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Suriname::  sociale en economische structuur 

HetHet Sap 
isis zuur 
SuikerSuiker duur 
DeDe regering met de rug 
TegenTegen de muur 

AllesAlles in de winkel 
Peperduur Peperduur 
EnEn waar vind ik deviezen 
VoorVoor het betalen van huishuur? 

(Hans(Hans Breeveld) 

3.11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk wordt ingegaan op de karakteristieken van de demografie, politiek en economie 
vann Suriname, die ik mede als context gebruik voor het verklaren van het gedrag van huishoudens 
inn een periode van structurele aanpassing en crisis. Uitgangspunt hierbij is de verslechtering van 
dee economische situatie die zich in Suriname vanaf de jaren ^0 - relatief later dan in de overige 
Caribischee landen - heeft ingezet. Daarvan zijn de gevolgen met name voor arme en middenklas-
see huishoudens desastreus gebleken. 'Structurele aanpassing' heeft - voorzover uitgevoerd - tot 
nuu toe geen verbetering opgeleverd. 

Dee huidige sociaal-economische situatie in Suriname vindt zijn oorsprong in de jaren '80. Suri-
namee werd toen geconfronteerd met een plotseling en voortdurend tekort aan buitenlandse devie-
zenn en met een toenemend gebrek aan vertrouwen van potentiële investeerders. Deviezen zijn -
vanwegee Suriname' s uitwaarts gericht karakter - hard nodig voor de handhaving van het produc-
tie-- en dienstenniveau in het land. Alhoewel de oorzaken van de verslechtering in de jaren '80 en 
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900 verschillen, hebben ze vergelijkbare effecten (gehad) op de economie. De Surinaamse rege-
ringg heeft velerlei 'aanpassingsmaatregelen' toegepast teneinde greep te krijgen op de dreigende 
ontwrichtingg van de economie. De maatregelen waren, met name tot 1994, niet altijd in overeen-
stemmingg met de 'voorschriften' van de Wereldbank, het Internationaal Monetaire Fonds en Ne-
derland,, het land dat - behoudens in de jaren 1982 - 1987, de beginjaren van de terugval - via 
ontwikkelingssamenwerkingg als belangrijke donor fungeerde. Enkele maatregelen die hier ge-
noemdd kunnen worden, waren de 'aanpassingen' in de handels voorschriften: de Centrale Bank 
vann Suriname kon niet langer garant staan voor deviezen tegen officiële koersen. Dit had tot ge-
volgg dat importeurs en fabrikanten naar de parallelmarkt werden verwezen om deviezen te ver-
krijgen;; zij konden dus niet meer rekenen op 'staatsbescherming'. Een andere belangrijke maatre-
gell  was het monetair financieren, vanwege de ernstige tekorten op de ontwikkelings- en lopende 
rekeningg (de inkomsten van de staat bleven immers sterk achter bij de uitgaven) wat tot forse in-
flatiee heeft geleid. 

Dee jaren '90 werden opnieuw gekenmerkt door een verslechtering van de sociaal-economische si-
tuatie.. Uiteindelijk werd in 1994 - mede onder internationale druk van met name Wereld Bank, 
IMFF en Nederland - officieel een Structureel Aanpassings Program (S.A.P.) ingezet.' Bezuini-
gingsmaatregelen,, die in dit kader door de overheid werden uitgevoerd, hebben hun effecten ge-
hadd op de productiesector, de gezondheidszorg en het onderwijs. Een en ander heeft geleid tot 
dreigendee inkomensonzekerheid, vooral bij overheidsambtenaren. Er is ook een toenemende on-
zekerheidd wat betreft de kwaliteit van de gezondheidszorg, het onderwijs en de huisvesting die 
minn of meer verslechterd is. 

3.22 Kort e kenschets 

Surinamee is gelegen aan de noordoostkust van Zuid-Amerika en wordt in het westen door Guya-
na,, in het oosten door Frans-Guyana en in het zuiden door Brazilië begrensd. Frans-Guyana en 
Guyanaa zijn in de kustvlakte per veer bereikbaar. Suriname heeft plm. 435.000 inwoners in 2000. 
Daarmeee is het qua bevolkingsgrootte het zesde land in de Caricom, een bundeling van Caribi-
schee landen (met name van die landen waar het Engels de officiële taal is) waarbij het sinds 1995 
iss aangesloten. 

Inn Suriname domineert 'de' stad, d.w.z. de hoofdstad Paramaribo. In Groot-Paramaribo, d.w.z. in 
feitee de districten Paramaribo en Wanica, wonen plm. 290.000 mensen, 69% van de bevolking 
(1998).22 De tweede grote nederzetting is Nieuw Nickerie met ongeveer 15.000 inwoners, gelegen 
opp de oostelijke oever van de Corantijn-rivier, op de westgrens van Suriname. 

Traditioneel,, d.w.z. sinds de bezetting van het land vanuit Europa in de 17de eeuw, is de bevol-
kingg geconcentreerd in de kustvlakte. Daar vinden de belangrijkste economische en politieke ac-

11 In juli 1994 werd de unificatie van de wisselkoers ingevoerd. Het doel was om de wisselkoers te stabiliseren en zo-
doendee een eind te maken aan de verscheidenheid aan wisselkoersen in het land die door de Centrale Bank, de com-
merciëlee banken werden gehanteerd en die bovendien verschilden van de zgn. parallelmarkt, waaronder de handel in 
'valuta'' op straat. 
22 ABS (mei 1999). 
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tiviteitenn plaats. In Paramaribo is de handel en dienstverlening geconcentreerd, zijn ook de 
hoofdkantorenn van ondernemingen die elders in het land produceren (zoals de bauxietbedrijven) 
gevestigdd en heeft de overheid haar zetel. De kustvlakte beslaat ongeveer 16% van het totale 
grondgebied.. Ze is 15 km breed aan de oostkant en ongeveer 80 km breed aan de westkant. 

Behalvee de kustvlakte zijn er nog twee andere natuurlijke zones: een berg- en heuvelachtig tro-
pischh regenwoud (dat ongeveer 80% van het land beslaat en doorgaans binnenland wordt ge-
noemd)) en een savannengordel.3 Alleen Indianen en Marrons (afstammelingen van gevluchte sla-
ven)) wonen er in het binnenland. In totaal wordt slechts 3% van de totale oppervlakte van Suri-
namee bewoond.4 De bevolkingsdichtheid is dan ook laag: ongeveer 2,5 personen per km2. 

Ondankss zijn ruimtelijke verbondenheid met Zuid-Amerika vertoont Suriname in sociaal-
historischh opzicht veel meer overeenkomsten met het Caribisch Gebied. Net als de landen in het 
zuidelijkk Caribisch Gebied heeft de Surinaamse samenleving een multi-etnisch karakter, dat ont-
staann is in de periode van de plantagekolonie. Momenteel zijn de Creolen6, de Hindostanen en de 
Javanen77 de grootste etnische groepen van de bevolking met respectievelijk 32%, 35% en 15%. 
Overigee etnische groepen (tezamen 17%) zijn de Marrons, Indianen, Chinezen, Libanezen, 
Boeroe's88 en zij die zich als duidelijk 'gemengd'zien. De etnische diversiteit heeft geleid tot poli-
tiekee segmentatie: politieke partijen zijn in sterke mate op etnische leest geschoeid.9 Verder is de 
etnischee segmentatie duidelijk in de verschillende sectoren van de economie. In de centrale over-
heidd en de staatsondernemingen - de zogenaamde parastatale ondernemingen - zijn de Creolen in 
dee meerderheid; voor de Creoolse bevolking is de overheid veruit de grootste niet-agrarische bron 
vann overleving (zie ook Dew, 1996). De handelssector wordt gedomineerd door Hindostanen en, 
inn mindere mate, door Chinezen en Libanezen. Pogingen tot het privatiseren van staatsonderne-
mingenn c.q. het laten afvloeien van werknemers in staatsondernemingen hebben geleid tot span-
ningenn tussen de twee grootste etnische groepen. 

Quaa taal vertoont Suriname weinig overeenkomsten met andere landen in het Caribisch Gebied 
waarr voornamelijk andere Europese talen de officiële talen vormen. Nederlands wordt behalve in 
Surinamee alleen op de Nederlandse Antillen en Aruba gesproken. In Caricom-verband is Surina-
mee het enige Nederlandstalige land. De aansluiting bij de Caricom moet iets van het sociale en 
economischee isolement teniet doen. 

Dee republiek Suriname is sinds de onafhankelijkheid in 1975 een parlementaire democratie. Het 
parlementt - De Nationale Assemblee (DNA) - wordt rechtstreeks door het volk gekozen en be-

33 Bakker  (1993) en Helman (1982). 
4Kurian(1992). . 
55 Deze dichtheid is erg laag in vergelijking met enkele andere landen. Ter  illustratie: 23 in Venezuela, 230 in Jamai-
ca,, 610 in Barbados, 1096 op St. Maarten. Ook in vergelijking met Nederland (500 mensen per  km2) - voor  velen nog 
steedss het referentiekader voor  welvaart en armoede - valt Suriname's weidse uitleg op. 
66 Afstammelingen van zwarte Afrikaanse slaven die zich in de loop der  eeuwen in mindere of meerdere mate hebben 
gemengdd met andere etnische groepen. 
77 Respectievelijk de afstammelingen van de Brits-Indische en Indonesische contractarbeiders rond 1900. 
88 Afstammelingen van de Nederlandse Boeren die zich in 1845 in Suriname hadden gevestigd. Zie ook Helman 
(1982). . 
99 Dew (1996) en Sedney (1997). 

39 9 



staatt uit 51 leden. Suriname wordt in de jaren na 1980 gekenmerkt door turbulente politieke ont-
wikkelingen.. Belangrijke momenten zijn de militaire machtsovername in 1980, een nieuw door 
militairenn aangewezen burgerkabinet in 1982, de moorden op een aantal hoogstaande burgers in 
datzelfdee jaar, de binnenlandse oorlog van 1986-1988. 

