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Bijlagee V. Discussiepunten en resoluties van het Nationaal 
Jeugdd Congres van de NBS in 1965 

Vraagpunten n 

1.. Jeugd en politiek 
Welkee zijn de negatieve en positieve eigenschappen en factoren die bij de deelname 
aann de politiek door de jeugd worden ingebracht? 
1.. Kan er sprake zijn van een ideale opvoeding zonder daarin de politiek te betrek-

ken? ? 
2.. Moet bij de opvoeding politiek besef worden bijgebracht en zijn er gevaren hier-

aann verbonden? Zo, ja welke? 
3.. Welke verantwoordelijkheid hebben de politieke leiders tegenover de jeugd? 
4.. Op welke wijze kan de Overheid de jeugd helpen opvoeden tot goede staatsbur-

gers? ? 
5.. Hoe kan de jeugd begrip voor de democratie en de kennis der regels daarvan 

wordenn bijgebracht? 

2.. Nationale eenheid 
1.. Wat wordt beoogt met nationale eenheid? Moet nationale eenheid worden be-

schouwdd als einddoel of als middel om een verder liggend doel te bereiken? 
2.. Welke culturele factoren kunnen de nationale eenheid in de weg staan? kunnen 

verschillendee culturen en uitingen daarvan (taal, godsdienst, enz.) een beletsel 
vormenn voor de nationale eenheid? 

3.. Welke zijn de voordelen dan wel nadelen van de multiculturele structuur van 
Suriname? ? 

4.. Is een afzonderlijke ontwikkeling van de verschillende culturen bevorderlijk 
voorr de nationale eenheid, of is de voorkeur te geven aan een integrale ontwik-
keling,, dan wel beide? 

5.. Bestaan er gevaren voor cultuur overheersing op weg naar culturele eenheid? 
6.. Welke mogelijkheden biedt het onderwijs ter stimulering van de Nationale een-

heid? ? 
7.. Welke invloed oefent de multiraciale structuur van Suriname op de Nationale 

Eenheid? ? 
8.. Welke sociaal-economische factoren kunnen de nationale eenheid in de weg 

staann c.q. bevorderen? 
9.. Welke politieke factoren zijn van invloed op de nationale eenheid? 
10.. Is overheidsingreep ten aanzien van nationale eenheid aan te bevelen? 

Zo,, ja welke mogelijkheden staan voor de overheid open? 

3.. Grondslagen voor economische ontwikkeling van Suriname 
1.. Welke taak moet de overheid in het economisch gebeuren van Suriname vervul-

lenn en welke de particulier? 
2.. Welke staatkundige structuur zou de economische ontwikkeling van Suriname 

hett gunstigst kunnen beïnvloeden? 
3.. Moet de economische ontwikkeling van Suriname gezocht worden in de richting 

vann de zware en/of lichte industrie? 
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4.. Moet bij de economische ontwikkeling rekening worden gehouden met sociale 
enn andere factoren en/of alleen met puur economische? 

5.. Moet bij de economische ordening uitgegaan worden van de multiraciale struc-
tuurr van Suriname? 

Resoluties s 

Naarr aanleiding van de debatten en beraadslagingen werden resoluties aangenomen 
enn werden drie communiqués uitgebracht over de genoemde onderwerpen: 

1.. Over de Nationale eenheid 
Gelett op de plurale structuur van het Surinaamse volk; 
Overwegendee dat: 
-- Nationale Eenheid voor de groei van de Surinaamse natie een essentiële voor-

waardee is; 
-- onder Nationale Eenheid moet worden verstaan: het saamhorigheidsbesef of 

bewustzijnn van een volk dat historisch gegroeid is op een bepaalde bodem. Zij 
uitt zich in de wil tot collectief leven in heden en toekomst; 

-- cultuurverschillen geen hinder vormen voor de integratie van het Surinaamse 
volkk en zelfs rijke mogelijkheden bieden voor de veredeling binnen eigen gren-
zenn van alle bestaande culturen en cultuurvormen; 

-- voor de veredeling van de Surinaamse cultuur met haar uitzonderlijke structuur, 
hett wel noodzakelijk is onderling tot uitwisseling te komen, hetgeen niet alleen 
dee integratie bevordert, maar bovendien, door deze integratie een bijzonder hoog 
ontwikkeldee Surinaamse cultuur zal doen ontstaan; 

