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DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME | SPEAKING NOTES

46 jaar onafhankelijkheid d.d. 25-11-2021

Landgenoten,

Diaspora van Suriname,

Mi famirieman,

Brada nanga sisa,

Goedemorgen,

● Vandaag, vieren wij onze Onafhankelijkheidsdag, we vieren
Srefidensi, Azaadi, Merthego (Merdéka), Kwao Tjien
(Kwok Qin).

● Ik feliciteer een ieder, die in dit land geboren is en met dit
land verbonden is, we feliciteren alle Surinamers hier, en in
diaspora.

● Vandaag, feliciteren wij elkaar, met de verjaardag van onze
Natie.

● We zijn 46 jaartjes jong geworden, een relatief jong
Suriname met veel potentie, waar wij allen samen in
mogen wonen en werken.

● We vieren vandaag, onze zelfstandigheid, onze
onafhankelijkheid, onze soevereiniteit in een vredig
Suriname binnen een globaliserende wereld.

● Op deze 46ste verjaardag, leg ik de focus op hoop, natie
versterking, vertrouwen en de toekomst van het land.
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● Ik vraag u, dat ook te doen, want het had ook anders
kunnen aflopen met ons prachtig land.

● Er zijn landen, die eens onafhankelijk waren en het nu niet
meer zijn, en er zijn landen, die in harmonie zijn begonnen,
maar door burgeroorlogen, vrijwel verwoest zijn.

● Weer andere landen, zijn in conflicten verwikkeld geraakt
met hun buren.

● En anderen zijn als democratie begonnen, maar tot
dictatuur vervallen, waar de bevolking haar mond niet
meer kan opendoen.

● Ook wij hebben hoogtepunten en dieptepunten gekend,
maar we hebben het samen overleefd, en daarom mogen
we de Almachtige dankbaar zijn, en elkaar oprecht
feliciteren.

● Suriname heeft veel doorstaan in de afgelopen 46 jaar.

● Kort na de onafhankelijkheid, hebben wij de staatsgreep
van 1980 gehad, waarbij een kleine groep, de democratie
kaapte en ons in een avontuur gestort heeft, dat eindigde
met een vrijwel failliet land.

● Daarna, hebben we een binnenlands gewapend conflict
gehad, dat bijna een echte burgeroorlog had kunnen
worden.

Pagina 2 van 14



Versie nummer: 4.0
Laatst bewerkt: 10.30u door SS
Initieel opgemaakt door IN-MS-RK
Datum: 25-11-2021

● In beide perioden zijn we geconfronteerd, met ernstige
schendingen van de mensenrechten, waarvan wij de
naweeën nog voelen.

● Hiernaast, hebben we verschillende perioden gehad,
waarbij het land met veel moeite economisch groeide, om
daarna door verkeerd beleid, weer in een economisch dal
te eindigen.

● De ene regering heeft instituten willen opbouwen, maar
een andere regering wilde diezelfde instituten, juist
verzwakken.

● De staatsgreep, rampen, crisissen, oorlogen, we zijn elk
keer weer, samen bovenop gekomen.

● Echter, hebben wij ook de afgelopen twee jaar te maken
gehad, met de wereldwijde Covid-19 pandemie.

● Dit drukte heel zwaar op ons en op de ontstane
economische crisis en ja, u heeft dit gevoeld…wij voelen
het samen.

Brada nanga sisa,

● Met een gigantische schuld van 4 miljard US-dollar en waar
we in de afgelopen 10 jaar, opgegroeid zijn met een staat
van hopeloosheid, is het ons samen gelukt om deze
tegenslagen te overleven, en steeds te werken aan een
betere toekomst.

● Dit, dankzij onze veerkracht.
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● Veerkracht, die we meekregen door de normen en
waarden van onze voorouders, waar die ook vandaan
kwamen.

● Ze hebben ons geleerd, dat we ernaar moeten streven, dat
onze kinderen, het morgen beter hebben, dan vandaag.

● Zo is het onze regering gelukt, om binnen een jaar tijd, de
financiële crisis onder controle te krijgen en veel schulden
af te betalen, op eigen kracht!

