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Ter gelegenheid van de beëindiging van 2 nieuwe DC’s voor het district Sipaliwini
Perscentrum van de President, Paramaribo 15 februari 2013.
Life verslag: mr. Bas Ahmadali, Managing Director “Decentralization and Local Government
Strengthening Program”
DC’s hebben een spilfunctie in het decentralisatieproces.
Je bent er om de bevolking te inspireren om de handen uit de mouwen te steken en bijdragen te leveren
aan het opbouw van het land in het algemeen en opbouw van het district in het bijzonder. Zoals de GW
aangeeft in art 54 lid 2 is de DC gehouden een communicatieproces naar het volk toe op te bouwen in
het belang van het dienstgericht maken van het beleid in het belang van het district. DC’s hebben een
spilfunctie in het decentralisatieproces. Decentralisatie van regelgeving en bestuur is de voorwaarde voor
de vooruitgang van ons land. Decentralisatie van regelgeving en bestuur vormt het instrument tot
democratisering en vorm het doelde burger en het bestuur dichter bij elkaar te brengen in het proces van
denken aan het kiezen van wat goed is voor Suriname. Als vertegenwoordiger van de regering in het
district verwachten wij niet anders dat u zich conform wet en recht zal inzetten om de idealen van de
regering gestalte te helpen geven, In haar streven de economie tot grote hoogte te brengen, staat deze
regering in hoge mate van efficiëntie en slagvaardigheid voor. We zijn met zijn allen voor grote
uitdagingen, die wij in het belang van het volk niet uit de weg zullen gaan.
Geachte DC’s, ik feliciteer u en ik ben er van overtuigd dat u uw taak naar behoren zult uitvoeren..
Suriname is in transitie
Suriname is in een transitie. De transitie en de hervormingen waar we naar toe willen gaan, levert vaak
spanningen op, omdat wij vanuit het traditioneel denken in termen van politieke macht en anderszins

voorbij gaan aan de historische opdracht. We zullen met zijn allen deze periode moeten overbruggen,
zodat de neuzen in een richting gericht zijn.
Decentralisatie heeft te maken met de structuur, waarbij de ontwikkeling in het land versneld kan
toenemen. In het verleden was het zo dat het centraal bestuur verantwoordelijk was van oost naar west
in directe concrete uitvoering. Vandaag, na training worden districten geanalyseerd en gecertificeerd.
Dat betekent, dat wij de macht terug willen geven aan het volk. Uiteraard binnen het kader waar de
regering leiding aan geeft. Wanneer de gemeenschap via de RR’s en DR’s bij de DC’s met klachten
komen en de DC’s de BO’s c.s. op onderzoek uitsturen en rapporteren, dat truckhouders de weg hebben
kapot gereden, dan kan de DC de weg afsluiten en stopt het vervoer over de weg, dan kan niemand van
het Kabinet van de President opbellen en zeggen dat betrokkene een vriend van me is en laat hem
doorrijden. DC zegt neen, de weg is afgesloten en hij/zij rapporteert aan de Minister. Als u straks, DC
Gracia, een probleem krijgt in uw district, dan vraagt u de commandant om u te helpen het probleem op
te lossen. De commandant heeft niet eerst de toestemming nodig van de minister van Justitie en Politie.
U bent daar en u geeft de opdracht om tegen de heibelmakers op te treden, gebruik makend van uw
bevoegdheden. Dat zijn de dingen die spanningen brengen.
Begeleiding DC’s
Ik ben blij met de begeleiding van de DC’s van onze nestor. In deze periode gaan we geduld moeten
hebben. Voor diegenen die nog steeds de politieke macht willen vasthouden, en niet willen teruggeven
aan het volk moeten begrijpen, dat op termijn, het volk de DC moet gaat kiezen. We zijn op pad. Ik kan u
zeggen, we moeten geduld hebben met elkaar. We moeten met elkaar praten. We moeten niet met
elkaar vechten. Wij van de regering zijn er om het volk te dienen en we moeten de structuren betrekken
bij het dienstbaar maken van ons zelf aan de gemeenschap.. We hebben de structuren van DR en RR
niet alleen maar nodig wanneer we een president moeten kiezen en voor de rest houden ze maar
hoorzittingen, zij krijgen wat geld en houden hun mond en over vijf jaar komen ze in het hokje om hun
stem uit te brengen. Is eigenlijk desavoering van ons volk en dat is niet de bedoeling. Er zijn percepties
uit het verleden blijven hangen. W zijn bezig met de transitie. Er moeten geen slaande ruzies ontstaan,
er mogen verschillen van mening zijn, bijvoorbeeld tussen de DC’s en de Minister van R.O. t.a.v.
decentralisatie; mijnheer Ahmadali is daar, de VP is daar, de ouderen onder de bestuursdienst zijn daar,
uiteindelijk is ook de president daar om oplossingen te brengen. Maar niet, ik wil dit en ik wens dat. Er is
een lijn uitgestippeld om gezamenlijk de job te doen. En we moeten het samen doen. Ik feliciteer u
mede namens mijn echtgenote. Wees oprecht, neem beslissingen en niet voor alle wissewasjes moet u
bij de President komen. U bent DC, U moet daar optreden, u moet daar leiding geven aan de zaak. We
moeten toegeven als we fout zijn, Dan moeten we corrigeren. We zijn mensen. Gado de wie fesi man.
God bless you. Ik dank u.

