REGEERAKKOORD 2010-2015
tussen
de partijcombinaties:
MEGA COMBINATIE,
A COMBINATIE
en
VOLKSALLIANTIE

Paramaribo, 21 Augustus 2010

De partijen verenigd in de MEGA COMBINATIE (MC), in deze vertegenwoordigd door
hun respectieve voorzitters
en
de partijen verenigd in A COMBINATIE (AC), in deze vertegenwoordigd door hun
respectieve voorzitters
en
de partijen verenigd in de VOLKSALLIANTIE (VA), in deze vertegenwoordigd door
hun voorzitter,
hebben besloten op basis van de navolgende overwegingen (A), besluiten (B),
hoofdlijnen van een regeerakkoord (C) en afspraken ten aanzien van politiek handelen
(D), gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor de Regeermacht in de Republiek
Suriname voor de periode van 2010 tot en met 2015.
1
2
A. Overwegende
3
4
1. dat MC, AC en VA zich hebben kunnen vinden in een samenwerkingsakkoord,
teneinde conform de wil van het Surinaamse volk, een regeercoalitie te vormen voor de
komende vijf jaren, te weten 2010-2015;
1
2. dat deze coalitie is aangegaan om land en volk in een proces van
verzelfstandiging naar een hoger welvaart- en welzijnsniveau te brengen en daarbij voor
de diverse woongebieden en bevolkingsgroepen, rechtvaardig gespreide en duurzame
sociaaleconomische ontwikkeling en groei te garanderen;
1
3. dat deze coalitie ook is aangegaan om de emancipatie van het Surinaamse Volk
te vervolmaken – ter schepping van een samenleving waarin:
2
 elke bevolkingsgroep een waardige plaats heeft, zich in vrijheid kan ontplooien
en in solidariteit met alle andere bevolkingsgroepen actief meewerkt aan de realisatie van
de doelen van de totale samenleving;
3
 elk individu het recht heeft op een menswaardig bestaan, vrij van angst, dwang
en onderdrukking, waardoor volwaardige participatie van elk individu in de samenleving
mogelijk wordt;
1
4. dat de partijen in dit akkoord kiezen voor de vorming van een vooruitstrevende
natie, waarin alle Surinamers eensgezind werken voor nationaal succes;
1
5. dat een hechte samenwerking tussen voormelde partijen een sterke basis biedt
voor de uitvoering van het regeerakkoord, waarbij vergroting van transparantie,
effectiviteit en efficiëntie, alsook de uitbanning van corruptie van groot belang zijn;
1
6. dat de nationale productie opgevoerd dient te worden in zowel de duurzame als
de niet-duurzame productiesectoren. De nationale productie zal met voortgang gericht
zijn op sterke toename en diversiteit van het nationaal inkomen, ten behoeve van
duurzaam welzijn;

1
7. dat partijen de mening zijn toegedaan dat er een kloof bestaat tussen de
ontwikkelingspotenties van bepaalde gebieden en de ontwikkelingskansen voor grote
delen van de bevolkingsgroepen in die gebieden. In dit verband verdienen verbeteringen
in onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid met goede inkomenskansen, bijzondere
aandacht voor de bevolkingsgroepen in de achtergestelde rurale gebieden;
1
8. dat er een scheve inkomensverdeling bestaat in het gehele land, welke
substantieel moet worden verminderd, door verbetering van de positie van de arbeidende
mens;
1
9. dat ons land de potentie heeft om een rijk en welvarend land te zijn, maar dat er
desondanks nog vele mensen in ons land zijn die:
0
a. leven in armoede vanwege zeer lage inkomens;
1
b. open en verborgen werkloos zijn;
2
c. onvoldoende toegang hebben tot kwalitatief goede gezondheidszorg;
3
d. niet beschikken over adequate huisvesting en gezonde leefomstandigheden;
4
e. nog niet beschikken over de nodige productiefaciliteiten, waaronder krediet,
gronden met een adequate titel, infrastructuur, nuts- en andere relevante voorzieningen;
5
f. nog leven in gebieden met onvoldoende openbare veiligheidsvoorzieningen;
1
10. dat partijen – gelet op het vertrouwen welke de kiezers in de MC, AC en VA
gesteld hebben om eerder genoemde misstanden weg te werken en om zodoende
Suriname op een hoger niveau van welvaart en ontwikkeling te brengen – overeen zijn
gekomen de beleidsvoornemens op te nemen in een nader te formuleren
regeerprogramma voor de periode 2010-2015 en wel conform de volgende termijnen:
2
a. zeer korte termijn (ZKT= 90 dagen plan);
3
b. korte termijn (KT = binnen 1 jaar);
4
c. middellange termijn (MT = 2 tot 3 jaren);
5
d. lange termijn (LT = langer dan 4 jaren).
B. Besluiten
1
1. De uitvoering van het regeerakkoord zal plaatsvinden in de volle overtuiging
dat welvaart en welzijn van iedere Surinamer centraal staat en dat onze Grondwet ten
volle zal worden gerespecteerd.
1
2. Bij de uitvoering van het regeerakkoord zal, met het oog op het gestelde in punt
1, worden uitgegaan van een nieuwe overheidsstructuur die gekenmerkt wordt door
ondermeer vergaande decentralisatie. Tevens zullen waar nodig parastatale instellingen
en staatsbedrijven worden versterkt, vernieuwd en opgericht. Ten behoeve van de
uitvoering van het regeerakkoord zullen actieprogramma’s worden ontwikkeld per
aandachtsgebied, te weten: bestuurlijke, economische, educatieve, sociale en duurzame
benutting van het natuurlijk milieu.
1
3. Internationale samenwerking zal in versterkte mate worden gericht op:
2
 onze grenslanden: Brazilië, Guyana en Frankrijk;
3
 overige landen in de regio, waaronder de CSME, Latijns- en Noordamerikaanse
landen;

