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Geachte Directie en personeel en bestuur van het SIVIS, 

Geachte directieleden van ATM en overige aanwezigen 

Goedemorgen, 

Het SIVIS viert vandaag haar 45-jarig jubileum. Mag ik u van harte 
feliciteren met deze bijzondere dag. Het is reeds 45 jaar dat dit instituut 
haar diensten aanbiedt aan de Surinaamse gemeenschap om het leven van de werkende 
klasse te verbeteren door scholing te geven aan personen die actief zijn of 
actief wensen te worden in vakbonden. Hiermee levert het SIVIS haar bijdrage 
aan de Surinaamse Vakbeweging in haar totaliteit, zodat die  beter geschoold is en op een adequate 
manier 
de belangen van de werkende klasse kan behartigen. 
 
De algemene belangen van de werkende klasse worden behartigd door de 
actieve bijdrage van de vakbeweging in o.a. tripartiete besluitvormingsprocessen. 
Mede door het aanhoudend pleiten van de vakbeweging voor het verbeteren van 
de arbeidsstandaarden van de Surinaamse werkende klasse heeft deze regering als 
prioriteit gesteld dat het sociaal zekerheidsstelsel nu van de grond moet 
komen. Er zijn binnen dit kader wetten voorbereid die daarvan onderdeel zullen 
zijn. De wetten die nu prioriteit genieten zijn de Wet Nationale 
Basiszorgverzekering, de Wet Algemeen Pensioen 2014 en de wet Minimumuurloon. 
Na langer dan 40 jaar discussie, is het besluit door deze regering genomen om 
de ontwerpwetten goed te keuren en aan te bieden aan de Staatsraad, welke na 
het uitbrengen van advies zijn weg heeft vervolgd naar de Nationale Assemblee. 
Ook in deze fase zal de vakbeweging uitgenodigd worden haar commentaar te 
geven. 
 
De tripartiete verhoudingen uiten zich ook elk jaar weer rond deze tijd, 
wanneer de delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de Overheid, 
vakbeweging en bedrijfsleven zullen deelnemen aan de Internationale 
Arbeidsconferentie in Geneve. De delegatie vertrekt volgend week en keert 
midden juni terug. 
Ook heeft het Ministerie van ATM het voornemen een Decent Work Country 
Programma voor Suriname samen met de ILO uit te voeren, hetgeen ook een 
gezamenlijke inspanning zal moeten zijn van de tripartiete partners. Binnenkort 
wordt dit programma ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Ministers. 
Op de onlangs gehouden bespreking van de Council for Human and Social 
Development, COHSOD, op het Caricom Secretariaat in Guyana,welke ook een 
tripartiet karakter heeft, is ter tafel gekomen dat de ILO het voornemen heeft de 
ILO Subregional Office for the Caribbean te verplaatsten naar Latijns-Amerika. 



Suriname heeft samen met de overige aanwezige lidlanden gepleit het kantoor te 
Port of Spain in Trinidad te behouden, daar de Caribische regio er baat bij 
heeft dat dit kantoor behouden blijft vanwege vooral het behoud van de 
Caribische identiteit. 
Maar terugkomend op de rol van de vakbeweging en de taak van het SIVIS 
hierbij.                                                                                                       
De vakbeweging is in verschillende instituten vertegenwoordigd met het 
doel de belangen van de werkende klasse te behartigen en om die taak goed te 
kunnen uitvoeren is een goede algemene ontwikkeling en praktische scholing 
vereist. Het SIVIS timmert nu reeds 45 jaar aan de weg en ik spreek de hoop uit 
dat het aanbod aan scholing  uitgebouwd 
wordt en de kwaliteit steeds beter wordt. 
Mag ik u nogmaals van harte feliciteren met het feit dat het SIVIS 45 jaar 
stand heeft gehouden en haar diensten heeft geleverd aan de Surinaamse 
Maatschappij. 

Ik wens u nog een genoeglijke voortzetting van de dag toe. 

Ik dank u. 

 