● En als ik terugkijk, hadden we de meeste tegenslagen echt
kunnen voorkomen, indien wij beter met elkaar waren
omgegaan, en beter naar elkaar hadden geluisterd.

● Laten we onze krachten bundelen, om te bouwen aan
Suriname.

● We kunnen onze eigen politieke- en groepsbelangen
hebben, maar laten die ondergeschikt zijn aan het
nationaal belang.

● Laten we elkaar de hand reiken, en die veerkracht
gebruiken, om onszelf en de wereld te tonen, dat Suriname
het paradijs op aarde is, waar we zo vaak over spreken.

● Laten we dit samen doen.

● Wij mogen van mening verschillen, en elke politieke partij
mag een andere visie op de ontwikkeling hebben.
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● Dat is onze democratische kracht!

Maar Brada nanga sisa,

● Maar ook onze verschillen in afkomst en cultuur, dat is
onze grootste kracht is.

● Deze kracht maakt ons één, het maakt ons het volk, de
natie van Suriname.

● Eenheid in verscheidenheid is van grote waarde voor ons
land, omdat we op deze manier, Suriname op een
harmonieuze manier kunnen ontwikkelen.

● Met het aantreden van deze nieuwe regering, heeft
Suriname weer een respectabele positie gekregen in de rij
der naties, zijnde een gezaghebbende rechtsstaat, gestoeld
op democratische principes, en het vertrouwen is
groeiende.

● Laten wij met zijn allen, onze vrijheid van meningsuiting
hooghouden, maar tegelijkertijd, wel zodanig respect voor
elkaar opbrengen, dat wij de grenzen van wet en fatsoen
niet overschrijden.

● De wet moet eenieder in gelijke mate beschermen, en er
mag geen onderscheid zijn tussen arm of rijk, tussen man
of vrouw, of tussen stad en binnenland.

● Wij zijn een democratische rechtstaat.

● En tegen degenen, die belast zijn met het handhaven van
de wet, zeg ik vandaag, dat zij de eersten zijn om het goede
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voorbeeld te geven, omdat zij het gezag zijn, en dat ontzag
moeten verdienen.

● De bevolking kijkt naar u, en naar degenen, die
leidinggeven aan het land.

Brada nanga sisa,

● Vandaag spreek ik van hoop, omdat we langzaam, maar
zekere uit het economisch dal, kruipen.

● Met ons Herstelplan en met het Meerjaren
Ontwikkelingsplan, maar meer nog, door de juiste
beleidskeuzen te maken, en door ondersteuning van de
internationale instellingen en bevriende naties, en met
nationale inspanning garandeer ik u, dat wij dit land weer
in een goede staat zullen terugbrengen.

● Wij hebben de ergste fase van de crisis al overwonnen; we
zien nu al een stuk stabiliteit en volgend jaar zal de
economische groei inzetten.

● Om dit te bereiken, heeft deze regering maatregelen

moeten nemen, die weliswaar de ontwikkeling en

gezondmaking van ons land, bijzonder dienen.

Volk van Suriname,

● Wij weten, dat uw koopkracht tijdelijk een stuk achteruit is
gegaan, en wij voelen, dat allemaal.
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● Maar wij moesten de scheefgegroeide economie,
rechttrekken, waaronder de wisselkoers, die op de zwarte
markt al veel hoger was, dan de officiële koers.

● Een aantal banken en bedrijven stonden op omvallen,
omdat men ze had uitgehold.

● Ook daar moest er worden ingegrepen.

● De overheid had geen geld, maar juist een grote berg met
schulden, en er waren nauwelijks deviezen.

● Laat niemand u anders vertellen, want u weet net als wij,
dat je geen huishouden en geen land kan draaien, op
geleend geld.

● Wij hebben schulden moeten herschikken en de
scheefgroei in de economie moeten rechttrekken, en
hebben wij ook veel corruptie gevallen aangepakt.

● Daarom, mag u ervan verzekerd zijn, dat deze regering zich
blijft inzetten, om uw leven beter te maken.