4
 de landen buiten de regio, waaronder landen binnen de EU/ACP, Aziatische
landen en landen van de Organisatie van Islamitische Landen (OIC);
5
 multilaterale organisaties waarvan Suriname lid is of kan worden, waaronder de
Wereldbank, IFC, IDB, IIC, CDB, IsDB en de EIB.
Hierbij zullen centraal staan wederzijds respect en voordeel. Van belang is ook hetgeen
ons als volkeren bindt.
1
4. Het regeerakkoord zal gefaseerd worden uitgevoerd. Aan het einde van elke
fase zullen zowel het proces als het resultaat worden geëvalueerd en zullen er besluiten
worden genomen over een eventuele bijstelling van de planning en van het proces.
C. Hoofdlijnen van het Regeerakkoord
1
1. Realisatie van een sociaal rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor
iedere Surinamer, ongeacht ras, geslacht, geloof en cultuur, ter realisatie van een
harmonieuze samenleving waarin de verschillende bevolkingsgroepen met wederzijds
respect, vredig en vreedzaam met elkaar samenleven.
1
2. Verbreding en uitdieping van de democratie door het verbeteren van de
werking van de Rechterlijke -, de Wetgevende- en de Uitvoerende Macht als zelfstandige
pilaren van de rechtstaat en het bevorderen van een daadwerkelijke beleving van de
democratie.
1
3. Evaluatie en bijstelling van de ingezette decentralisatie gericht op het
bewerkstelligen van een verantwoorde decentralisatie van het overheidsbestuur en
versterking van de volksvertegenwoordigende organen per regio.
1

4. Oplossing van het grondenrechten vraagstuk van de Inheemsen en Marrons.

1
5. Onderzoek naar en evaluatie van de mogelijkheden ter regulering en/of versterking van
het traditioneel gezag.
1
6. Realisatie van een algemene ziektekostenverzekering welke financieel duurzaam
uitvoerbaar is.
1
7. Realisatie van een weldoordacht huisvestingsprogramma, dat wordt uitgevoerd in
samenhang met het economisch ontwikkelingsprogramma en volgens planmatige ruimtelijke
ordening.
1
8. Uitbreiding en kwalitatieve verbetering van de werkgelegenheid, met substantiële
toename van de arbeidsproductiviteit en het arbeidsinkomen.

1

9. Herstructurering van de economie waarbij hervorming van de publieke sector en
bevordering van de groei en ontwikkeling van de private sector sterk ter hand worden genomen,
in het bijzonder van de kleine en middelgrote nationale bedrijven.