Inn 1987 werden - onder toenemende nationale en internationale druk - algemene verkiezingen ge-
houden.. Het Front voor Democratie en Ontwikkeling won de verkiezingen met 40 van de 51 ze-
telss in het parlement en kwam toen aan de macht. Het Front was een antimilitaire coalitie be-
staandee uit de toen grootste, op etnische leest geschoeide partijen, namelijk de door Creolen ge-
domineerdee Nationale Partij Suriname (NPS), de door Hindostanen gedomineerde Vooruitstre-
vendee Hervormings Partij (VHP), de Kerukanan Tulodo Pranatan Inggil (KTPI) met een Javaanse 
meerderheid.. In 1990 werd opnieuw een militaire (telefoon)coup gepleegd, waarna de gekozen 
presidentt werd afgezet. In mei 1991 werden wel algemene verkiezingen gehouden. De Surinaam-
see Partij van de Arbeid sloot zich bij Het Front aan en de gebundelde partijen kozen toen voor de 
naamm Nieuw Front. Zij won 30 zetels. De door de militairen gesteunde Nationale Democratische 
Partijj  (NDP) kregen er 12, terwijl het Democratisch Alternatief 1991 (DA91) 9 zetels wist te be-
machtigen.. Zowel het Nieuw Front als DA91 hadden als doel de sterk verwaarloosde band met 
Nederlandd te herstellen en de militaire macht - die zij verantwoordelijk achtten voor de sterk ge-
reduceerdee omvang van de ontwikkelingsgelden - in te dammen. Het was in deze periode dat pro-
gramma'ss voor structurele aanpassing werden geëffectueerd, waardoor in feite - in elk geval op 
kortee termijn - de bevolking de reeds aanwezige sociaal-economische crisis sterker voelde. Wel 
werdd in 1996 stabiliteit van de munt bereikt en daarmee werd een aanzet tot herstel mogelijk. Na 
dee verkiezingen in 1996 veranderde het politieke gezicht echter. De NDP kwam aan de macht, in 
eenn coalitie met de - van de VHP afgesplitste - Basispartij voor Vernieuwing en Democratie 
(BVD),, de KTPI, de Hernieuwde Progressieve Partij (HPP) en de Politieke Vleugel van de FAL 
(PVF).100 De zwakke cohesie binnen deze coalitie en het kennelijk ontbreken van stimulerend en 
faciliterendd beleid heeft echter tot gevolg gehad dat de economische en sociale instabiliteit in het 
landd toenam. Teveel tijd ging verloren aan het bij elkaar houden van de verschillende partijen, 
waardoorr politieke daadkracht, groei en ontwikkeling het moe(s)ten ontgelden. In die zin bood 
Surinamee tijdens ons onderzoek politiek en economisch weinig perspectief. Op 25 mei 2000 heeft 
hett Nieuw Front de verkiezingen gewonnen wat een terugkeer van Venetiaan als president bete-
kent. . 

3.33 Demografische opbouw 

Surinamee heeft sinds 1980 op demografisch gebied enkele piekperioden meegemaakt, die mede 
hett karakter van de bevolkingsgroei hebben bepaald. De groei van de Surinaamse bevolking 
wordtt niet alleen bepaald door natuurlijke aanwascijfers (verschil tussen het aantal geboorten en 
sterftenn per jaar). De vaak geringe toekomstperspectieven rond en na de onafhankelijkheid in 
19755 hebben in grote mate een pusheffect gehad, met als gevolg een negatief migratiesaldo. 

l0Sedney(1997). . 
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Tussenn 1987 en 1997 is de bevolking jaarlijks met gemiddeld 0.6% toegenomen.11 Deze groei 
liepp echter achter bij die van de stedelijke bevolking. In diezelfde periode groeide de stedelijke 
bevolkingg gemiddeld met 1.6% per jaar. De snellere groei van de stedelijke bevolking is te wijten 
aann enerzijds toenemende verkavelingactiviteiten en anderzijds een toename van economische ac-
tiviteitenn in en nabij de stad.12 De langzamere groei van de totale bevolking is mede te danken 
aann de verlaagde vruchtbaarheidscijfers. In de periode 1970-1995 ging het vruchtbaarheidscijfer 
flinkk terug: van 5.5 naar 2.4.13 Drie factoren zijn voor deze ontwikkeling verantwoordelijk. Ten 
eerstee heeft de toegenomen onderwijsparticipatie invloed gehad op de visie met betrekking tot de 
groottee van het gezin. Ten tweede hebben de activiteiten van de Stichting Lobi, een Niet Gouver-
nementelee Organisatie (N.G.O.), een positievere houding inzake verantwoord ouderschap en ge-
zinsplanningg tot stand gebracht. En ten slotte zou er een correlatie bestaan tussen de huidige eco-
nomischee crisis die in de totale regio voelbaar is, en een afname in fertiliteit. De toegenomen be-
hoeftee van vrouwen om buitenshuis te werken zou een negatieve invloed uitoefenen op de 
vruchtbaarheidd Tabel 3.1. laat de veranderingen in de bevolkingsomvang en tevens de afname 
inn geboorten in elke periode zien. 

Tabell  3.1. Groei van de bevolking, 1900-199815 

Jaar r 

1900 0 
1950 0 
1971 1 
1992 2 
1998 8 

Bevolking g 
(Groot)--

Paramaribo o 
32.000 0 
74.000 0 

160.480 0 
260.000 0 
275.000 0 

Groei i perjaarr in 
% % 

--
+2.6 6 
+5.5 5 
+3.0 0 
+0.8 8 

Bevolkingg Suri-
name e 

69.000 0 
205.000 0 
384.000 0 
403.000 0 
422.000 0 

Groei i perr jaar in 
% % 

--
3.9 9 
4.4 4 
0.2 2 
0.7 7 

Verhouding g 
Paramaribo--

Surinamee in % 
40 0 
45 5 
70 0 
71 1 
69 9 

Bron::  Schalkwijk &  de Bruijn e (1999) 

Suriname'' s bevolking is niet langer jong te noemen. Dalende vruchtbaarheidscijfers zijn een be-
langrijkee factor. De huidige leeftijdsopbouw kan als volgt worden samengevat: 32% van de be-
volkingg is jonger dan 15 jaar; de economisch actieve bevolking (15-59 jaar) beslaat 64%, terwijl 
hett percentage ouderen (60 jaar en ouder) 4% bedraagt.16 Fig. 3.1. laat de veranderingen die sinds 
19800 hebben plaatsgevonden duidelijk zien. 

Opp zich kent Suriname meer mannen dan vrouwen: 51% tegen 49%. Maar vrouwen leven relatief 
well  langer dan mannen. De levensverwachting van vrouwen en mannen is respectievelijk 71 en 
666 jaar. Dat er minder vrouwen dan mannen zijn houdt waarschijnlijk verband met de emigratie. 

111 ABS (mei 1997). 
122 Schalkwijk en de Bruijn e (1999). 
133 ABS (1996). 
144 National Planning Office (1995). 
155 In een publicatie van het Centraal Bureau voor  Burgerzaken (CBB, 1998) worden hogere jaarlijks e groeicijfers 
voorr  heel Suriname gehanteerd, maar  in deze cijfers is de emigratie niet voldoende verwerkt. 
166 Hier  zijn echterr  alleen cijfers van Paramaribo en Wanica gebruikt. Zie verder  ABS (mei 1998). 
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Grafiekk 3.1 Man-vrouw verdeling in de jaren 1980 en 1995 

600000 40000 
mannen n 

200000 0 20000 

aantall  inwoners 

400000 60000 
vrouwen n 

laantall  mannen en vrouwen in 1995 Daantal mannen en vrouwen in 1980 

Bron:: ABS, 1998 

InternationaleInternationale migratie 

Surinamee heeft in de jaren 70 zwaar te lijden gehad onder de massale emigratie naar het rijke 
buitenland.. Rond de onafhankelijkheid was het migratiesaldo het grootst. De aankondiging van 
dee politieke onafhankelijkheid in 1975, die geleid zou worden door een Creoolse meerderheid, 
wass voor menigeen (in het bijzonder de niet-creoolse burger) een grote onzekerheidsfactor1 . In 
19755 verlieten ruim 40.000 mensen het land, ongeveer 11% van de totale bevolking. De daarop 
volgendee jaren worden gekenmerkt door iets kleinere migratiesaldo's met opnieuw pieken in 
1979,, 1980 en 1993 (respectievelijk 16246, 16706 en 7597)18 Met name in de jaren '90 werden de 
toegenomenn kosten van levensonderhoud, als gevolg van de inflatie en de effecten van het ant-
woord,, i.e. de structurele aanpassing, een belangrijke reden voor emigratie19. 

177 Zie ook Bakker (1993) en ook Lalmohamed (1992). 
188 ABS (mei 1997). Volgens het CBB (1998) is dit aantal voor 1993: 886. 18 ABS (mei 1997). 
199 Emigratie heeft met name tot gevolg dat de ontwikkelingspotentie van een land wordt gedraineerd omdat onder de 
emigrantenn een groot aantal hoog geschoolden aanwezig is. Aan de andere kant heeft de emigratie een positief effect 
alss we kijken naar de steun van emigranten bij de overleving van achtergebleven huishoudens. Volgens schattingen 
zouu jaarlijks NF 100 miljoen langs deze weg naar Suriname - via goederen en geld - worden overgemaakt (Entzinger, 
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Inn de periode 1975 - 1997 zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland (zie 
ABSS 1999) in totaal 186.154 Surinamers naar Nederland geëmigreerd.20 Er zijn inderdaad meer 
vrouwenn dan mannen vertrokken. Het procentuele aandeel van Surinaamse vrouwen in de 
emigratiestroomm is in de periode 1975-1997 gemiddeld 53% (ABS, 1999). Onder de emigranten 
bevondenn zich ook een relatief groot aantal hoog geschoolden. Preciezere cijfers over hun 
aantallenn zijn niet bekend.21 Daarnaast was er een bescheiden migratie naar de Nederlandse 
Antillen/Arubaa en naar de VS. Een bescheiden immigratie kwam rond het midden van de vorige 
eeuww uit Guyana en Haïti. 

Surinamee is met deze trek naar buiten overigens geen uitzondering in het Caribisch Gebied. In de 
(piek)) periode 1980-1988 hebben grote aantallen mensen zich bijvoorbeeld vanuit de Domini-
caansee Republiek (200.000), Jamaica (183.000), Haïti (93.000) en Guyana (82.000) in de Vere-
nigdee Staten van Amerika en in mindere mate in Canada en het Verenigd Koninkrijk gevestigd.22 

Voorr Suriname waren voornamelijk interne - zgn. pushfoctoren - verantwoordelijk voor emigra-
tie.. Dit in tegenstelling tot andere landen in het Caribisch Gebied waar een combinatie van werk-
loosheidd en de behoefte aan arbeiders in het buitenland als belangrijkste oorzaak voor emigratie 
gold.. Voor Jamaicanen bijvoorbeeld gold de grote behoefte aan 'gastarbeiders' in Groot-
Brittannië.. Arbeiders waren nodig in de transportsector en in andere sectoren van de economie 
waarr de lokale bevolking niet langer werkzaam wilde zijn.23 Voor Surinamers die voornamelijk 
naarr Nederland emigreerden, was de situatie aldaar anders. In het grote tekort aan goedkope gast-
arbeiderss in de jaren '60 en 70 in Nederland werd namelijk voorzien door het aantrekken van 
Turksee en Marokkaanse gastarbeiders. Surinamers gingen vooral op eigen initiatief naar Neder-
land.. Daarbij werden zij niet zelden aangemoedigd door familie die zich er eerder had gevestigd 
enn vaak bereid was voor opvang te zorgen en soms ook onderlinge huwelijken aan te gaan. De 
'overtocht'' was voor velen echter een financieel probleem. Om aan geld te komen hebben emi-
grantenn verschillende strategieën gehanteerd zoals het verkopen van de eigen bezittingen (voor-
namelijkk onroerend goed) en het afsluiten van persoonlijke leningen bij de bank.24 

