk toeh
afzret van eleelname aafl het overleg. Dit is inmielel-cis tetrefoniseh gemclel aan hct Seerctariaat
NaJionals Dialoog en is eleze brief de formele bevestiging va-n ons besluit.
De volgende argu.menten hebben een rol gespeelel bij onze beslissing:

1" Evaluatie Flerstelplan 2OZ0-2O?.2 en Onturikkelingsplan 2022-2046

Vanlvege d-e fitancieei*eeonomisehe srisis mct zijn uitwassen naar erises in versehillcnd-e.sector€n, is eerder iil 2021 het Herstelpla* 202A-2022 apgesteld" Dit plan is de grondslag
geweest voor het aa-ngaan van €sn overeenkomst tussen de Regering van dc Repu-biiek
Sudname en het Interrational i\,lonetary Fund (IMF), welke ook wel een Extended Fund
Faerlity (EFF) genoemcl worelt.
Za.tvel het Herstelplan 202Ct-2A22 als het EFF vormen cen integraal onderdeel valr_het
Ontwikkelirtgsplan 2022-2026. Dit doeument vormt de leidraad voor het regeriagsbeleid va-n
d.e afgelopen €n kornende jaren.

F-Iet is niet bckenel af beicle plannen brccd ge€valuecrd zljn geworden. BEP stelt prijs op
evaiua-tie van bcleid als een van ds fasen in het belcidsproees. Dc partij besehouwt het overleg
elal r.ru gevoerel wordt en de daaraan gokoppeld rlo;tionaal dialoog als een verkapte
bsleidsevaluatis en wenst daaraa-n niet mee te wcrkcn. De BEP pleit daarom voor een grondige
evaluatie van bcide pla-nnen om op basis van de uitkomsten prioriteiten te stellcn voor de
resterende regscrperioele "

2" Farlenrenqairq en buitenparlementaire inbreng
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Wij hebben onze zegen geg€ven aafihet hcrstelplaa 202A - 2022 d-oar v66r tc stemmcn en

d-a.armee o$ze eonstruetievq opstelling gedemonstreerd.

De BEP heeft de rcgering rneermalen sclriftelijk vereerd- met onze inzichten over ontsluiting

van het lane1 op het gebieel van vcrbctenng en regulering van het openbaar vefl1ocr, te rvater,

over land- es in de lucht, gegeverf het belang, d-e nood-za-al< van itrobiliteit als primaire behocfte

en nooel-zaak.

Diverse bije!-ra-gen van de partij in het parlement zijn onbearrtwoorel gebleven" Bijvoorbeeld orer

e1e tnkcmsteakant va:t de trcgroting te dekken en te finaneieren, snder me€r over een gezonde

aetualisering en hervcnrung van het totaic belastingregime hetgecn moet resulteren in eerlijkc,

reehtvaardige, vereenvoudrgde, eooellrrorende, effieiente en geloofwaafi-ige belastingheffing

en inrung" Het trajeet mag nlet met te veel kinderziektes, valkuilen en hiaten geeonfronteerd

word-er; het werkt demativerend en karr het ftagiele vertrouwen behoorlijk schaden. De

voorilshting ovcr BT$/ is bar sleeht en hierover is meermalen de aandaeht gevraagd.

De strategisehe overname van e1e aa-ndelen van larnGold in Rosebel Gold Mines (RGM) is een

feit. Kesr op kcer ireeft el-e BEP opgeroepen om beidc gouddeais met Newmont en RGIv{ aan

een gronelige evaluatie te ondcrweryen maar dat is tot nu toe uitgebleven, terwijl miljoenen

inkorasten aan ors neus voorbtjgaan en onze sehatkist bijna lceg blijft" De BEF is van oordcel

dat deze evaluatie moet ptraatsviaden en op d-c nationale ontwikkelingsagenda thuishoort.

Wij hebben aandasht gevraagctr voor een belangrijk speerpunt van het beleid es d-al is

d-oorlielrtrng, hervorming, rationaliserlng, gezondmaking en afstoten vuo parustalen" Wij zijn
Lretand in de 2de helft van ele regeerpenoele en niet 66n pa;rastataalbedrijf is doorgelieht en of
hervormd en gerationa-liseerd-" Dit is ook een agendapunt voor de nationaie

ontwikkelingsagencla" Bij cle parastata-len zifien belastinggelden die in de staatskas thuishoren

en beter benut kururen -rvor.d,en voor het arme vo1k"

De EEF heeft mcermalen gevra-agel &aar maatregelen om de affioede, waaronder de

infiatis.pijnen en het koopkraeirtverlies te verzaehten. In dlt kader gaat het vooral om het sociaa-l

beleiel en rle randvoorrvaarden voor susoesvolle uitvoering ervan. Dit sehijnt tot nu tae aa,rt

clovernans oren te zrjn gezegd" In Suriname, waar de kloof tussen arm cn rijk steed.s grotcr

wordt, kurmen we tret niet stellen zonetcr ecn breed gedragen soeiaal beleid. De BEP wcnst d-it

op de nationale ontwikkcllngsagend-a te zien

Wij hebben keer op keer gewezen cp de extreme erisis in dc zorgseetor, die met de dag minder

toegan&elijk en mineier betaaibaar worei-t" Kortorn, d-e probiemen in onze gezondheidszargziin

L'ekenel. De BEF pleit voor een eerhjke, reehtvaardige cn betaalbatc systeern v&Ttr

gezCIh6lheidszarg met minder ka.nsen op personcelsverloop cn brain-drain, La*ge waehttijden,

a
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alarmerende traagheid van het systeem en waarde- en kw'aliteitsverminderingen. Ook dit punt
dient op de nationale ontwikkelingsagenda.
Wij hebben keer op keer aandacht gevraagd voor een geintegreerd ontwikkelingsplan van het
binnenland. Tot nu is gebleken dat het decentralisatieprogramma niet hoog op de agenda staat.
De BEP ziet graag dat regionaal beleid en regionale ontwikkeling prioriteit krijgen op de
nationale ontwikkelingsagenda. In de resterende regeerperiode kunnen daarvoor de contouren
worden geschetst.

Delen van het ciistri-kt Brokopondo werden in2022 vanwege commerciele motieven langer dan
3 maanden onder watr-r gezet. Tot nu toe is niet gebleken dat de staat haar verantwoordeliikheid
heeft genomen, niet cens teruggegaan om sorry te zeggen. Tot tw-ee maal toe zijn mede door
de BEP ingediende moties over compensaties en schade vergoeding aan de gedupeerden door
de coalitiefractie weggestemd. De BEP wenst dit punt en een nationaal noodhulpplan
bespreekbaar te maken in het dialoogproces voor nationale ontwikkeling.

De wettelijke erkenning van de grondenrechten van tribalen en inheemsen is nog niet een feit.
De bal ligt op de speelhelft van het parlement. De regering schijnt geen streefdatum te hebben
voor de afronding hien an. Wij blijven erbij dat een historische onrecht goed gemaakt dient te
worden. Dus. onderwerp voor de nationale ontwikkelingsagenda.

Gegeven aIle bovengenoenrde en niet genoemde aandachtspunten. adviseren wij de regering om
alles in het werk te stellen om de armoede in het land terug te dringen. Want terw-ijl het gras groeit
(u gesprekken voefi), sterft het paard.

Hoogachtend,
oofdbestuur van de BEP

deze.

Drs. R. Asabina
Voorzitter

Het
Na/


