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De Nationale Democratische Partij heeft de uitgangspunten uit de revolutie, zoals de focus op de 
verbetering van de positie van de vrouw, altijd meegenomen. Dit komt door uiting in het maken en 
aanpassen van wetgeving om de positie van de vrouw structureel te verbeteren. Al meer dan 
vijfendertig jaar geleden werd de handelingsonbekwaamheid van getrouwde vrouw middels het 
decreet C11 opgeheven en in latere jaren werd door wetgeving het betaald zwangerschapsverlof 
ingevoerd. En ook dit jaar onderneemt de NDP actie met de lancering van een 
landbouwontwikkelingsproject vanuit de NDP Young Women. 

Bij alle regeringen waar de NDP de leiding had, zijn vrouwen in gelijkwaardige posities op hoge 
bestuurlijke niveaus geplaatst: van twee vrouwelijke DNA voorzitters, tot ministers, tot directeuren, 
tot het meeste aantal vrouwen in DNA. De NDP heeft geloof en vertrouwen in de vrouw en toont op 
verschillende partijniveaus dat de vrouw integraal deel is van de organisatie. Vrouwen zijn niet weg 
te denken in het dagelijks leven van gezinnen, werkenden, wetenschap, bestuur en nu ook steeds 
zichtbaarder in het ondernemerschap. 

Met het door COVID-19 ingegeven nieuwe normaal en onder de huidige economische uitdagingen 
zijn de uitdagingen voor gezinnen immens. Het zijn nog vaak de vrouwen, die soms als enig hoofd 
van het gezin, door middel van gedrevenheid, daadkracht en resultaatgerichtheid zich moeten 
oprichten om haar gezin van begeleiding, zorg en voeding te voorzien. De kracht van de vrouw is niet 
te onderschatten. Zij vormt niet alleen het fundament in vele gezinnen, maar is medebepalend voor 
de ontwikkeling van de samenleving. Het is dus vanzelfsprekend dat er flink geïnvesteerd dient te 
worden in de ontwikkeling van de vrouw: haar te stimuleren waar kan en te beschermen waar nodig. 
Wereldwijd blijft dit nog een uitdaging. 

De huidige situatie in Suriname maakt de uitdagingen waarvoor vrouwen staan nog groter. De twee 
opeenvolgende devaluaties, de verhoging van de brandstofprijs, de enorme stijging van 
basisgoederen en overige winkelprijzen, de stijging van de werkloosheid, het gestagneerde 
onderwijs en kinderdagbesteding, als ook de covid-19 beperkingen maken het leven van de vrouw 
als moeder, vooral alleenstaande moeder, zus en dochter niet eenvoudig. De stijging van de 
armoede, en daarmee gepaarde psychische druk, brengt de vrouw in een kwetsbare positie. Het is 
onze maatschappelijke plicht om vooral in deze tijden de vrouwen te beschermen en te 
ondersteunen. De trend die zich de afgelopen maanden ontwikkelt waarbij vrouwen slachtoffer zijn 
van verschillende vormen van geweld veroordelen wij met klem; dit vereist onmiddellijke aandacht 
van overheid én samenleving.  

De NDP is alle vrouwen die het werk verzet hebben om onze maatschappij te verbeteren en te 
verheffen zeer erkentelijk. Het is belangrijk om op politiek-bestuurlijk, op sociaal-maatschappelijk, 
op economisch, op educatief en op sociaal cultureel gebied in dialoog te blijven vanuit een besef dat 
de zo nodige vernieuwingen nog niet zijn afgerond. Samen kunnen vrouwen en mannen veel meer 
bereiken! 

Wij wensen u allen een prettige en bovenal bezinningsvolle Internationale Dag van de Vrouw toe. 
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