1995).. Dat is niet slecht in een land waar  veruit het voornaamste exportproduct - bauxiet en derivaten -  NF 700 mil-
joenn opbrengt (CBvS, 1998). 
200 Het aantal (eerste en tweede generatie) Surinamers in Nederland is 258.000, bijna de helft van het aantal Surina-
merss in eigen land (CBS Nederland, 1999). Om aan deze intocht - en die uit andere landen - een halt toe te roepen is, 
mett  name de laatste jaren, door  de Nederlandse regering een 'sluitingsbeleid*  opgezet en uitgevoerd waarbij  allerlei 
ingewikkeldee en tijdrovende procedures moeten worden gevolgd voor  het verkrijgen van een geldige verblijfsstatus 
inn Nederland. Hierdoor  kijken Surinamers nu meer  om naar  alternatieven in landen in de regio zoals Guyana, Frans-
Guyanaa en de Nederlandse Antillen. Maar  de migratie naar  deze landen blijf t bescheiden van omvang. 
211 Zie bijvoorbeeld National Planning Office (1995) en World Bank (March 1998). 
222 World Bank (1992). 
233 Rawlins (1996). 
244 Om in aanmerking te komen voor  zo een lening moest iemand garant staan voor  het geleende geld. Deze persoon -
vaakk familie of een vriend - die in goed vertrouwen garant stond, kwam niet zelden bedrogen uit. Immers, die wist 
vaakk niet dat het geld was bedoeld om de overtocht naar  Nederland te betalen. 
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3.44 Economie 

Surinamee beschikt over een aantal natuurlijke hulpbronnen en is in hoge mate afhankelijk van de 
exportt van deze bronnen. Aluinaarde en aluminium, rijst en bananen, garnalen en vis en verder 
ruwee olie en hout vertegenwoordigen in 1997 respectievelijk 77%, 10%, 8% en 5%. Echter, 
hoeveell  deze rijkdommen ook betekenen voor de Surinaamse economie, ze hebben geen stabiele 
groeii  en ontwikkeling met zich meegebracht. 

Dee beperkte omvang van de bevolking heeft een aantal implicaties voor Suriname's ontwikke-
lingspotentie.. Suriname heeft sinds eeuwen een afhankelijke economie, die voor zijn eigen be-
staansverwervingg zwaar op de wereld daarbuiten leunt. De belangrijkste exportproducten in de 
20stee eeuw zijn bauxiet en derivaten zoals aluinaarde en - tot voor kort - aluminium. De bauxiet-
productiee -en verwerking in Suriname nemen ongeveer 77% van 's lands deviezeninkomsten voor 
hunn rekening, maar de directe werkgelegenheid steekt daarbij schril af: 4%.2 De inkomsten uit de 
bauxietindustriee zijn van essentieel belang voor de betalingsbalans: fluctuaties in de wereldprij-
zenn van bauxiet zijn daarom in Suriname zeer voelbaar. De afhankelijkheid van het buitenland is 
verderr waarneembaar in de wijze waarop lokale productie en consumptie tot stand komen: zij 
leunenn zwaar op import maar ook op ontwikkelingsgelden. Inzicht in deze afhankelijke structuur 
vann Suriname's economie, d.w.z. inspelen op wat elders gebeurt, is een voorwaarde om goed be-
leidd te kunnen voeren. Maar externe ontwikkelingen, zoals de fluctuerende prijzen van bauxiet en 
dee variërende vraag naar specifieke producten, vinden op zich buiten het bereik van de beleids-
makerss plaats. Naast de exportbelastingen op bauxiet en derivaten en de andere belastingen (die 
niett effectief geheven worden) is ontwikkelingshulp uit Nederland, de EU, de IDB een belangrij-
kee inkomstenbron.27 

Dee afgelopen twintig jaar laten op zich geen positieve politiek-economische ontwikkeling van 
Surinamee zien. Met name de periode na de coup van 1980 wordt gekenmerkt door instabiele poli-
tiekee relaties, economische en sociale achteruitgang en de afwezigheid van een consistent ont-
wikkelingsbeleid.. Dit werd tussen 1982 en 1987 versterkt door de zgn. opschorting van de ont-
wikkelingshulp.. Sinds 1997 is de financiering van nieuwe projecten uit de Surinaams-
Nederlandsee verdragsmiddelen door Suriname zelf stopgezet, en Nederland doet geen enkele po-
gingg om dit ongedaan te maken. 

Hollendee inflatie en een voortdurend tekort aan deviezen zijn de opmerkelijke indicatoren van de 
sociaal-economischee situatie in Suriname. Oorzaken van de toenemende inflatie zijn hoofdzake-
lij kk gelegen in monetaire ontwikkelingen in de economie. Deze ontwikkelingen hebben te maken 
mett een toename van het geldaanbod en de ontwikkeling van de vrije-markt-wisselkoers.28 In de 
periodee 1990-1998 wordt de chaotische situatie in het land steeds manifester. Vier trends zijn dan 
zichtbaar: : 

255 World Bank (1998) en CBvS (1998). De productie van aluminium is inmiddels gestaakt. 
266 World Bank (1998). 
277 Sinds eind jaren '90 daaraan de Islamic Development Bank worden toegevoegd. 
288 National Planning Office (1995). 
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Dee periode vóór 1994. Er was een duidelijke correlatie tussen inflatie en de wisselkoers. 
1.. De periode 1994-1995. In deze vrij korte periode expandeert de inflatiekoers. Oorzaak hier-

vann is gelegen in de opheffing van overheidssubsidies. 
2.. De periode 1996-1997. De financieel positieve effecten van de SAP maatregelen gaan zich 

aftekenen.. 1996 kent zelfs een deflatie van 1%. 
3.. De periode na 1997. Het nieuwe regeringsbeleid doet de inflatie weer duidelijk toenemen, in 

steedss snellere mate. 

Ditt heeft geleid tot een enorme ontwaarding van de Surinaamse gulden ten opzichte van de US-
dollar.. Was de dollar in 1980 SF 1,80 waard, in 1988 lag de koers op SF 880 (begin 2000 was ze 
all  SF 1600 waard). Mede door tussenkomst vanuit de vakbeweging werden keer op keer lonen en 
salarissenn bijgesteld. Echter, de reële waarde van deze lonen en salarissen was ten opzichte van 
voorgaandee jaren achteruit gegaan. Tabel 3.2 dient ter illustratie. 

Tabell  3.2. Ontwikkelingvan de salarissen van schoolhoofden 1981-1999 

Jaar r 
1981 1 
1987 7 
1990 0 
1992 2 
1994 4 
1995 5 
1996 6 
1997 7 
1999 9 

Salariss in SF 
688 8 

1.224 4 
1.518 8 
2.010 0 

17.515 5 
52.545 5 
52.545 5 

100.025 5 
166.000 0 

Salariss in NF 
860 0 
386 6 
161 1 
191 1 
99 9 

172 2 
218 8 
455 5 
340 0 

Bron:: Schalkwijk & De Bruijne, 1999 

ToenemendeToenemende armoede 

Dee ontwikkeling van de laatste decennia heeft zijn sporen heeft nagelaten op de mogelijkheden 
tott bestaansverwerving van huishoudens. Dit wordt bevestigd door Siegmien Staphorst (Voorzit-
terr van de Nationale Vrouwenbeweging, de NVB) die op een seminar 'Vrouwen en de Vakbewe-
ging',, dat in 1992 werd georganiseerd door het AVVS De Moederbond, cijfers presenteerde. 
Volgenss Staphorst zou het aantal gezinnen dat in 1989 onder de armoedegrens leefde, 57% be-
dragen.. Sindsdien lijk t het te zijn gestegen. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken zou in 1994 
85%% van de bevolking onder de armoedegrens leven.29 De criteria voor het berekenen van de ar-
moedee in Suriname verschillen echter kennelijk want Wereldbank cijfers (1996) tonen aan dat 
47%% van de Surinaamse bevolking arm is (zie tabel 3.3). Vergelijkingsdata na 1996 ontbreken 
echterr ten enenmale. De afgelopen drie jaar is deze positiebepaling niet veel veranderd: volgens 
dee Wereldbank (2000) behoort Suriname nog steeds tot de Caribische landen met de meeste ar-
men.. Een plaatsbepaling van de armoedesituatie in Suriname tegenover die in andere Caribische 
landen,, geeft lijst 3.1. Het BBP per capita in Suriname was in 1995 US $987, op Haïti na, het 

Bron:: Uitdaging Extra (1994:1). 
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laagstee in de regio. Ook de jaarlijkse groei van het BBP in Suriname verliep in de periode 1980-
944 vrij langzaam: het bleef onder 1,5% (zie lijst 3.1). 

Uitt onderstaande tabel is af te leiden dat de situatie in Suriname slechter is dan in vele andere Ca-
ribischee landen. Suriname heeft een grote groep armen in vergelijking met landen als Belize, 
Dominica,, Guyana en Jamaica; alleen Haïti heeft een nog groter percentage armen. De positie van 
dee landen is gebaseerd op een combinatie van armoede-indexen. Niet op alle indices bezet Suri-
namee een slechte positie. Op de Human Development Index en de Integrated Poverty Index bij-
voorbeeldd scoort Suriname beter dan andere landen met grote groepen armen. Op de Basic Needs 
IndexIndex scoort Suriname beter dan St Kitts and Nevis, eilanden die volgens de Head Count Index 
éénn van de laagste percentages armen hebben (World Bank, 1997). 

Tabell  3.3. Armoede in het Caribisch Gebied 

Landd Head Count Index (% armen) 
Haïti i 
Suriname e 
Guyana a 
Belize e 
Jamaica a 
Dominica a 
St.. Lucia 
Dominicaansee Republiek 
Trinidadd & Tobago 
Grenada a 
St.. Vincent & Grenadines 
St.. Kitts & Nevis 
Antiguaa and Barbuda 
Barbados s 
Bahamas s 

Gemiddelde e 

65 5 
47 7 
43 3 
35 5 
34 4 
33 3 
25 5 
21 1 
21 1 
20 0 
17 7 
15 5 
12 2 
8 8 
5 5 

27 7 

Bron:: World Bank, 1997 

Opp lijst 3.1 is de algehele economische situatie af te lezen. Deze lijst werd gemaakt door de We-
reldbankk vanuit het besef van de noodzaak om armoede - en armen - te identificeren teneinde 
aangepastee maatregelen te kunnen treffen ter bestrijding daarvan. Naast surveys (in andere lan-
den),, werden enkele meetinstrumenten gehanteerd, waaronder de Head Count Index (zie tabel 
3.3),, Human Development Index, de Integrated Poverty Index, de Basic Needs Index en de Global 
IndicatorIndicator of Access to Cumulative Social Development (Baker, 1997). Ook op deze lijst scoort 
Surinamee slecht. 