● Het is onze plicht, om aan de toekomstige generaties, een
gezond en welvarend land achter te laten.

● Ik heb bij mijn aantreden gezegd, dat ik u niet kan beloven,
dat het makkelijk zal zijn, maar wel, dat we het samen
zullen doen.

● En die belofte staat nog steeds.

● Samen! Samen bouwen we aan onze toekomst.
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● Daarom, heb ik enkele dagen geleden, maar liefst 160
bijzondere Surinamers, met een lintje bedankt, voor hun
inzet, maar ik weet, dat er nog vele duizenden zijn, die ook
zo een lintje verdienen.

● Ik wil daarom eenieder van u, bedanken voor uw inzet als
burger van dit land.

● En dankzij uw inzet, en het beleid van deze regering,

werken wij niet voor schijnwelvaart, maar voor echte

welvaart.  

● Waar iedere Surinamer, de vruchten van kan plukken.

Brada nanga sisa,

● Als Staatshoofd, heb ik ook een belangrijke bijdrage
geleverd aan de COP26 conferentie in Glasgow.

● En deze conferentie werpt nu al de vruchten af, Suriname
krijgt US$ 50 miljoen van Total Energies, in ruil voor onze
koolstof kredieten (carbon credits).

● Een mooie toekomst van het land, is er niet een van
gemak, maar van hard werken, zodat we de beloftes, die
we hebben gedaan, kunnen nakomen.

● Met de potentie van ons land, maar meer nog, met de
potentie van ons volk, kunnen we ons geliefd land
Suriname, redden en uit de crisis halen.
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● En zo gaan we ook samen de Covid-19 pandemie
overwinnen.

● Het begint met vaccineren.

● We moeten samen onszelf beschermen tegen het
coronavirus.

● En, samen gaan we de pandemie overwinnen, daarom is
deze regering al bezig, met het uitwerken van de
Post-Covid-19 strategie.

● Samen, zij aan zij, schouder aan schouder, gaan we het
land weer opbouwen.

● ‘Wans ope tata komopo, wi mus seti kondre bun’;

‘hoe we hier ook zijn gekomen, we moeten het land goed

leiden’.

Brada nanga sisa,

● Suriname heeft een enorm potentieel, rijke menselijke
hulpbronnen, immense natuurlijke rijkdom en het heeft de
kracht, om ons leven te veranderen.

● Er zijn zaken, die veel beter kunnen, dat erken ik, en daar
werken wij aan als regering.

● Met het goed uitvoeren van het Herstelplan, kan Suriname
binnen enkele jaren, uit het moeras worden gehaald.

Pagina 9 van 14



Versie nummer: 4.0
Laatst bewerkt: 10.30u door SS
Initieel opgemaakt door IN-MS-RK
Datum: 25-11-2021

● Als president, verzeker ik u, dat ik geen enkel middel
onbeproefd zal laten, om duurzaam welzijn, voor iedereen,
voor elke Surinamer, te garanderen.

Brada nanga sisa,

● Om onze economie weerbaar en sterk te maken, moeten
we onze natuurlijke hulpbronnen goed benutten, ten
voordele van land en volk.

● Het beleid is nu erop gericht, om de natuurlijke
hulpbronnen, die aanwezig zijn, aantrekkelijk te maken
voor investeerders, maar ook om maximaal hieruit te halen
voor onze samenleving.

● Daarnaast, hebben we een creatieve en innovatieve
bevolking, en met prudent beleid, gaan we veel meer
bereiken.

● Suriname bestaat uit ons allemaal, en wij moeten allemaal
een bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn.

● Ik ben ervan overtuigd, dat wanneer eenieder zich echt
inzet, wij dit land al een behoorlijke duw in de goede
richting kunnen geven.

● Ik denk dan aan zaken, zoals verkeersveiligheid,
gezondheid, huiselijk geweld, een schone omgeving,
geluidshinder, overlast, werkattitude en respect voor
elkaar.
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● Laten wij meer rekening met elkaar houden en de ander
met alle respect behandelen, en werken aan een sterke
natie Suriname.