-- cultuurimpulsen van buiten verkeerd zijn, wanneer deze de integratie tegengaan 
off  een rem vormen voor de veredeling van de eigen cultuur; 

-- de in Suriname ontstane en of gevormde talen evenals de culturen in hun geheel 
alss gemeengoed moeten worden aanvaard; 

-- het Sranantongo, gezien zijn ontstaan en functie, hierbij tevens als algemeen 
bindmiddell  wordt erkend; 

-- het Nederlands als medium voor voortgezet lager- en hoger onderwijs wordt 
erkend,, terwijl er naar dient te worden gestreefd de andere in Suriname gespro-
kenn talen verder te cultiveren; ; 

-- ter bevordering van de Nationale Eenheid het onderwijs dient uit te gaan van de 
Surinaamss natie, zodat het nationaal bewustzijn, de eigen karaktervorming en het 
saamhorigheidsgevoell  reeds bij de schooljeugd kan worden ontwikkeld; 

-- de politieke partijvorming op zodanige ideologieën dient te worden gefundeerd, 
datt zij de groei van de nationale Eenheid bevordert; 

-- het Surinaamse Staatsburgerschap een noodzakelijke voorwaarde is ter bevorde-
ringg van de nationale eenheid. 

4866 De Vrije Stem van 17 april 1965. 
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Vastt te stellen dat: 
a)) Voor de groei van de Surinaamse natie het volk dient te streven naar nationale 

eenheid. . 
b)) Als factoren ter bevordering van deze nationale eenheid wordt aanbevolen: 

i)) interne uitwisseling van cultuur; 
ii )) aanpassing van het onderwijs aan het streven naar nationale eenheid; 
Ui)) het staatsburgerschap; 
iv)) het streven en stimuleren van politieke partij vorming op ideologische grond-

slagenn gericht op de bevordering van de nationale eenheid; 
v)) opheffing van de discriminatie ten aanzien van godsdienstige feestdagen en 

inn alle andere godsdienstige aangelegenheden; 
vi)) alle Surinaamse talen als gemeengoed te erkennen en helpen vervolmaken. 

c)) Factoren die een remmende invloed uitoefenen op het streven naar nationale 
eenheidd zijn onder andere: 
i)) het rasbewustzijn in het openbare leven, zodat dit daaruit dient te worden ge-

ëlimineerd; ; 
ii )) de partij vorming of de oprichting van verenigingen enz. op raciale grondslag; 
iii )) onderling wantrouwen en achterdocht. 

2.. Over jeugd en politiek 
Overwegendee dat: 
-- indachtig het adagium: "Uit de jeugd van vandaag komen de leiders van mor-

gen",, het noodzakelijk geacht moet worden, dat die jeugd welke tot zelfstandig 
oordelenn in staat is, de gelegenheid moet hebben invloed uit te oefenen op het 
politiekk gebeuren; 

-- het op verantwoorde wijze uitoefenen van invloed op het politiek gebeuren, een 
opp deze taak gerichte opvoeding en vorming vereist; 

-- voor deze opvoeding en vorming, goede identificatie objecten, zoals Parlement, 
Regering,, politieke leiders, enz. aanwezig dienen te zijn; 

-- deze opvoeding en vorming gericht dient te zijn op een vrije keuze door het indi-
vidu; ; 

-- zulks onder meer bereikt kan worden door opname in het leerplan der scholen 
vann het vak politicologie, waaronder moet worden verstaan: objectief onderwijs 
inn de diverse politieke stelsels; 