300 Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland (niet gedateerd). Caraïbisch gebied. Landenbeleidsdocument. 
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Lijs tt  3.1. Weivaartsindicering van Caribische landen 1996 

Indicator r 
Relatievee bevolkings-
omvang g 

Gemiddeldee groei BBP; 
periodee 1980-90 

Gemiddeldee groei BBP; 
Periodee 1990-94 

Armoedeniveaus s 
(schattingen) ) 

Aandeell  agrarische sec-
torr in het BBP 

Hoog g 
Dominicaansee Repu-
bliek,, Haïti 

Antiguaa and Barbuda, 
Belize,, Grenada, St. 
Kittss and Nevis, St. Lu-
cia,, St. Vincent and the 
Grenadines s 
Antiguaa and Barbuda, 
Belize,, Guyana, St. Lu-
cia,, St. Kitts and Nevis, 
St.. Vincent and the 
Grenadines s 
Belize,, Dominica, 
Guyana,, Haïti, Jamaica, 
Suriname e 

Belize,, Dominica, Guy-
ana,, Haiti 

Midden n 
Guyana,, Jamaica, Suri-
name,, Trinidad and To-
bago o 

Bahamas,, Barbados, 
Dominicaanse e 
Republiek k 

Dominica, , 
Dominicaanse e 
Republiek,, Grenada, 
Jamaica a 

Dominicaansee Re-
publiek,, Grenada, St. 
Lucia,, St. Vincent and 
thee Grenadines, Trini-
dadd and Tobago 
Dominicaansee Re-
publiek,, Grenada, St. 
Lucia,, St. Vincent and 
thee Grenadines, Suri-
name e 

Laag g 
Antiguaa and Barbuda, 
Bahamas,, Barbados, Be-
lize,, Dominica, Gre-
nada,, St. Kitts and Ne-
vis,, St. Lucia, St. Vin-
centt and the Grenadines 
Guyana,, Haïti Jamaica, 
Suriname,, Trinidad and 
Tobago o 

Bahamas,, Barbados, 
Suriname,, Trinidad and 
Tobago o 

Antigua,, Bahamas, Bar-
bados,, St. Kitts and Ne-
vis s 

Antiguaa and Barbuda, 
Bahamas,, Barbados, 
Jamaica,, St. Kitts and 
Nevis,, Trinidad and To-
bago o 

Bron:: World Bank, 1997 

Opmerkingenn bij lijst 3.1. 
Voorr het indiceren werden de volgende criteria gehanteerd. Voor de bevolkingsomvang staat hoog voor meer dan 2,5 
miljoen,, midden voor 400.000 - 2,5 miljoen en Jaag voor minder dan 400.000. Bij de groeicijfers, periode 1980-90 
staatt hoog voor meer dan 4.5%, midden voor 1.0-4.5% en laag voor minder dan 1.0%. Bij de groeicijfers, periode 
1990-944 staat hoog voor meer dan 3.0%, midden voor 2.0-3.0% en laag voor minder dan 1.5%. Bij de armoede staat 
hoogg voor meer dan 30%, midden voor 15-30% terwijl laag staat voor minder dan 15%. Bij het aandeel in de agrari-
schee sector in het BBP staat hoog voor meer dan 20%, tussen voor 10-20% terwijl laag staat voor minder dan 10%. 

DeDe arbeidsmarkt 

Dee arbeidsmarkt in Suriname is onderhevig aan allerlei ontwikkelingen aan de vraag- en aanbod-
zijde.. Zij wordt aan de vraagzijde sterk beïnvloed door het cultuurpatroon zoals dat door Ferrier 
(Ceswo,, 1990: 22-23) is getekend. Hij spreekt (onder meer) van: 
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 een hoog ontwikkeld en sterk prestige-gericht statusbewustzijn dat vooral in de lagere soci-
aal-economischee strata een dominante invloed uitoefent op zowel het persoonlijke als het 
groepsgedragg met betrekking tot beroepsvoorkeuren en beroepskeuzes. 

 een kosmopolitische levensstijl die door alle inkomensgroepen uit de diverse etnische groe-
penn tot uitdrukking wordt gebracht, in de vorm van het gebruik van een uitgebreid assorti-
mentt van moderne, overwegend geïmporteerde goederen en een breed scala aan diensten 
voorr persoonlijke verzorging en vertier. 

 het nastreven van persoonlijke opwaartse mobiliteit langs de ladder van formele opleidingen, 
mett name door de sociaal-economisch lagere statuscategorieën. 

Ditt patroon geeft de voorkeuren voor specifieke typen arbeid aan. Maar de aanbodzijde heeft zich 
slechtss spaarzaam ontwikkeld. Er is een relatief trage groei van de zgn. formele werkgelegenheid 
vann enig niveau ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. Deze trage groei van de werk-
gelegenheidd heeft zijn oorzaak in een stagnerend ontwikkelingsbeleid dat de Surinaamse regering 
opp het gebied van werkgelegenheidschepping de afgelopen decennia heeft gevoerd. 

Dee arbeidsmarkt wordt in de periode na 1990 zo door een aantal negatieve ontwikkelingen ge-
kenmerkt.. Er is een teruggang in reële arbeidslonen zowel in de overheids - als in de particuliere 
sectorr en verder is er een toename van het aantal ontslagen in de particuliere sector.31 Het alge-
meenn beeld is dat in de jaren na 1980 het aantal werknemers in de formele sector is afgenomen. 

Dee Surinaamse overheid is met haar bijna 40.000 werknemers veruit de grootste werk verschaffer; 
ziee tabel 3.4.32 Het werknemersbestand bij de overheid is vooral in de jaren '80 fors gestegen. Dit 
iss ten koste gegaan van de productiesectoren, met name de agrarische sector (niet in tabel). Ook 
dee constructiesector heeft te lijden onder een tekort aan goedkope arbeiders. In het tekort aan ar-
beiderss in beide genoemde sectoren is aanvankelijk ietwat voorzien door middel van Guyanese en 
Haïtiaansee arbeiders.33 De toename van het aantal ambtenaren heeft zijn belangrijkste oorzaak in 
dee institutionalisering van patronage door de etnisch georiënteerde politieke partijen. Hierdoor 
werdd niet echt in een reële manpowerbehoefte voorzien. Door de druk van internationale financie-
ringsinstellingenn om het overheidsapparaat te saneren is de kans op het vinden van een formele 
baann met een stabiel inkomen bij de overheid moeilijker geworden. Maar ook particuliere bedrij-
venn schiepen in de afgelopen jaren nauwelijks meer formele arbeidsplaatsen. Een nadeel van 
werkenn bij de overheid is momenteel dat de lonen relatief laag zijn, duidelijk lager dan bij parti-
culieree bedrijven. De ontwikkeling van de reële arbeidskosten van arbeiders werkzaam bij de 
overheidd liep ver achter bij die van overige sectoren (zie tabel 3.5). Wel levert werken in vaste 
overheidsdienstt een aantal secundaire voorzieningen op, zoals vrije geneeskundige behandeling, 
ziekteverlof,, e.d. 

311 National Planning Office {1995). 
322 ABS (1999). 
33ZieCBvS(1998). . 
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Tabell  3.4. Het gemiddeld aantal werknemers van grote bedrijven per  bedrijfstak in Suri-
name,, 1980-1998 

Bedrijfstak k 
Mijnbouwactiviteiten n 
Industrie/Fabricage e 
Nutsbedrijven n 
Constructie e 
Handel,, Restaurants en Hotels 
Transport,, Opslag en Communicatie 
Banken n 
Verzekeringen n 
Gemeensch.,, Soc. en Pers. Diensten 
Overheid d 

N N 

1980 0 
6.117 7 
7.387 7 
1.230 0 
3.010 0 
7.969 9 
2.031 1 

999 9 
328 8 

1.979 9 
34.846 6 

65.896 6 

1985 5 
4.588 8 
7.239 9 
1.341 1 
2.348 8 
6.296 6 
2.031 1 
1.219 9 

407 7 
1.959 9 

39.710 0 

67.137 7 

1990 0 
3.242 2 
6.279 9 
1.292 2 
2.077 7 
4.303 3 
2.051 1 
1.359 9 

407 7 
1.920 0 

43.445 5 

66.374 4 

1995 5 
3.352 2 
5.617 7 
1.255 5 

--
5.658 8 
2.133 3 
1.578 8 

384 4 
1.880 0 

37.160 0 

59.017 7 

1997 7 
3.368 8 
6.361 1 
1.335 5 

--
6.112 2 
2.290 0 
1.508 8 

324 4 
2.182 2 

36.757 7 

60.236 6 

1998 8 
3.064 4 
6.473 3 
1.308 8 

--
6.600 0 
2.308 8 

*1.533 3 
309 9 

2.333 3 
37.727 7 

*61.656 6 

Bron:: ABS, november 1998 en maart 2000 **  = voorlopige cijfers 

Tabell  3.5. Indexcijfers van de gemiddelde reële arbeidskosten (in SF) per  werknemer bij 
grotee bedrijven per  bedrijfstak in Suriname, 1980-1998 

Bedrijfstak k 
Mijnbouwactiviteiten n 
Industrie/Fabricage e 
Nutsbedrijven n 
Constructie e 
Handel,, Restaurants en Hotels 
Transport,, Opslag en Communicatie 
Banken n 
Verzekeringen n 
Gemeensch.,, Soc. en Pers. Diensten 
Overheid d 

Gemiddeld d 

1980=100 0 
23.415 5 
10.085 5 
17.198 8 
7.584 4 
9.360 0 

15.650 0 
19.113 3 
16.329 9 
4.990 0 
6.546 6 

9.568 8 

1985 5 
127 7 
109 9 
104 4 
105 5 
114 4 
119 9 
101 1 
122 2 
90 0 

110 0 

108 8 

1990 0 
61 1 
57 7 
65 5 
56 6 
63 3 
65 5 
56 6 
74 4 
59 9 
59 9 

54 4 

1995 5 
80 0 
36 6 
36 6 

--
48 8 
70 0 
53 3 
37 7 
17 7 
30 0 

41 1 

1997 7 
130 0 
84 4 

154 4 
--

111 1 
151 1 
125 5 
102 2 
76 6 
73 3 

93 3 

1998 8 
130 0 
91 1 

171 1 
--

119 9 
140 0 

*148 8 
105 5 
65 5 

110 0 

*109 9 

Bron:: ABS, november 1998 en maart 2000 == voorlopige cijfers 

Watt de man-vrouw verdeling binnen de beroepsbevolking betreft, mannen maken het grootste 
deell  uit van de werkzame bevolking, in elk geval in Paramaribo en Wanica. Dit heeft waarschijn-
lij kk enerzijds te maken met de denktrant bij mannen dat zij voor het gezin moeten zorgen, maar 
sterkerr nog met de vraag naar mannenarbeid; in het onderzoek komt dit aan de orde. De bezetting 
vann mannen op de arbeidsmarkt is in elk geval groter: zij maken meer dan 60% uit van de eco-
nomischh actieve bevolking.34 

ABSS (mei 1998). 
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Dee formele arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is in de afgelopen jaren relatief teruggelopen; 
inn 1990 was 39% van de werknemers in dit deel van de arbeidsmarkt vrouw, in 1997 nog 33% 
(ABS,, 1999). Vrouwen zijn relatief het meest aanwezig (met 40%) in de sectoren 'Financiën', 
'Horeca'' en 'Overheid' (Gemeenschaps, Sociale en Persoonlijke Diensten). Hun functies zijn 
voornamelijkk van administratieve aard. Opvallend hierbij is de absolute groei van arbeidsplaatsen 
inn de financiële sector35 (minder conjunctuurgevoelig) en de relatieve en absolute toename van 
hett aantal vrouwelijke werknemers in deze sector. Vrouwen zijn relatief het minst werkzaam in 
dee technische sectoren ('Mijnbouw', 'Transport, Opslag en Communicatie', 'Fabricage', 'Con-
structie')) en hun aandeel in deze branches komt niet boven 20% uit. De afname van het aantal ar-
beidsplaatsenn bij de overheid heeft vanaf 1996 ook invloed gehad op het aantal vrouwen dat er 
werkzaamm is. 

