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IDEALEN VHP
Inleiding

• Elke burger moet het principe van goed bestuur, sociale democratie, gelijkheid en      
veiligheid kunnen ervaren in het dagelijks leven;
• Elke burger zal toegang tot gelijke ontwikkelingskansen geboden worden, zodat die 
sociaal, cultureel, economisch, technologisch en politiek gelukkig mogen voelen; 
• Suriname zal welvarend moeten worden en deze welvaart kritisch moeten gaan 
begeleiden. 
• Suriname zal een veilig land moeten worden waarbij iedere burger, jong of oud, een rol 
heeft te vervullen;
• Suriname zal een transformatie moeten ondergaan waarbij van een leverancier van 
primaire grondstoffen in een natie van productie en kennis, duurzaam beheer van onze 
natuur, en een schoon milieu;
• Met steevaste normen en waarden hoog in het vaandel zal Suriname naar een nooit 
eerder in haar geschiedenis gekende welvaart, door welke politieke organisatie dan ook, 
worden verheven.

De VHP is een politieke organisatie welke als doel heeft op democratische wijze 
politieke macht te verwerven en verder te bouwen aan een harmonieuze samenleving 
in Suriname. De Partij staat open voor alle Surinamers die de grondbeginselen 
onderschrijven en ten volle bereid zijn om zich actief in te zetten voor het realiseren 
van de partijdoelstellingen. Aangezien de VHP gaat voor nationale bundeling en 
samenwerking, en optimale ontwikkeling, zal de partij uitgroeien tot de grootste politieke 
partij van Suriname.
  
Met dit voor ogen, streeft de VHP de volgende doelstellingen na land en volk:
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WONEN, LEVEN EN EDUCATIE

De VHP stelt de mens centraal: vrij, betrokken, 
gelijkwaardig en mondig. De VHP streeft naar een 
samenleving waarin burgers verantwoordelijkheid 
willen en kunnen dragen voor zichzelf en hun 
omgeving; een samenleving waarin arbeid, 
persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd en zorg goed te 
combineren zijn. De VHP wil actief kansen scheppen 
voor allen die om hun talenten willen en kunnen 
benutten en zo hun kennis en kunde te benutten.

De woon- en leefomgeving en de economische 
infrastructuur zullen steeds en in voldoende mate 
moeten worden onderhouden, respectievelijk 
gerehabiliteerd en/of uitgebreid om de groeiende 
vraag naar elektrische energie, wegen, bruggen, 
sanitaire voorzieningen, gezond drinkwater, 
telecommunicatie, transport en havens te kunnen 
beantwoorden.  

De VHP wil vrijheid voor ieder mens om zich naar 
eigen inzichten te kunnen ontplooien. Allereerst 
geestelijke vrijheid (religie) zoals die tot uiting komt 
in de keuze van levensbeschouwing, respectievelijk 
politiek, in ongecensureerde beoefening van kunst 
en wetenschap, in het onvervreemdbaar recht op 
vrije meningsuiting. Daaruit voortvloeiend de vrijheid 
van levenswijze en de wijze van (samen)wonen, 
in natuurlijke samenhang met de eigen seksuele 
geaardheid. 

IDEOLOGIE



DUURZAME PRODUCTIE

De economische ontwikkeling zal het best 
worden gediend onder garandering van 
de volgende zaken. Ten eerste, stabiele 
macro-economische condities die leiden 
tot duurzame bevordering van de welvaart, 
stimulerende en voorspelbare omstandigheden 
voor producenten en consumenten. Ten tweede, 
een gezonde balans in de verhouding tussen 
de publieke- en de private sector is van cruciaal 
belang. De overheid zal de private sector, als 
motor van economische groei, accommoderen 
middels een voorwaardenscheppend beleid. 
Ten derde, een faciliterende en efficiënt 
opererende overheid zal versnelde economische 
groei mogelijk maken en daarnaast voldoende 
werkgelegenheid scheppen. Ongeacht de 
ontwikkeling van andere moderne economische 
sectoren zal het altijd van strategisch belang 
blijven dat ons land voor een belangrijk deel in 
zijn eigen voedsel kan voorzien.

“Het volk zal in 2020 zorgen voor een  
historische omwenteling in Suriname.”
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BEHOUD NATUUR EN EEN SCHOON MILIEU

KANSEN VOOR IEDEREEN

De natuurlijke hulpbronnen c.q. de opbrengsten hieruit, dienen op zodanige wijze 
ontwikkeld en beheerd te worden, dat de toegevoegde waarde voor Suriname optimaal is 
en toekomstige generaties er ook profijt van zullen hebben. Ook de meer economische 
benutting van deze duurzame hulpbronnen via het verder uitbouwen van de export en het 
scheppen van meer toegevoegde waarde door verwerking, verdienen grotere aandacht.
Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met het milieu en de aanwezige biodiversiteit 
opdat deze in goede staat worden achtergelaten voor toekomstige generaties. Gebruikers 
c.q. vervuilers van het milieu zullen de schade voor zover mogelijk moeten herstellen. 

