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Hoogwaardigheidsbekleders,
Genodigden,
Dames en Heren,
Vandaag zijn wij hier bijeen om de nieuwe DC van het district PARA, de heer Jerry Miranda te beëdigen.
Wij hebben enkele dagen geleden in Nickerie hetzelfde gedaan.
Het gebeurt op een andere manier dan voorheen, in die zin dat DC’s tot nu toe in het Bestuurscentrum
Paramaribo, door de President zijn beëdigd.
Dat wij thans hiervan afwijken en naar de eerste standplaats van de nieuwbakken DC afreizen om zulks
aldaar te doen, neemt niets af van het feit dat een DC wordt beëdigd om te kunnen functioneren in alle
districten van heel het grondgebied van ons land!
Dat wij naar de verschillende districten van de nieuw aan te stellen DC’s afreizen, heeft als achtergrond,
dat wij hiermede de decentralisatie-gedachte extra aandacht willen geven, als te zijn één van de hoge
prioriteiten van ons Regeerbeleid!
Wij willen benadrukken, dat wij belangrijke bestuursbevoegdheden willen brengen naar de plaatselijke
bevolking, om deze dichter bij het bestuursgebeuren van het land te betrekken, maar meer nog, om deze
bevolking zelfstandig te doen beslissen over vele zaken hun eigen levensomstandigheden in hun eigen
district betreffende.
Zij hoeft niet meer jaar en dag te wachten op de aanpak van vele districtszaken vanuit “het verre”
Paramaribo.
De ontwikkeling zal hierdoor sneller kunnen verlopen; onnodige stagnatie en irritatie hoeft er niet meer
te zijn. Wij zijn natuurlijk nog niet zo ver, maar deze Regering wil deze decentralisatie in een veel hoger
tempo gaan doorvoeren.
De nieuwe DC’s moeten zich bewust zijn hiervan en zich beijveren om in deze zin, diepe inhoud te geven
aan de decentralisatie-gedachte en vanuit deze gedachte hun werk te doen.
De DC’s dienen zich hierbij op te stellen als ontwikkelingswerkers, die 1x24 uur ter beschikking zijn van
de ditrictsbevolking, continu deel zijn van haar problemen, maar vooral ook van haar mogelijkheden.
Dit betekent dat de DC’s veldwerkers, meer nog, gerichte ontwikkelingswerkers moeten zijn en de
districtsbevolking op alle sociale, educatieve, economische,industriële, agrarische, toeristische,
kunstzinnige, culturele en vele andere opbouw-terreinen moeten mobiliseren, om alle mogelijkheden
samen met elkaar te benutten. Zij moet gestimuleerd worden zoveel mogelijk eigen initiatieven te
ondernemen, met de ruggesteun van het Overheidsbeleid en van het Districtsbeleid, om zaken voor
zichzelf te klaren.
Hiertoe is dringend vereist dat de DC samen met de gekozen RR’s en DR’s in alle sectoren, samen met de
bevolking, ontwikkelingplannen moet opstellen om het district tot bloei te brengen.
Niets mag hierbij onbenut te worden gelaten. Wij moeten elkaar inspireren en elkaar ondersteunen om
samen dit land en vooral dit district tot grote hoogte te brengen.
Op deze wijze zal ook de ontwikkelingstaak van de RR en DR-leden volledig tot haar recht komen: deze
leden zijn gekozen door u als volk en zij moeten het voortouw nemen om samen met u en de DC het
werk te klaren. Laat eenheid, solidariteit, harmonie en arbeidszin heersen in dit district!
Mag ik de gaande DC danken voor het werk dat hij met zijn inspanningen in de afgelopen jaren met de
beste wil voor dit district heeft gedaan. Wij bouwen in dank hierop voort.
Mag ik de zojuist beëdigde DC feliciteren en hem de zegen van boven, alsmede gezondheid en kracht
toewensen bij het vervullen van deze veelzijdige, veeleisende doch dankbare job.