Beschikbaree cijfers over formele werkgelegenheid gelden in het algemeen niet voor de 
buitenstedelijkee gebieden. Er bestaat een groot tekort aan data over bijvoorbeeld werkzame 
vrouwenn in de landbouw op het platteland. Het overheidsbeleid is niet gericht op stimulering van 
dee productie in deze sector, waarin juist een groot aantal vrouwen werkzaam is. Volgens Defares 
&&  Khoesial (1993) bestaat 65% van de economisch actieve bevolking in de agrarische sector uit 
vrouwen.. Dit is niet in overeenstemming met wat tabel 3.6 ons vertelt. De oorzaak hiervan is dat 
dee onderzoeksresultaten van Defares en Khoesial geen betrekking hebben op Groot-Paramaribo. 
Eenn andere factor in dit verband is de gewder-ongevoeligheid van beleidsmaatregelen in de 
agrarischee sector. Het tekort aan substantiële data over de bijdrage van vrouwelijke producenten 
aann de agrarische sector brengt ook een onderschatting van de behoeften en omstandigheden van 
vrouwenn in deze sector teweeg. 

Tabell  3.6. Percentage vrouwelijk e werknemers als deel van totaal aantal werknemers naar 
bedrijfstakk in de formele arbeidsmarkt van Groot-Paramaribo, 1990-1997 (in %) 

Bedrijfstakk *1990 1992 1994 1996 1997 
Landbouw,, Bosbouw, Jacht en Visserij 
Mijnbouw w 
Fabricage e 
Electriciteit,, Gas, Water 
Constructie e 
Groott en Kleinhandel, Restaurants en Hotels 
Transport,, Opslag en Communicatie 
Financiering,, Verzekering, Makelarij in onroerend goed en 
Commeriëlee Diensten 
Gemeenschaps,, Sociale en Persoonlijke Diensten 
Niett adequaat omschreven activiteiten 

Totaall  39.3 35.1 33.7 33.7 33.4 

Bron:: Ministerie van Arbeid, afdeling Arbeidsstatistieken * = cijfers betreffen de eerste helft 

37.2 2 
7.7 7 

20.6 6 
--
--

50.3 3 
3.5 5 

42.0 0 
51.2 2 
33.9 9 

26.5 5 
7.4 4 

18.1 1 
--

5.3 3 
39.1 1 
11.3 3 

40.1 1 
47.9 9 
25.2 2 

12.5 5 
11.9 9 
20.2 2 
6.1 1 
3.0 0 

34.6 6 
18.5 5 

39.9 9 
49.0 0 
16.3 3 

10.3 3 
3.0 0 

17.6 6 
5.8 8 
2.4 4 

40.2 2 
17.4 4 

43.7 7 
56.5 5 
6.8 8 

18.7 7 
1.9 9 

16.0 0 
14.6 6 
3.6 6 

42.6 6 
10.8 8 

48.9 9 
50.4 4 
12.0 0 

''  Centrale Bank van Suriname (not dated), Suriname. Economie and Financial Informatio n 1992-1997: 5. 
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Ookk cijfers met betrekking tot de participatie van werkzame vrouwen naar etniciteit ontbreken 
Dezee tekortkoming bemoeilijkt een vergelijking van de situatie van vrouwen van verschillende 
etnischee komaf. Juist omdat bijvoorbeeld werkzame vrouwen in Groot-Paramaribo een verschil-
lendee start en ontwikkeling hebben doorgemaakt, lijk t inzicht in de verschillende arbeidsmarktpo-
sitiess van deze vrouwen in het kader van beleid heel erg belangrijk. 

Surinaamsee vrouwenorganisaties zijn niet tevreden over de officiële data die wijzen op een rela-
tieff  lage arbeidsmarktparticipatieratio voor vrouwen (Staphorst, 1992). Volgens hen hebben deze 
cijferss alleen betrekking op het formele deel van de arbeidsmarkt, en is de omvang van het aantal 
vrouwenn dat emplooi vindt in de informele sector, huishoudelijke productie en daaraan gerela-
teerdee taken veel groter.36 Naast vrouwenorganisaties hebben ook onderzoekers het vermoeden 
datt de omvang van de arbeidsmarktparticipatie (inclusief de informeel werkzamen) van vrouwen 
hogerr ligt dan de cijfers ons tot nu toe doen geloven (Schalkwijk en de Bruijne, 1999). 

Grafiekk 3.2. Werkloosheidspercentages naar  sekse (in de districten Paramaribo en Wanica), 
periodee 1980-1997 
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Bron:: ABS, 1998 

Vrouwenn hebben meer dan mannen te lijden onder werkloosheid. Werkloosheid bij vrouwen is 
significantt hoger dan bij mannen. Maar ze neemt af, zij het langzaam. Volgens grafiek 3.2. was 
dee werkloosheid onder vrouwen in de periode 1980-1997 gemiddeld (35%) hoger dan bij man-
nen.. Werkloosheid is voor beide seksen het grootst in de leeftijdscategorieën 20-30 jaar. Dit is 
niett verwonderlijk omdat het grootste percentage schoolverlaters zich in deze leeftijdscategorie 
bevindtt en zijn intrede doet op de arbeidsmarkt. De werkloosheid bij de vrouwen is wel afgeno-
men.. Volgens het Ministerie van Arbeid (1995) heeft deze afname te maken met de toegenomen 
drukk op de huishoudfinanciën, die tot een toenemende participatie van vrouwen op de arbeids-
marktt leidt. Het Ministerie heeft echter geen beeld over het soort werk dat vrouwen de afgelopen 
jarenn zijn gaan verrichten en welke mogelijkheden zij daarmee op een stabiel inkomen hebben 

MOPP (1993). 
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verworven.. Deze omissie versterkt daarom de vermoedens van vrouwenorganisaties dat de on-
zichtbaarheidd van het werk van vrouwen te maken heeft met het feit dat zij informeel actief zijn. 

3.55 Structurele aanpassing: enkele negatieve effecten 

Welkee zijn nu de precieze effecten van structurele aanpassing? De aanzetten tot structurele aan-
passingg kwamen vooral van Nederlandse zijde in het kader van de ontwikkelingssamenwerking. 
Dee 'revolutionaire' regering die van 1980-1987 aan het bewind was, maakte in 1987 plaats voor 
eenn democratisch gekozen Front-regering. Eén van de eerste zaken waar deze regering over wilde 
praten,, was het herstel van de ontwikkelingsrelatie met Nederland. Nederland is altijd de belang-
rijkstee financier van ontwikkelingsprojecten in Suriname geweest. De opschorting van deze rela-
tiee door Nederland in 1982 - en zelfs van alle lopende projecten - bleek in de periode erna funest 
voorr de Surinaamse economie. Niet alleen werd kapitaalvernietiging in de hand gewerkt, maar 
ookk het vertrouwen van potentiële investeerders in de toekomst van Suriname werd wegge-
vaagd.377 Nederland stelde toen een aantal harde eisen omdat het niet langer in feite ongeconditio-
neerdd ontwikkelingshulp aan Suriname wilde verstrekken. In dat kader moest van Surinaamse 
zijdee een programma voor Herstel, Groei en Aanpassing (SAP) van de Surinaamse economie 
wordenn opgesteld. De basis voor dit programma was een aangepast Meerjaren Ontwikkelings 
Programmaa (MOP) dat voorheen als beleidskader diende en waarmee nu projecten zouden wor-
denn getoetst. Het aanpassingsprogramma dat onder het toeziend oog van de Wereldbank en het 
IMFF zou worden uitgevoerd en een meer sectorale benadering van het MOP behelsde, kwam ech-
terr traag op gang. Redenen waren politiek van aard: besluiteloosheid omtrent de richting van het 
SAPP - welke te maken had met de tegengestelde belangen van de Front-regering en onderliggende 
etnischee verhoudingen - en de te geringe kennis van de aard van een SAP en zijn consequenties. 
Prioriteitt werd daarom gegeven aan staatsrechtelijke zaken als de (her)ordening van de democra-
tie,, het indammen van de militaire macht, de mensenrechten en het vredesproces.38 In het SAP 
datt uiteindelijk in 1994 werd geïmplementeerd en tot doel had de sociaal-economische chaos in 
hett land tot normale proporties terug te brengen, stonden centraal de aanpassingen in het monetair 
beleidd en diversificatie c.q. verhoging van de output van de productiesector. 

Eénn van de belangrijkste aanpassingsmaatregelen vormt de sanering van het overheidswerkne-
mersbestand.. Onderliggende politieke belangen hebben echter geleid tot constant uitstel van deze 
maatregel.400 Algehele sanering van het overheidsapparaat heeft nog niet plaatsgevonden. Niet 
duidelijkk is welke gevolgen deze sanering zal hebben voor de vrouwelijke ambtenaren die 45% 
vann het totale werknemersbestand bij de overheid uitmaken. 

Dee gevolgen van de economische neergang en van de structurele aanpassing worden niet alleen 
doorr vrouwen gevoeld, de gehele economie lijdt eronder. De niet aflatende inflatie heeft haar 
stempell  gedrukt op zowel de reële waarde van de lonen (tabel 3.5.) als de stijgende kosten voor 

377 Schalkwijk, M (1994). 
388 Schalkwijk, M (1994). 
399 Ministeri e van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (november  1992). 
400 Ook andere maatregelen zoals de onroerend goed belasting worden vanwege deze zelfde belangen getraineerd. 
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levensonderhoudd (tabel 3.7), en heeft de mogelijkheden voor goede huisvesting, gezondheidszorg 
enn onderwijs verminderd. 

