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Formele groet en welkomstwoord. 

Meneer de voorzitter, landgenoten, volk van Suriname, broeders en zusters,  

Vandaag staan we stil bij 45 jaar Srefidensi, Azádi, onze onafhankelijkheid. 

Onafhankelijkheid is een groot goed en vele landen hebben daarvoor jarenlange strijd 

gevoerd. Ook Suriname heeft gestreden en op 25 november 1975 verkregen wij onze 

staatkundige onafhankelijkheid en de euforie wat gigantisch. Immers, ons volk verkreeg 

de vrijheid, om samen te voorzien in ons eigen welzijn en ontwikkeling, naar onze eigen 

inzichten, zolang dit de legitieme rechten van andere staten niet schaadt. Onze 

onafhankelijkheid betekent dan ook, dat geen andere staat het recht heeft te 

interveniëren in onze binnenlandse aangelegenheden.  

Als we vandaag, 45 jaar later terugblikken, ik wil niet te lang stilstaan bij wat er allemaal 

goed of niet goed is gegaan, maar kunnen we gerust stellen dat dit volk in de afgelopen 

45 jaar geen rust heeft gekend: de strijd duurde voort. En nog steeds. Bij 45 jaar 

onafhankelijkheid zijn onze schuldverplichtingen meer dan 100% van ons nationaal 

inkomen, terwijl de internationale kredietwaardigheid een dieptepunt heeft bereikt. 

En toch is er hoop, broeders en zusters. Niet zomaar hoop, maar hoop met een stevig 

fundament. Een fundament dat wordt gevormd door U, het volk. Ik wil vandaag stilstaan 

bij de kracht van dit volk. De kracht die net zo bewonderenswaardig is als dat van 

Anton de Kom, Jopi Pengel, Henck Arron, Jagernath lachmon en andere zonen en 

dochters van weleer. De kracht die tot uiting komt in de creativiteit om te overleven en 

door te gaan. Een kracht om U tegen te zeggen 

Als de wereld naar Suriname kijkt ziet men een land dat rijk is aan olie, goud en andere 

minerale rijkdommen. Als ik naar Suriname kijk zie ik een land dat rijk is aan een volk 

met talent, mensen met het vermogen om zich te scholen, mensen met het vermogen 

om zich te ontwikkelen, mensen met een sterke wil en drive om zelf, als een vrij en 

onafhankelijk volk een beter toekomst voor zichzelf en de komende generaties op te 



bouwen. Ik zie de boom waarover onze grote Dobru het had. Vandaag is daarom mijn 

boodschap aan U en aan de wereld: wij zijn een land dat primair rijk is aan mensen met 

een sterk besef om samen te voorzien in hun eigen welzijn en ontwikkeling.  

Meneer de voorzitter, volk van Suriname, bij 45 jaar onafhankelijkheid staan we aan de 

vooravond van een nieuw Suriname. Een nieuw Suriname dat ook wordt gekenmerkt 

door een gemeenschap die zichzelf steeds meer en hoger laat scholen. Een 

gemeenschap die investeert in onderwijs en kennis. Ik roep de regering vandaag dan 

ook op om serieus te blijven investeren in ons onderwijs. Deze investering retourneert 

zeer zeker een levenslange, een generaties-lange dividend in de vorm van ontwikkeling 

en zekerheid. 

Een goed onderwezen volk zorgt ervoor dat ons nieuw Suriname wordt gekenmerkt 

door een kritische burgerij. Een burgerij die het openbaar bestuur kritisch volgt en 

begeleidt. Een kritische samenleving is, als u het mij vraagt een randvoorwaarde voor 

duurzame ontwikkeling. Het mag niet meer zo zijn dat welke regering dan ook kan doen 

en laten wat zij wil en dat de samneleving geen kritiek durft te leveren. Our people are 

our wealth. 

Een nieuw Suriname dat gestaag het vertrouwen aan het winnen is van de 

internationale gemeenschap om te investeren in dit land. In een steeds verder 

globaliserende wereld gaat politieke onafhankelijkheid gepaard met economische inter-

afhankelijkheid. Voor het afzetten van onze producten zijn we afhankelijk van markten 

in het buitenland. En om onze productie en industrie verder te ontwikkelen zijn we 

eveneens mede afhankelijk van kapitaal en investeringen uit het buitenland. Kortom, 

voor de groei van onze economie hebben wij het vertrouwen van buitenlandse partners 

nodig. Maar ook van ons eigen bedrijsleven, ondernemers en de financiële sector om te 

blijven investeren in ons geliefd land. 

Een nieuw Suriname meneer de voorzitter, dat wordt geleid door een regering die 

vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt. Het kan en het mag ook niet 

anders. Een regering die integriteit en transparantie hoog in het vaandel draagt. Een 

regering die corruptie zeer en zeer series neemt. Corruptieve praktijken worden 



onderzocht en zullen bestraft moeten worden, terwijl de governance zal worden 

aangescherpt om nieuwe corruptie uit te bannen. 

Ik vraag U meneer de voorzitter: Zijn dit niet de fundamentele randvoorwaarden voor 

duurzame ontwikkeling?  Investeren in kennis, een kritische burgerij kweken, 

vertrouwen winnen van nationale en internationale investeerders, transparant en integer 

bestuur waar geen ruimte is voor corruptie en zelfverrijking, maar een bestuur dat de 

voorwaarden schept waaronder onze mensen onze bodemschatten en andere 

rijkdommen kunnen transformeren in duurzame ontwikkeling voor het gehele volk. 

Ik doe vandaag een oproep aan een ieder, mijne broeders en zusters, om lering te 

trekken uit het verleden, eensgezind op te treden aan de opbouw van de toekomst, voor 

de generaties die zullen komen, om opnieuw ons vertrouwen te bevestigen in de 

fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke 

persoon, in gelijke rechten voor mannen en vrouwen ongeacht afkomst of politieke 

kleur, en in een duurzame ontwikkeling en welzijn voor allen. 

In acht nemende een vers uit Manusmriti, een geschrift van moraal en ethiek uit het 

Hindoeisme: Janani, janmabhumishcha swargádapi gariyasi. Je moeder en je 

moederland zijn belangrijker dan zelfs de hemel. 

Houd van Suriname, geef om Suriname, we leven in het mooiste land van de wereld. 

Ik wens u allen een bezinningsvolle dag toe. 

Jai, jai Sarnam 

Ik dank U, meneer de voorzitter. 

Dew Sharman, Ondervoorzitter 

 