-- zulks de politieke partijvorming op ideologische basis onontbeerlijk maakt; 
-- een jeugdparlement een positieve bijdrage kan leveren tot de politieke opvoeding 

enn vorming van de jeugd; 
-- gezien het karakter van het jeugdparlement, haar optreden gebonden dient te zijn 

aann de op het Nationaal Jeugd Congres aangenomen resoluties; 
-- het actief kiesrecht de jeugd het best in staat stelt invloed uit te oefenen op het 

politiekk gebeuren; 
-- de jeugd in ieder geval op 21 jarige leeftijd tot politieke keuzebepaling in staat is. 
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Besluit: : 
Vastt te stellen dat: 
a)) in het onderwijs de opvoeding van de jeugd mede gericht moet zijn op de vrije 

keuss in politics; 
b)) daartoe het vak politicologie in het leerplan van de scholen dient te worden op-

genomen; ; 
c)) de politieke partij vorming op ideologische grondslagen gebaseerd dient te wor-

den; ; 
d)) de jeugd mede invloed dient uit te oefenen op het politiek gebeuren; 
e)) wordt aanbevolen de oprichting van een jeugdparlement; 
f)) het actief kiesrecht ook aan de jeugd, die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, 

dientt te worden verleend. 

3.. Over de grondslagen van de economische ontwikkeling van Suriname 
Overwegendee dat: 
-- uit de discussies duidelijk is gebleken de grote belangstelling, die er in Suriname 

bestaatt zijdens de jeugd voor het economisch gebeuren in het Land; 
-- een gezonde economische basis een conditio sine qua non is voor een evenwich-

tigee groei van de Surinaamse economie; 
-- pas dan kan worden gesproken van een gezonde economische basis wanneer 

dezee de mogelijkheid opent tot de verkrijging van de maximale welvaart voor al-
lee economische subjecten; 

-- de plurale structuur van het land nimmer uitgangspunt kan zijn voor de economi-
schee ontwikkeling van Suriname; 

-- de huidige economische ordening dwingt tot een heroriëntering, daar bij een 
diepgaandee beschouwing blijkt dat de efficiëntie bij deze ordening een zeer on-
dergeschiktee rol speelt; 

-- deze heroriëntatie zal moeten resulteren in een zodanige ordening van het econo-
mischh leven, dat de productiviteitt daarin centraal wordt gesteld; 

-- een nieuwe ordening noodzakelijk wordt geacht om betekenis te geven aan het 
principee dat de maximale welvaart voor de burgers op de eerste plaats een aan-
gelegenheidd is van Suriname zelf, zodat leningen in het buitenland tot het nood-
zakelijkee moeten worden beperkt; 

-- voor een goede ordening van het economisch leven in Suriname het van wezen-
lij kk belang is dat het totale economisch gebeuren wordt onderscheiden in een pu-
bliekee en private sector; 

-- de ondernemer, de organisatie der beschikbaar gestelde productiefactoren uitslui-
tendd moet aanwenden om een schakel te vormen in het algemeen streven naar 
maximalee welvaart van alle economische subjecten; 

-- het bereiken en handhaven van maximale welvaart slechts dan kan worden gega-
randeerd,, wanneer het economische proces in Suriname niet afhankelijk is van 
dee economische fluctuaties in een bepaald ander land; 

-- gestreefd moet worden naar economische zelfstandigheid in die zin dat de natio-
nalee besparingen kunnen voorzien in de investeringsbehoeften; 

-- deze zelfstandigheid eist dat de in het economisch vlak te nemen beslissingen 
doorr Suriname zelf zal worden genomen. 
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Besluit: : 
Vastt te stellen dat: 
a)) aan de resultaten van de studies van de jeugd bij de economische ontwikkeling 

aandachtt dient te worden besteed; 
b)) de plurale structuur van het Land als uitgangspunt voor de economische ontwik-

kelingg van Suriname dient te worden verworpen; 
c)) een heroriëntatie op het economisch levensgebied, gevolgd door een herordening 

daarvann gericht op de rationalisering van het economische leven zowel voor wat 
betreftt de productie als voor wat betreft de consumptie, noodzakelijk is, ter ver-
krijgingg van de maximale welvaart voor alle economische subjecten; 

d)) voor een goede en gerichte ordening het van wezenlijk belang is het economi-
schee gebeuren te splitsen in een publieke en een private sector; 

e)) door de particuliere ondernemer de beschikbaar gestelde productie factoren zo-
danigg dient te worden beheerd en georganiseerd, dat deze in het algemeen stre-
venn naar welvaartsvergroting een goede schakel vormt; 

f)) voor de economische groei van Suriname het zelfstandig nemen van beslissingen 
opp het economisch vlak, een der noodzakelijke voorwaarden is. 
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