ErEr is meer nodig dan een tegemoetkoming aan de eis van de bond van ambtenaren (CLO) om 
dede lonen en salarissen met 100% te verhogen. ...De Surinaamse gulden is met 70% tot 80% 
gedevalueerdgedevalueerd en dat betekent dat eerst de lonen en salarissen met dit percentage moeten 
wordenworden gecorrigeerd waarna 100% verhoging kan worden berekend. De CLO is daarom be-
zigzig een voorstel uit te werken dat uitgaat van reorganisatie van de huidige loonstructuur. Zo 
zullenzullen chaotische situaties zoals nu kunnen worden voorkomen, (vrij  vertaald uit De Ware 
TijdTijd - internetversie - 6 januari 1999) 

Uitt tabel 3.7 wordt duidelijk hoe de inflatie in de periode na 1980, en met name vanaf 1990, uit-
werktt op de kosten van de levensbehoeften. 

Tabell  3.7. Ontwikkelin g van de jaarlijks e inflati e met betrekking tot de kosten van levens-
behoeftenn (op basis van de CPI: Consumer Price Index), periode 1980-1998 (in %) 

Goederenn en diensten 
Voedingg & dranken 
Woningg & woninginrichting 
Kledingg en schoeisel 
Overigee uitgaven 
Totaal l 

1980 0 
11 1 
15 5 
9 9 

17 7 
13 3 

1990 0 
30 0 
14 4 
8 8 

22 2 
22 2 

1992 2 
55 5 
32 2 
34 4 
38 8 
44 4 

1994 4 
387 7 
313 3 
367 7 
366 6 
368 8 

1996 6 
-11 1 

2 2 
-3 3 
28 8 
-1 1 

1998 8 
13 3 
32 2 
15 5 
22 2 
19 9 

Bron:: ABS (september 1996 en november 1998) 

EersteEerste levensbehoeften 

Datt de economische verslechtering in Suriname invloed heeft op de koopkracht is logisch. De 
koopkrachtt heeft invloed op de bestaansverwerving van individuen, met name van vrouwen. De 
officiëlee armoedegrens voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en drie leeftijdaf-
hankelijkee kinderen steeg van SF 668 in 1980 naar SF 124.286 in 1995; een lichte daling viel te 
bespeurenn in 1998: SF 120.762.41 Als men bedenkt dat een schoonmaakster in overheidsdienst 
hoogstenss SF 30.000 verdient42, betekent zulks dat zij met dat salaris voor slechts een vierde in 
dee basisbehoeften van zichzelf of haar gezin kan voorzien. Dit wil zeggen dat de financiering van 
eerstee levensbehoeften voor meer mensen problematisch is geworden. In de Surinaamse context 
betekentt dit niet dat er op grote schaal honger wordt geleden, wel dat de financiering van veel van 
watt enigszins boven de directe dagelijkse nood uitkomt, problematisch is geworden. 
Inn een poging om enige hulp te bieden aan de meest getroffenen als gevolg van de stopzetting van 
overheidssubsidiess werd een Sociaal Vangnet geïntroduceerd. De bedoeling van dit Vangnet was 
omm de minst draagkrachtigen (  25.000 huishoudens), waaronder een groot aantal vrouwen, (tij-

411 ABS (december 1998). 
422 Door de schommelingen in de wisselkoers in de periode van het onderzoek 1995-1998 wordt een gemiddelde koers 
gehanteerdd van SF 250 voor 1 NF. 
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delijk)) te ondersteunen in het voorzien in de meest elementaire behoeften. Daartoe konden zij 
maandelijkss aanspraak op een levensmiddelenpakket, naast andere voorzieningen. Deze 'pakket-
ten'-voorzieningg hield echter niet lang stand. Op beleidsvlak heerste er namelijk onduidelijkheid 
overr de continuïteit hiervan. In 1996 werd de distributie van deze pakketten van overheidswege 
stopgezet.. Gelukkig waren er ook particuliere initiatieven ter ondersteuning van de door aanpas-
singg getroffen armere huishoudens. Bijvoorbeeld de Stichting Vrienden zonder Naam en de Stich-
tingg Tamara verstrekten op diverse scholen in de stad dagelijks ontbijt aan arme kinderen. Ook op 
wijkniveauu waren er ten tijde van het onderzoek particuliere initiatieven merkbaar. De Stichting 
Wijkbeheerr Abrabroki bijvoorbeeld ondersteunde met levensmiddelenpakketten (uit het buiten-
land)) de armste huishoudens, die voornamelijk female headed zijn. 

Huisvesting Huisvesting 

Hett ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is verantwoordelijk voor het huisvestings-
beleidd in Suriname. Bij de uitvoering van haar taken wordt zij bijgestaan door de Stichting 
Volkshuisvestingg Suriname (opgericht in 1951) die zich onder andere bezig houdt met de toeken-
ningg van huizen aan lage inkomensgroepen. 

Tussenn 1950 en 1987 werden in totaal 7.109 volkswoningen gebouwd. In het kader van duurzame 
armoedebestrijdingg werd de bouw van nog eens 1674 volkswoningen beoogd, terwijl een be-
hoeftee werd geïdentificeerd van ongeveer 20.000 volkswoningen in de periode 1991-1995. Het 
Ministeriee bleek steeds minder bij machte te zijn om aan die woningbehoefte te voldoen. Stijgen-
dee prijzen van bouwmaterialen en arbeid maakten continuïteit van de woningbouw onmogelijk. 
Overigee oorzaken voor het stagneren van de volkswoningbouw waren het ontbreken van een 
structureell  woningplan, een tekort aan bouwlocaties, geen afstemming tussen verantwoordelijke 
instellingen,, en ten slotte een tekort aan deviezen. Het aantal nieuwe woningen dat in 1980 nog 
20%455 van de totale behoefte bedroeg, was in 1992 nog maar 6%.46 Van het in 1997 aangekon-
digdd plan om met behulp van locale ondernemers en een Chinese bouwmaatschappij 2000 wo-
ningenn in en buiten Paramaribo te bouwen, werd min of meer 5% gerealiseerd.4 

Nuu initiatieven van de overheid uitblijven, zijn huishoudens genoodzaakt alternatieven te zoeken. 
Uitt het onderzoek - dat overigens niet in volkswoningbouwprojecten plaats vond - zijn drie 'op-
tiewoningen'' belangrijk, te weten familiewoningen, huurwoningen en eigendomswoningen. Fa-
miliewoningenn behoren toe aan familieleden die in het buitenland woonachtig zijn. Voor deze 
woningenn wordt vaak een symbolisch huurbedrag betaald. In mijn onderzoek maakt ongeveer 1/3 
vann de huishoudens van deze optie gebruik. De drastische stijging van de huurbedragen voor par-
ticulieree woningen maakt het voor jonge mensen praktisch onmogelijk om van de optie huurwo-
ningenn gebruik te maken. Toch zit ook ruim 1/3 van de huishoudens noodgedwongen in een 
huurwoning.. Vaak zijn deze huurwoningen aan reparatie toe; de huren zijn meestal redelijk. Deze 

433 Begrotingsoverzicht van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (1991). 
444 National Planning Office (1995). 
455 Schalkwijk en de Bruijne (1999) 
466 National Planning Office (1995). 
477 Schalkwijk & de Bruijne (1999) 
488 Familie betekent in de Surinaamse context meer dan alleen de ouders, zusters en gezin, broers en gezin. 
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laatstee optie woningen betreft de eigendomswoningen en daar maakt ongeveer 1/3 van de huis-
houdenss in de steekproef gebruik. Deze woningen vormen voor veel jonge woningzoekenden een 
veiligg heenkomen. In deze woningen wordt ruimte door de ouders beschikbaar gesteld teneinde 
dee volwassen kinderen in hun woningbehoefte tegemoet te komen. Deze situatie leidt tot een toe-
nemendee grootte van huishoudens en doet zich vooral voor onder de female headed - huishoudens 
enn Creolen. 

Gezondheidszorg Gezondheidszorg 

Jarenlangg heeft de Surinaamse gezondheidszorg model gestaan voor efficiëntie en effectiviteit.49 

Zoo liggen de kindersterftecijfers er laag (30,2), zeker in vergelijking met een aantal andere Caribi-
schee landen zoals Haïti (107,5), Guyana (47,7) en de Dominicaanse Republiek (49,5).50. Dit re-
sultaatt is te danken aan de hoge prioriteit die de Surinaamse overheid met name in de jaren '80 
heeftt gegeven aan de nationale volksgezondheid, waarbij zij financiële ondersteuning kreeg van 
dee Nederlandse overheid. In 1990 bedroegen de overheidsuitgaven aan de volksgezondheid 5.7% 
vann het B.B.P. Dit percentage was hoger dan het gemiddelde in de Latijns-Amerikaanse en Cari-
bischee landen (3.5%). Na 1990 zien we echter een teruggang van de overheidsuitgaven voor de 
gezondheidssectorr (zie grafiek 3.3). 

Dee gezondheidssector heeft nu te lijden onder een tekort aan menskracht. De lage lonenstructuur 
heeftt emigratie van het medisch personeel in de hand gewerkt. Tussen 1970 en 1990 zijn 12% en 
30%% van respectievelijk het totaal aantal artsen en verpleegsters geëmigreerd.51 Tevens zijn er bij 
tijdenn conflicten tussen de overheid en de medische sector, omdat de overheid niet altijd in staat 
iss haar financiële verplichtingen na te komen, dat althans niet doet. Dan wordt er van medische 
zijdee gedreigd om de medische bijstand stop te zetten, althans te verminderen, hetgeen een enkele 
keerr ook geëffectueerd wordt. Dit geeft veel onzekerheid. Voor laag frequente geneeskundige be-
handelingenn (RLFA) kunnen patiënten naar Nederland, iets wat nog steeds uit de verdragsmidde-
lenn gefinancierd wordt. 

Onderwijs Onderwijs 

Tussenn 1988 en 1990 waren de overheidsbestedingen aan het onderwijs in procenten van het BNP 
gemiddeldd 8.5. Dit percentage is volgens de onderzoekers Levens en Chapman (1997) aan de ho-
gee kant in vergelijking met de regio en de ontwikkelde landen: respectievelijk 3.6 en 3.5. Dat de 
overheidd zich zo aan het onderwijs committeert, zou volgens deze onderzoekers gelegen zijn in 
hett feit dat onderwijs nagenoeg 'gratis' is: de absolute inbreng van ouders is vrijwel nihil. Van-
wegee de economische crisis in het land kan de overheid zich dit huns inziens kennelijk niet meer 
veroorlovenn (grafiek 3.4). Ouders moeten nu steeds meer zelf het onderwijsmateriaal en - voorra-
denn ten behoeve hun kinderen bekostigen omdat de overheid aan het bezuinigen is (Levens en 
Chapman,, 1997). 