De ontwikkelingskansen voor de armen zullen 
gelijk zijn aan de ontwikkelingskansen voor de 
rijken. De basisvoorzieningen, zoals minimale 
levensstandaard, toegankelijk onderwijs, kwalitatief 
goede gezondheidszorg die betaalbaar, bereikbaar 
en beschikbaar is, drinkwater en elektriciteit, 
huisvesting, en cultuur- en sportutiliteiten, 
zullen voor eenieder gelijk zijn. Bij het beleid ten 
aanzien van armoedebestrijding, basisonderwijs, 
volksgezondheid en gendergelijkheid zullen 
de Sustainable Development Goals (SDGs) als 
belangrijkste leidraad dienen. De zorg voor 
weeskinderen en ouderen, gepensioneerden, 
burgers in dringende nood en andere kwetsbare 
burgers, zullen een zorgzame en voorspelbare 
toekomst moeten hebben.
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GOED BESTUUR EN VEILIGHEID

De VHP staat voor een parlementaire democratische rechtstaat welke tot stand komt 
op basis van  invloed van de bevolking via algemene, vrije en geheime verkiezingen. 

Bestuurders dienen niet alleen eerlijk en rechtvaardig te zijn, maar bovenal ook 
rolmodellen voor de jongeren. Een effectieve communicatie met de bevolking is hierbij van 
essentieel belang. 

De bestuurs inrichting garandeert de beleving van grondrechten en vrijheden. Burgers 
zullen zo dicht mogelijk bij het bestuur betrokken worden door o.a. betrouwbare 

en actieve vertegenwoordigingen, intensieve dialoog en decentralisatie van bestuur. 
Regionale organen zullen optimaal worden ingezet bij de ontwikkeling van het land.

Individuele vrijheid van de burger staat voor ons centraal. De rol van de persmedia bij 
de bewaking en beoordeling van de democratie moet worden gekoesterd. Vrede en 

veiligheid zijn centraal voor de vrijheidsbeleving van elk mens in Suriname en dient in 
het hele grondgebied gegarandeerd te zijn. De garantie van vrede en veiligheid schept 
eveneens een basis voor vooruitgang van individuen, groepen en van de samenleving als 
geheel.

Actieve participatie van Suriname op internationale en regionale fora is van belang 
voor het aansturen van globaliserings- en regionale integratieprocessen in nationaal 

belang. Supranationale instituten beperken de nationale soevereiniteit maar bieden 
tevens ondersteuning bij grensoverschrijdende problemen, zodat participatie hierin van 
strategisch belang is. De Surinaamse diaspora zal worden betrokken bij de nationale 
ontwikkeling.
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NATIEVORMING EN VERBROEDERING

De verbroedering van ons volk, die gestalte krijgt in acceptatie, begrip en waardering van 
de verschillen opdat alle groepen in vrede met elkaar kunnen blijven leven, is een van de 
fundamenten van een harmonieuze samenleving. Rijk en arm, jong en oud, man en vrouw, 
zij dienen de beschikking te hebben over een helder stelsel van normen en waarden met 
betrekking tot respect voor elkaar, rechtvaardigheid, eerlijkheid, ethiek, en bescherming 
van zwakken.

Cultuur en religie zijn de bronnen van geestelijke ontwikkeling van een volk en zijn leiders. 
Een ieder heeft recht op vrije culturele en religieuze belevingen. Zij vormen ook de ankers 
voor de identiteit van individuen en groepen. Het onderlinge begrip en respect voor 
elkaars religieuze en culturele beleving vormen de basis voor een gemeenschappelijke 
Surinaamse identiteit. In het overheidshandelen zal er adequaat rekening worden 
gehouden met de culturele diversiteit van ons land.
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De VHP is een politieke organisatie die zich in haar politiek laat leiden door 
idealistische en staatkundige beginselen, de Grondwet, en internationale 
verdragen. 

De volgende 10 grondbeginselen worden door de VHP geacht de basis te 
vormen voor duurzame ontwikkeling van Suriname:

De VHP streeft naar een harmonieuze Surinaamse samenleving welke 
haar krachten put uit de vrijheid en verscheidenheid in religie, etniciteit, 
cultuur, persoonlijke overtuiging, democratie en vrije meningsuiting. 

De VHP staat voor een staatsbestuur gebaseerd op de principes 
van goed bestuur, sterke overheidsinstituten, openbaarheid, 
voorspelbaarheid, transparantie en decentralisatie.

De VHP staat voor een democratische rechtsstaat met scheiding van 
de drie machten en geeft invulling aan haar politiek bestuurlijk beleid 
via sociaal-democratische en sociaal-liberale principes. 

De VHP staat voor verbroedering, natieversterking en solidariteit.
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GRONDBEGINSELEN VHP
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De VHP staat voor hoogwaardig onderwijs, persoonlijke ontplooiing, 
emancipatie en het ontwikkelen van talenten.

De VHP staat voor een sociaalliberale samenleving met een 
gereguleerde vrije markteconomie, diversificatie van de economie, en 
ondernemerschap

De VHP zet zich in voor wereldwijde vrede, veiligheid, gelijkwaardigheid 
en staat voor dialoog en internationale samenwerking met 
gelijk-denkende landen. 

De VHP staat voor de groene ontwikkeling van Suriname, waarbij de 
balans tussen economie en duurzame ontwikkeling vraagt om politieke 
keuzes voor o.a. smart agrarische productie, natuurontwikkeling, 
milieuvriendelijke productie, ICT ontwikkeling en mobiliteit, schone en 
leefbare buurten en stadsontwikkeling, en duurzame energieproductie. 

De VHP staat voor het vergroten van het nationaal inkomen, 
welvaart, welzijn en sociale rechtvaardigheid voor iedere burger: het 
rechtvaardig verdelen van het nationaal inkomen en het garanderen 
van bestaanszekerheden zoals werkgelegenheid, en woon- en leef 
voorzieningen voor iedere burger.

De VHP staat voor vrijheid, gelijkheid en broederschap.
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