2.President erkent obstakels
decentralisatieproces
Zaterdag 16 februari 2013 | 20 reacties | Nieuws uit SR | - Waterkant.net
PARAMARIBO, 16 feb – President Desiré Bouterse heeft publiekelijk obstakels in het
decentralisatieproces aan de kaak gesteld. Bij de beëdiging van districtscommissarissen gaf
Bouterse aan dat het echt tijd is. Er is geen weg terug. Spanningen tussen centrale overheid en
lokale autoriteiten moeten opgelost worden. “We willen een stukje van de macht teruggeven.”
De shift van centraal naar lokaal is waar het in het proces om draait. Niet iedereen schijnt dit
even goed te begrijpen. Vandaar ook spanningen tussen voornamelijk het ministerie van
Regionale Ontwikkeling en de districtscommissaris en districtsraden. “We willen dat een stukje
van de macht teruggegeven wordt aan het volk, uiteraard binnen het kader waar de regering
leiding aan geeft. We zitten in de regering om het volk te dienen”, zei Bouterse.
Het decentralisatieproces dat enkele jaren terug werd ingezet, zal dit dienen moeten laten blijken.
“Als de districtscommissaris zegt dat een weg moet worden gesloten omdat die niet berijdbaar is,
kan niet iemand van het kabinet bellen en zeggen dat een vriend wel op de weg mag. We moeten
de lokale structuren meer betrekken en niet zeggen dat ze maar hun mond moeten houden. Dat is
loochenen van ons volk”, aldus Bouterse.

3. Sipaliwini heeft nu vijf districtscommissarissen
MACHT BIJ HET VOLK
Star Nieuws: 16 Feb, 01:00

Gracia Emanuel en Armand Jurel zijn benoemd tot districtscommissaris. (Foto: Raoul Lith)

Het district Sipaliwini telt nu vijf districtscommissarissen (dc's). President Desi Bouterse heeft vrijdag Gracia Emanuel en
Armand Jurel benoemd tot dc. Emanuel krijgt de leiding van Boven Saramacca (het Matawai-gebied), terwijl Jurel naar
Apoera gaat in het ressort Kabalebo. Het district is opgedeeld in zeven ressorten met een eigen bestuurscentrum.
Op 17 augustus 2011 was Lorieta Lingaard-Seananan als eerste indiaanse vrouw tot dc benoemd, maar deze beslissing werd geen

succesverhaal. Zij werd tijdelijk vervangen door Roline Samsoedien. Nu is Jurel benoemd voor dit bestuursressort. Hij moet net
als Emanuel nog worden beëdigd. De drie eerder benoemde districtscommissarissen voor Sipaliwini zijn: Naltus Naana,
Margaretha Malonti en Mavrick Boejoekoe.
Macht bij het volk
Bij de benoeming stond Bouterse lange tijd stil bij het decentralisatieproces en de betrokkenheid van de bevolking. De president
wees op de verantwoordelijkheid van de dc's. Zij moeten de besluiten nemen samen met de structuren in het district en deze ook
uitvoeren "ook al bellen mensen en ze zeggen dat ze van het kabinet van de president zijn". Het staatshoofd legde uit dat mensen
eraan moeten wennen dat er structuren zijn.
De president benadrukte dat door het decentralisatieproces de lokale bevolking steeds meer zeggenschap krijgt. Bouterse wees
ook op artikel 54 van de grondwet, waarbij vastgelegd is dat het beleid moet worden gecommuniceerd met het volk. De rol van
de lokale bevolking is belangrijk bij het democratiseringsproces. Bouterse merkte op dat ressortraads- en districtsraadsleden een
actieve rol moeten vervullen in dit proces. Zij zijn niet alleen belangrijk bij hoorzittingen en tijdens verkiezingen. Hij benadrukte
dat het beleid samen met het volk moet worden verricht en dat besluiten die genomen worden niet kunnen worden teruggedraaid
met een telefoontje van willekeurige mensen uit Paramaribo.
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Maandag 28 januari 2013 | 13 reacties | Nieuws uit SR | - Waterkant.net
PARAMARIBO, 28 jan – De regering legt een halfslachtige houding aan de dag als het op
decentralisatie aankomt. Dit stelt Basrat Ahmadali, manager van het decentralisatieprogramma
van de overheid. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling, RO, dat voorop moest lopen, werkt
maar met mondjesmaat mee. Het heeft zo zijn gevolgen voor het verzelfstandigen van de tien
districten die Suriname rijk is. Toch zou een wat flexibeler houding meer voordelen opleveren.
De kennelijke angst voor het verliezen van politiek terrein, zou dan onterecht blijken. “Het beste
is dat RO meewerkt aan de overgang en ziet hoe mooi haar rol wordt”, zei Ahmadali in het
actualiteitenprogramma Welingelichte Kringen. De verzelfstandiging betekent niet dat het
ministerie alle zeggenschap kwijt is. Het wordt eerder begeleiden en bijsturen. “Managen”, aldus
Ahmadali. Bovendien zullen er altijd districten zijn die zwakker uitvallen.
De verzelfstandiging houdt immers in dat er zelf geld mag worden binnengehaald. Dat moet
vooral van economische activiteiten komen en niet elk district heeft er evenveel. “Dus zal RO die
districten moeten helpen.” Het programma is toch redelijk opgeschoten. Twee (correctie: vijf
districten) districten zijn al haast zover. Dat het ondanks de tegenstand van politici en
topambtenaren zover kwam, is een kwestie van hiërarchie. “Dankzij de huidige president en de
vorige.”