499 Horowitz (1994). 
300 Ministeri e van Buitenlandse Zaken Nederland (niet gedateerd). Caraïbisch gebied. Landenbeleidsdocument. 
511 Horowitz (1994). Zie ook National Planning Office (1995). 
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Grafiekk 3.3. Uitgaven van het Ministeri e van Volksgezondheid in % van het BNP, periode 
1988-1997 7 
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Grafiekk 3.4. Uitgaven van het Ministeri e van Onderwij s in % van het BNP (1988-1997) 
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Dee bezuinigingen op overheidsuitgaven ten behoeve van het onderwijs hebben geleid tot toege-
nomenn 'drop-out'-percentages op school. In het jaar 1992/1993 bedroeg het in het primair onder-
wijss 8% terwijl in het secundair onderwijs het percentage drop-outs op 24% lag, duidelijk meer 
dann enkele jaren daarvoor.52 

522 National Planning Office (1995). 
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Eenn goed databestand met daarin cijfers over de onderwijsparticipatie van zowel mannen als 
vrouwenn ontbreekt. Wat opvalt is een neerwaartse ontwikkeling vanaf 1991. Mannen en vrouwen 
volgenn in de periode 1987-1995 minder onderwijs dan in de periode ervoor. De deelname van 
vrouwenn aan het onderwijs is hoger dan die van mannen. In onderstaande grafiek 3.5. is de on-
derwijsparticipatiee van mannen en vrouwen voor de jaren 1994 en 1995 weergegeven. 

Grafiekk 3.5. Onderwijsparticipati e naar  sekse in de jaren 1994 en 1995 
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Bron:: ABS, mei 1997 

3.66 Vrouwen en structurele aanpassing 

Dee economische crisis in de jaren voor de 'structurele aanpassing' heeft een einde gemaakt aan 
'luxe'' situaties die voorheen golden, waaronder tal van subsidies die door de overheid werden 
verstrekt.. Eén van die maatregelen was ook het stopzetten van niet-noodzakelijke importen. 
Daarnaastt werd op uitgaven m.b.t. het dienstenverkeer bezuinigd. Reisdeviezen waren al eerder 
onderr strenge controle gebracht.53 De importbeperkingen leverden het bedrijfsleven, dat zwaar 

Terr illustratie: Reisdeviezen werden door de Surinaamse gemeenschap altijd al beschouwd als iets waar ze recht op 
hadden.. ,Je kon het je niet permitteren om die deviezen voor de staat 'te laten'. Dat zou gewoon zonde zijn." Onbe
perktee opname van deviezen werd daarom gezien als een soort tegenprestatie voor de harde arbeid die er voor het 
landd werd geleverd. Populaire reisbestemmingen waren toen Nederland, Miami, Belem en de Antillen. Ten tijde van 
dee noodsituatie echter werd een Nationale Deviezencommissie ingesteld die zich moest toeleggen op de toekenning 
enn monitoren van de beperkte voorraad reisdeviezen aan Surinaamse burgers. Het voortdurende tekort aan buiten
landsee deviezen door de staat had natuurlijk tot gevolg dat de 'onbeperktheid' van de reisdeviezen aan banden werd 
gelegdd In 1989 kon nog # NF 100 aan deviezen tegen de officiële wisselkoers worden ingewisseld bij de banken. Su
rinaamsee reizigers konden steeds minder beschikken over door de Centrale Bank of andere (handels)banken afgege
venn reisdeviezen - door tussenkomst van de Deviezencommissie - en werden in meerdere male afhankelijker van fa
miliee in het buitenland: familie die tenminste het vliegticket wilde belalen en zich ter plekke wilde inzetten voor een 
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steundee op 'staatsbescherming', problemen op. Door hun afhankelijkheid van grondstoffen en 
kapitaalgoederenn uit het buitenland konden deze particulieren hun productiepeil niet langer ga-
randerenn en velen moesten om die redenen sluiten. De 'structurele aanpassing' (SAP) pretendeer-
dee daarop een relevant antwoord te geven. 

Surinaamsee vrouwenorganisaties die over de negatieve invloed van het SAP op vrouwen elders in 
dee wereld hadden gelezen, drongen er in het begin van de jaren 90 bij de regering op aan 
dat„rekeningg gehouden wordt met vrouwenbelangen gedurende het voorbereiden van de aanpas-
singsmaatregelen".544 In een 'Country Programme to Address the Impact of Structural Adjustment 
onn Women in Suriname, 1995' wordt opnieuw uiting gegeven aan deze bezorgdheid, namelijk dat 
eenn uitgewerkt plan ontbrak dat voldoende rekening hield met de invloed van het SAP op vrou-
wen.. Deze bezorgdheid was terecht, omdat in een onderzoek door de IDB was geconstateerd dat 
vrouwenn meer dan mannen de last van aanpassingsmaatregelen zouden dragen. In het rapport 
wordtt dat als volgt beargumenteerd: 

...More...More women are forced to seek employment in the informal sector either as their means of 
incomeincome or to subsidise their wages. Further the fall out from the structural adjustment pro-
grammegramme such as contraction in the public sector will  significantly affect women who are 
mainlymainly employed in the middle and lower levels of the public service structure, and which 
areare most vulnerable in times of retrenchment. In addition the recurrent shortages in food 
items,items, the additional time spent in obtaining food all add to women's already heavy burdens. 
TheseThese changes contribute to stress within the household and are related to breakdowns in 
familyfamily relationships. As a result there is an increase in the number of street children as well 
asas increases in the incidence of domestic violence in which women and children are the main 
victimsvictims (Uit: Country Report to Address the Impact of Structural Adjustment on Women in 
Suriname,Suriname, J 994). 

Mett name de effecten van overheidsbezuinigingen op onderwijs, gezondheidssector en inflatie 
mett betrekking tot de kosten van eerste levensbehoeften zouden voor deze groep vrouwen voel-
baarr zijn. Vanuit de verschillende Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO's) zijn er - vaak met 
behulpp van buitenlandse fondsen - daarom initiatieven geweest (en die zijn er nog) om de econo-
mischee weerbaarheid van vrouwen in de lagere inkomensgroepen zowel in Groot Paramaribo als 
inn het binnenland te vergroten. Teneinde al deze NGO-initiatieven te coördineren, werd een lan-
delijkee vereniging NGO-Forum opgericht (in 1994), die nu meer dan 170 leden telt. Ook het Na-
tionaall  Bureau Genderbeleid (NBG), op 14 januari 1998 opgericht, dat rechtstreeks onder het Mi-
nisteriee van Binnenlandse Zaken ressorteert en het vrouwenbeleid voortzet zoals dat voorheen 
werdd gevoerd, kreeg als belangrijke taak mee om erop toe te zien dat het genderaspect integraal 
onderdeell  werd van alle overheidsbeslissingen. Anders dan de NGO's die zich voornamelijk rich-
tenn op het vergroten van de economische weerbaarheid van vrouwen, richt het NBG zich - vanuit 

goedee vakantie van betrokkenen. Daarna werd het bedrag aan reisdeviezen dat door de Deviezencommissie werd toe-
gekendd steeds minder. Nu verstrekken de banken geen reisdeviezen meer tegen officiële koersen. In principe bestaat 
err nu een eenzijdig opkoopbeleid van deviezen. Burgers kunnen er wel terecht voor het verkopen van deviezen; om-
gekeerdd verkopen de banken geen deviezen. Daarvoor kan men terecht bij verschillende cambios en in het informele 
deviezencircuitt (via familie, vrienden en kennissen in het buitenland) 
544 Samenwerkende Vrouwenorganisaties Suriname (november 1992). 
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hett idee van 'gender en ontwikkeling' - op diverse gebieden in de samenleving waarop gender-
ongelijkheidd zich voordoet. Een concreet project dat het NBG daartoe heeft ondersteund is het 
projectt 'Geweld tegen Vrouwen IS onze zaak'. Dit project werd opgezet vanuit de overtuiging dat 
err een omgekeerd evenredig verband bestaat tussen de economische verslechtering in het land en 
dee toename van huiselijk geweld.55 Hoe slechter de economische situatie des te meer huiselijk 
geweld. . 

3.77 Het huishouden in Suriname: een profielschets 

Eenn op gender gebaseerde typologie van het Surinaamse huishouden vinden we terug in de laatst 
gehoudenn Algemene Volkstelling (AVT) in 1980. Volgens deze AVT werd het overgrote deel 
(71%)) van de huishoudens in Suriname door een man geleid, het zgn. male headed- huishouden* 
terwijll  de overige 29% door een vrouw werd geleid, het zgn. female headed - huishouden.56 Na 
dezee volkstelling zijn er echter geen recentere cijfers beschikbaar over de gewfer-verdeling van 
huishoudens.. Het ABS (1998) geeft alleen een andere typologie van het Surinaamse huishouden, 
waarr gender ontbreekt (zie tabel 3.8). 

Dee enigszins onduidelijke definitie van het uitgebreid en het samengesteld gezin door het ABS 
maaktt vergelijking met mijn onderzoeksmateriaal bijna onmogelijk, zoals dat zal worden weer-
gegeven.. Beide typen huishoudens heb ik bijvoorbeeld geschaard onder 'Uitgebreid huishouden'. 
Naarr mijn idee is elk huishouden dat bestaat uit een kerngezin met enkele verwanten of andere 
volwassenenn die middelen (meestal de woonkosten) bij elkaar brengen teneinde van de basis-
voorzieningenn in dat huishouden gebruik te maken, een uitgebreid huishouden.57 

Hett kerngezin, bestaande uit man en/of vrouw en/of kinderen, komt het meest voor in de urbane 
delenn van Suriname, dit ondanks de etnische heterogeniteit en soms de etnische dominantie met 
dee daaraan gekoppelde huishoudstructuur in de verschillende wijken. Dezelfde conclusies trek ik 
uitt mijn eigen onderzoek. Ook in enkele wijken die overwegend worden bewoond door Marrons, 
iss het kerngezin dominant.58 Overige bevolkingsgroepen maken een kleiner deel van de populatie 
uitt in de laatstgenoemde wijken.59 

Uitt ABS-cijfers blijkt dat het eenpersoonshuishouden en het samengesteld huishouden in opmars 
zijn.. Deze ontwikkeling lijkt ten koste te gaan van het kerngezin. De redenen voor de opkomst 
vann het eenpersoonshuishouden zijn niet duidelijk. Uit mijn eigen herhalingsonderzoek (1994 en 
daarnaa 1998) onder 44 huishoudens blijken de enige twee eenpersoonshuishoudens plaats te heb-
benn gemaakt voor een uitgebreid huishouden. De eerste (Javaanse) alleenstaande verhuisde naar 
haarr kinderen in een andere (middenstands)wijk. De tweede (Creoolse) alleenstaande ving haar 
dochter,, die net gescheiden was, met twee minderjarige kinderen op. Verondersteld zou kunnen 
wordenn dat soortgelijke ontwikkelingen zich op grotere schaal voordoen, waardoor de dynamiek 