Brada nanga sisa,

● We moeten als één Suriname voorwaarts gaan, om de
uitdagingen aan te gaan, waarmee we zijn geconfronteerd.

● En Suriname heeft eerder bewezen, dat wij zulke grote
uitdagingen aankunnen en deze ook kunnen overwinnen.

● Zoals de verlichting, die nu komt voor eenieder.

● Samen zijn wij deel geweest van de oplossing, en niet het
probleem!

● En dit is belangrijk. Want hiervoor heeft u gekozen op 25
mei 2020.

● U heeft niet gekozen voor een tijdelijke oplossingen.

● U heeft gekozen voor een duurzame oplossingen, zodat u
de zware tijd, die u nu meemaakt, nooit meer zult hoeven
meemaken.

● U niet, maar ook de volgende generatie niet.

● En dit is het beleid van deze regering.
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● Vaak denken wij te veel aan de minpunten van ons leven,
maar vandaag past het ons, om bij de geboortedag van
onze natie, ook dankbaar te zijn.

● De schepper dankbaar zijn, dat wij in dit mooi land mogen
wonen.

● Dankbaarheid aan het volk van Suriname voor de offers die
zij brengen.

● Als president bedank ik een ieder, voor jullie bijdrage, aan
de positieve ontwikkeling van het land.

● Dit prachtig land, gezegend met rijkdommen in de vorm

van natuurlijke hulpbronnen, zijn wij aan het ontwikkelen,

zodanig, dat het voor onze eigen burgers een genot is, om

in te wonen, maar het ook een genot is voor buitenlanders,

die ons land bezoeken.  

● Ontwikkelingen die gericht zijn op: 
o het verbreden en versterken van het midden- en

kleinbedrijf,  

o het scheppen van werkgelegenheid,  

o het vereenvoudigen en effectiever uitvoeren van het

sociaal beleid  en 

o het bestrijden van armoede. 
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● Als ieder van ons, hard werkt, met vastberadenheid,
nieuwe energie, kunnen we het aangezicht van Suriname
in 2025, drastisch veranderen.

● Het zal het nieuwe Suriname zijn, een veilige, welvarende
en sterke natie, een nieuw Suriname waar iedereen gelijke
kansen heeft.

Brada nanga sisa,

● We hebben nog 4 jaar voordat we het 50e jaar, een halve
eeuw, van onze onafhankelijkheid gaan vieren.

● We kunnen elkaar niet meer in een etnisch hokje laten
stoppen.

● Wij moeten juist dankbaar zijn voor elke bevolkingsgroep,
voor de Inheemsen, voor de Marrons, voor de Creolen,
voor de Chinezen, voor de Hindostanen, voor de Javanen,
voor de Libanezen, voor elke bevolkingsgroep, en ook voor
alle kinderen, die uit een gemengd partnerschap zijn
voortgekomen, maar ook de buitenlanders, die legaal en
op een juiste wijze een bijdrage leven aan de ontwikkeling
van Suriname.

● Het heeft ons land een prachtige diversiteit, een mooie
bromki djari, opgeleverd, die wij moeten koesteren.

● Daarom, regeer ik niet alleen met de grote
verantwoordelijkheid, om alleen het land te dienen, maar
ook, om onze Bromki djari samenleving, dichterbij elkaar
te brengen.
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● Surinamer zijn betekent, dat wij allen, die hier wonen,
ongeacht etniciteit, in diversiteit, het multiculturele
product zijn van dit prachtig land.

● En dat, zie ik vandaag hier terug, in alle prachtige kleuren,
in etniciteit en alle culturen.

● Samen, moeten we de onzichtbare draad van liefde,
koesteren.

● Want vandaag vieren we niet alleen de dag van onze
onafhankelijkheid, van onze vrijheid, maar vandaag vieren
we ook een dag, die ons als Surinamer bindt.

● Mede namens de First Lady, feliciteer ik de totale
Surinaamse samenleving en de diasporagemeenschap met
46 jaar Staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek
Suriname.

● Moge de almachtige, u, uw gezin en ons prachtig land
Suriname, zegenen.

● Ik dank u.

● God bless you all.

***
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