1

10. Versnelde en bredere toepassing van Informatie en Communicatie Technologie (ICT)
binnen de publieke sector (e-government), het onderwijs en de commercieel gerichte

dienstverlening, alsook het verhogen van de toegankelijkheid tot de ICT voorzieningen voor de
gehele Surinaamse samenleving.
1
11. Omvorming van ons onderwijssysteem tot een systeem dat de mogelijkheden biedt
voor adequate en maximale ontplooiing van elk lid van onze samenleving, levenslang leren voor
een ieder mogelijk maakt en de nationale ontwikkelingsdoelen effectief en efficiënt ondersteunt,
onder meer door een betere aansluiting op de behoeften van de arbeidsmarkt.
1
12. Het opzetten van een Nationaal Instituut ter bevordering van studie en onderzoek naar
en het her-beschrijven van factoren en waarden in het kader van de natievorming, de geschiedenis
van onze samenleving en van de diverse bevolkingsgroepen in ons land. Tevens zal dit Instituut
belast zijn met het bevorderen van studie, onderzoek en vastlegging van museale objecten die van
belang zijn voor het nationale bewustzijn en de nationale identiteit.
1
13. Een zodanige toename van het inkomen uit de nationale productie dat een toenemend
en duurzaam overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans wordt bereikt, met
diversificatie van onze economie, het bereiken van een overschot op de lopende rekening van
staatsfinanciën en neutrale financiering van het totale Staats financiële tekort vanwege de
kapitaaluitgaven van de overheid.
1
14. Totstandkoming van een zelfstandig nationaal investeringsfonds N.V. Investment
Corporation Suriname (ICS), welke in hoofdzaak gericht is op de bevordering van externe
financiering van publieke en private investeringen. Het nationaal investeringsfonds ICS zal
daarbij als motor fungeren voor de financiering en versnelde economische groei, in het bijzonder
in de duurzame productiesectoren, zoals de agrarische, visserij, bosbouw, drinkwater, duurzame
energie, industrie, toerisme, transport, ICT en overige dienstverlening.
1
15. Verbetering van het investeringsklimaat, waaronder het treffen van maatregelen ter
verbetering van de internationale ranking van Suriname (“ease of doing business”), het opzetten
van industriehallen, free-zones en de instelling van One Stop Windows.
1
16. Vergroting van de nationale besparingen, vanuit de overheid en de private sector,
ondermeer door speciale programma’s, fiscale en andere faciliteiten ter bevordering en tot behoud
van nationale besparingen, alsook voor het aantrekken van beleggingen uit het buitenland.
1
17. Verzekering van duurzaam beheer van het natuurlijk milieu, door beschermende
maatregelen, het mitigeren van milieuschade, rehabilitatie van beschadigd milieu, alsook
adequate overdracht van uitgemijnde gebieden, in het bijzonder in de districten Para,
Brokopondo, Sipaliwini en Marowijne. Hiertoe zullen ondermeer wettelijke voorzieningen
worden getroffen en relevante instituten worden versterkt.
1
18. Verbetering van de waterhuishouding, in het bijzonder de drainage, met als prioriteit
de aanpak van de problematiek van wateroverlast in Paramaribo, enkele agrarische gebieden en
oevergebieden in het binnenland.
1
19. Aanpak van het nationale energievraagstuk met als hoofddoel het waarborgen van de
aanlevering van de benodigde energie voor verdere en versnelde ontwikkeling van ons land.
1
20. Verbetering van het leefmilieu door modernisering van de ophaal, opslag en
verwerking van industrieel en huishoudelijk afval.

1
21. Bij de uitwerking en uitvoering van alle beleidspunten zal rekening worden gehouden
met de bijzondere belangengroepen zoals jongeren en seniore burgers, alsook met de participatie
van beide geslachten.

D. Afspraken ten aanzien van politiek handelen.
1
2
1. Er zal gestreefd worden naar het zoveel mogelijk gespreid inzetten van de kaders van
de diverse partijcombinaties, rekening houdende met de noodzaak van een optimale bezetting van
posities op basis van bekwaamheid en nut, terwijl tevens het oude systeem van etnische
verzuiling per partijcombinatie wordt voorkomen en een hechte samenwerking tussen de partijen
wordt bevorderd.
1
2. De partijen besluiten om, met het oog op een goede voortgang van de uitvoering van
het regeerakkoord en van het daaruit voort te vloeien regeerprogramma, tenminste één keer per
maand bijeen te komen.
1
3. Alle zaken, wel of niet genoemd in dit akkoord, zullen door de samenwerkende
partijen in gemeen overleg en goed partnerschap worden besproken.
Aldus opgemaakt en ondertekend op 21 augustus 2010 te Paramaribo.
Namens MEGA COMBINATIE,
Clary Linger-van der Ziel
Wnd. Voorzitter N.D.P.
Namens A COMBINATIE,
Caprino Alendy
Voorzitter B.E.P
Namens VOLKSALLIANTIE,
Paul S. Somohardjo
Voorzitter V.A.