533 De Nationale Gcndcrkrant (1999). 
366 Er  zijn geen recentere cijfers beschikbaar. 
377 Zie ook Schalkwijk, A (1994): 23. 
388 Nikos (mei 1998). 
^Nikosdneii  1998). 
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inn de samenstelling en het functioneren van huishoudens wordt beïnvloed. Over de opmars van 
hett samengesteld huishouden wordt ook in het verslag van het ABS geen uitspraak gedaan. De 
beperktee toegang van vele lage-inkomensgroepen tot huisvesting lijk t in mijn ogen een aanneme-
lijk ee factor te zijn. Ook in mijn onderzoek is een lichte stijging te constateren in het aantal huis-
houdenss dat bestaat uit een kerngezin met verwanten. De belangrijkste reden is de beperkte toe-
gangg tot huisvesting voor jongeren of anderen (vaak eigen kinderen met of zonder gezin) waar-
doorr jongeren langer bij hun ouders blijven wonen, ook nadat zij zelf een gezin hebben gevormd. 
60 0 

Tabell  3.8. De gezinshuishoudens naar  aantal en type in de districten Paramaribo en Wanica 
i n % % 

Type e 
Eenpersoonshuishouden n 
Kerngezin61 1 

Uitgebreidd huishouden62 

Samengesteldd huishouden''3 

1980 0 
5.1 1 

60.0 0 
32.0 0 
2.9 9 

1993 3 
8.1 1 

59.8 8 
28.5 5 
3.6 6 

1994 4 
6.6 6 

57.2 2 
32.5 5 
3.7 7 

1995 5 
5.0 0 

60.0 0 
31.1 1 
3.8 8 

1996 6 
6.6 6 

52.5 5 
34.8 8 
6.1 1 

1997 7 
7.9 9 

54.0 0 
33.6 6 
4.5 5 

Bron:: ABS, 1980 en mei 1998 

Eenn tekortkoming van de ABS-indeling is het ontbreken van data met betrekking tot de gender-
verdelingg van huishoudens, juist nu er een internationale druk bestaat (ook pressiegroepen in Su-
rinamee geven de noodzaak hiervan aan!) om de situatie van vrouwen in kaart te brengen. Mede in 
dee context van de economische verslechtering is het van bijzonder belang om na te gaan of bij-
voorbeeldd het aantal female headed - huishoudens is toe- of afgenomen. Cijfers tonen aan dat het 
aantall  female headed- huishoudens wel is toegenomen. In de jaren 1980, 1990 en 1992 werd res-
pectievelijkk 20%, 25% en 27% van het totaal aantal gezinnen door een vrouw geleid.64 De Natio-
nalee Commissie Jaar Van Het Gezin, die in 1993 door de Minister van Sociale Zaken werd geïn-
stalleerd,, borduurt in een Actieplan voort op cijfers over het fenomeen female headed - huishou-
dens.. Een assumptie van het Ministerie van Sociale Zaken is dat het aantal vrouwen aan het hoofd 
vann een huishouden door de economische crisis is toegenomen. Deze assumptie vloeit voort uit 
eenn door het Ministerie in 1992 uitgevoerd onderzoek dat uitwees dat 25% van de werkende 
vrouwenn aan het hoofd van een huishouden stond en dat 54% van de gezinnen in drie rurale dis-

600 Zie ook Schalkwijk, A (1994): 22 en verder Ministerie van Sociale Zaken (1993). 
611 Een kerngezin bestaat volgens het ABS uit een samenwonende, getrouwd (of in concubinaat levend) paar zonder 
kinderen,, of een samenwonend paar mei 1 (of meer) nooit getrouwde kinderen, of een vader of moeder samenwonend 
mett 1 (of meer) nooit getrouwde kinderen. 
6262 Het ABS (1998) noemt dit type huishouden ook wel het meerpersoonshuishouden. Dit huishouden bestaat uit een 
aantall  personen dat in een woonverblijf woont en dat een groot gezin vormen. 
633 Het samengesteld huishouden bestaat volgens het ABS uit een aantal personen tussen wie geen bloedverwantschap-
off  huwelijksrelatie bestaat of een huishouden dat bestaat uit een kerngezin en andere bloedverwanten en/of personen 
enn waarmee geen bloedverwantschapsrelatie bestaat. 
644 Staphorst (1995): 234. 
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trictenn door een vrouw werd geleid. Volgens dit onderzoek zouden in de rurale gebieden meer 
huishoudenss aanwezig zijn die door een vrouw werden geleid dan in Groot-Paramaribo. 

Toegegeven,, aan de definitie van de term female headed - huishouden zitten heel veel haken en 
ogen67,, maar niettemin zouden cijfers over het aantal vrouwen dat zonder inwonende partner het 
huishoudenn bestuurt, licht kunnen werpen op de welvaart en het welzijn van die huishoudens en 
eenn beleidskader kunnen vormen voor bestrijding van armoede - want armoede mag worden ver-
ondersteldd in dit type huishouden dikwijls aanwezig te zijn. Het Ministerie van Sociale Zaken be-
schiktt over een databestand van on - en minvermogenden, waarvan female headed - huishoudens 
ongeveerr 1/3 uitmaken (34% f8. Dit bestand is echter beperkt omdat daarin slechts de huishou-
denss met een minimuminkomen opgenomen zijn. 

Hett female headed - huishouden vertoont in het herhalingsonderzoek een stijging. Sterfte en ver-
latingg blijken daar belangrijke oorzaken te zijn. 

Inn de districten Paramaribo en Wanica is vanaf 1980 naast een verschuiving in type ook een ver-
schuivingg in grootte van huishoudens opgetreden. Huishoudens met een omvang van 4 personen 
(18.2%)) kwamen het meeste voor in 1980. In de periode 1993-1997 lijken huishoudens echter 
groterr te zijn geworden. Huishoudens met een omvang van 6-8 personen (gemiddeld 23%) komen 
inn deze periode het meest voor. De gemiddelde omvang van Surinaamse huishoudens is gestegen 
vann 4.7 in 1980 naar 5.0 in 1998.69 Deze stijging is hoger dan in de rest van het Caribisch Gebied 
(gemiddeldee - 4.1 ).70 De toename van de huishoudenomvang is volgens het ABS te wijten aan de 
toenemendee opvang van oudere kinderen en oudere, overige familieleden. Met name in de leef-
tijdscategorieënn 20-29 jaar, 35-49 jaar, 55 jaar en ouder doet deze ontwikkeling zich voor (perio-
dee 1993-1997). Ook mijn eigen onderzoeksdata laten een lichte stijging van het huishoudenge-
middeldee zien. Redenen die het ABS geeft gelden ook voor betrokken huishoudens. 

3.88 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk zijn de belangrijkste elementen van de nationale context geschetst, waarin het 
onderhavigee onderzoek geplaatst is. De negatieve ontwikkelingen van de laatste twintig jaar heb-
benn de situatie voor vrouwen en mannen uit alle etnische groepen drastisch veranderd. Het per-
centagee gezinnen dat onder de armoedegrens leefde, is toegenomen. Op huishoudenniveau leidt 
ditt er toe dat meer huishoudens minder in staat zijn de basisbehoeften te bevredigen. Vooral 
kwetsbaree groepen ah female heads, maar ook ouderen, jongeren en armen werden hard getrof-
fen.. Zij kunnen niet meer profiteren van voordelen die in de tijd van meer welvaart en subsidie 

655 Dit werd opnieuw veroorzaakt door  de effecten van de binnenlandse oorlog op de migratie van mannen naar  de 
stad. . 
666 Ministeri e van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (1993), Actieplan-Activiteitenporgramma. 
677 Zie bijvoorbeeld Buvinic &  Rao Gupta (1997). 
611 Zie Schalkwijk, A (1994): 23. Schalkwijk spreekt van huishoudens met een vrouwelijk hoofd. 
ww ABS (1998). 
700 United Nations (1995). 
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verkregenn werden. In het algemeen is de onzekerheid in inkomsten71 toegenomen en lage-
inkomensgroepenn en de middeninkomensgroepen hebben minder toegang tot huisvesting gekre-
gen.. Dit heeft ertoe geleid dat vooral arme sociale groepen hun bestaansstrategieën stevig hebben 
moetenn aanpassen. Het hebben van meer dan een baan c.q. het in de zgn vrije tijd 'zelfstandig'een 
kleinee economische activiteit uitvoeren of migratie naar de stad Paramaribo72 en het buitenland 
zijnn zichtbare veranderingen. Maar er zijn ook in eerste instantie onzichtbare activiteiten zoals het 
intensiverenn van contacten met familie overzee (Nederland en elders) die resulteren in geld- en 
goederenzendingen.733 Voorts is een commercialisering van man-vrouw-relaties waar te nemen: 
mannenn die in het buitenland woonachtig zijn en dus relatief meer toegang tot buitenlandse de-
viezenn hebben, genieten prioriteit bij vrouwen (het omgekeerde kan ook het geval zijn).74 

Inn het perspectief van deze verslechterende economische situatie is het onderzoek verrichten be-
zienn hoe in een drietal armere wijken in Paramaribo armere huishoudens en met name vrouwen 
binnenn die huishoudens opereren. De mogelijkheden die vrouwen vanuit de eigen etnische en per-
soonlijkee setting ten dienste staan, zijn in dit kader interessant. Zij bieden zicht op de kracht van 
dee onderhandelingspositie van vrouwen in het huishouden waar zij deel van uitmaken. Dus: hun 
persoonlijkee karakteristieken, interne factoren van hun huishouden (gezinsfase, structuur, ar-
beidstolerantiee van de partner) en als gevolg daarvan de mogelijkheden die zich aan hen voordoen 
off  die zij scheppen, geven zicht op de dynamiek waarmee zij de verslechterde sociaal-
economischee situatie in het land het hoofd proberen te bieden. 

711 Dit vanwege de fluctuerende en stijgende prijzen. Tussen 1986 en 1991 was er een afname van het reële inkomen 
tee bespeuren in alle sectoren van de economie. Dit probleem kon echter niet simpelweg worden verholpen door een 
voortdurendee aanpassing van lonen en salarissen. Ambtenaren en anderen in vaste dienst werden steeds meer onzeker 
overr de netto waarde van hun inkomsten omdat deze steeds achter de prijsontwikkelingen aanholden. Tussen juli 
19933 en juli 1994 bijvoorbeeld steeg de inflatie met 394%. Loon- en salarisaanpassingen in dezelfde periode gingen 
echterr niet verder dan 200% (Ministerie van Arbeid, 1995). 
722 Migratie naar de stad werd voornamelijk veroorzaakt door de binnenlandse oorlog die er gewoed heeft tussen de 
militairee regering en een groep rebellen uit de Marrons. De oorlog ging gepaard met destructie van belangrijke pro-
ductiesectorenn (palmolie) en infrastructuur in het binnenland. De migranten die toen naar de stad kwamen waren 
voornamelijkk Marrons. 
733 Zie ook Helleman (1995). 
744 Zie bijvoorbeeld Kromhout (1995). 
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