Toespraak van de heer Roy Haverkamp, directeur van het Scholings Instituut voor de
Vakbeweging in Suriname (SIVIS) ter gelegenheid van de afsluiting van de 70ste
Basisopleiding.
Datum : dinsdag 8 februari 2011-02-07
Plaats : SIVIS Educatief Centrum, Arabistraat # 7 te Geyervlijt
Spreker:
Meneer de minister van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, de
heer Ginmardo Kromosoeto B.Sc.
Meneer de directeur van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, de
heer mr. Relyveld.
Meneer de voorzitter en overige bestuursleden van het Stichtings bestuur.
Vertegenwoordigers van de Vakcentrales
College en overige personeelsleden van het SIVIS
Genodigden en vertegenwoordigers van de Pers
Cursiten van de 70ste Basisopleiding.
Mag ik allereerst u allen welkom heten bij de afsluiting van onze 70ste Basisopleiding, waar ik
wegens andere verplichtingen niet persoonlijk bij kan zijn. In het bijzonder zeg ik aan de cursisten,
het is jullie dag vandaag, na een inzet van bijkans 18 weken.
Gestart op dinsdag 5 oktober van het afgelopen jaar, zijn wij na een periode van ongeveer vier
maanden, vandaag dinsdag 8 februari 2011 gekomen bij het moment van de afsluiting van deze
opleiding. Laat mij u in het kort enkele statistische gegevens van deze opleiding doorgeven: Bij de
registratie hebben zich 27 personen opgegeven.
Na de start van de opleiding zijn er 8 (acht) cursisten afgevoerd, waarvan 3 wegens ziekte, 4
wegens drukke werkzaamheden en 1 wegens vulvuldig verzuim.
Van de overige 19 cursisten kan gesteld worden dat deze de opleiding tot het eind met succes
hebben gevolgd.
Vermeldenswaard is, dat trots er geen gender balance was (14 heren en 5 dames) de dames niet
onder deden voor de mannen, maar ook goed hebben geparticipeerd, waarvoor ik u een applaus
vraag.
Voor wat betreft het verloop van de opleiding heeft u bij de evaluatie duidelijk uw tevredenheid
uitgesproken, naast de benodigde kritische kanttekeningen. Aan u allen zeg ik dank voor uw
participatie en ondersteuning.
-2Gebruik makend van deze gelegenheid vraag ik uw aandacht voor het feit dat er ons informatie is
bereikt, dat zich een tendens ontwikkeld binnen bepaalde vakbonden, waarbij kaders die daarvoor
geroepen zijn zich niet optimaal of helemaal niet inzetten voor het behartigen van de belangen van

hun leden. Ook tijdens deze haast afgelopen Basisopleiding is het opgevallen dat er steeds meer
stemmen opgaan van de cursisten, welke aangeven dat zich binnen organisaties functionarissen
bevinden die zich niet inzetten om de meest eenvoudige problemen op te lossen. De reden van dat
gedrag is onbekend, maar trots dat, wil ik u oproepen om u in te zetten voor het goede doel, daar
uw leden op u rekenen. U zult de opgedane kennis niet voor uzelf moeten houden, maar delen met
anderen.
Onze inzet en opzet heeft juist de bedoeling gehad, dat u de opgedane kennis in de praktijk gaat
omzetten, waardoor ook u een bijdrage gaat leveren in het bereiken van het doel van de totale
vakbeweging m.n., het behartigen van de belangen van de leden en hun gezinnen.
De kennis welke u heeft opgedaan is zeker ook van nut voor het leveren van een bijdrage bij de
ontwikkeling van zaken binnen het bedrijf, welke moeten bijdragen tot een betere werksfeer.
In de afgelopen periode heeft u meegekregen de basiskennis en vaardigheden en in sommige
gevallen zelf de uitdieping daarvan voor wat betreft de vakken:
Communicatie, Leiderschap, Coöperatie, Staatsinrichting, basisbegrippen v/d Arbeidswetgeving en
Personeelswet, Vakbondsstructuren, taken van de Shop-stewards en behandeling der Klachten.
Gaat u niet aan de kantlijn zitten, maar blijft u inzetten voor de goede zaak.
Dames en heren,
Alvorens af te sluiten vraag ik uw aandacht voor enkele zaken waarvoor de Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO) onze onverdeelde aandacht vraagt n.l.:
- de kwestie HIV/AIDS op de werkplek;
- seksueel molest op de werkplek;
- kinderarbeid;
- beroepsveiligheid, gezondheid en het milieu op de werkplek;
- decent work of wel waardig werk zo u wilt
- en de situatie van domestic workers, een groep die uit de informele sfeer gehaald moet
worden.
Deze groep behoord tot een deel van een groot aantal vraagstukken op de arbeids markt, welke om
duidelijkheid vragen zoals b.v. de kwestie “kontrakt arbeid”.
Ik zou zo nog door kunnen gaan, maar daarvoor zullen wij andere gelegenheden kiezen.
-3Tot slot zeg ik dank aan een ieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen tot het succes van
ook deze 70ste Basisopleiding, met in het bijzonder, uw vakbond en uw werkgever, de minister van
ATM, het SIVIS-bestuur, de docenten, u als cursisten en heel in het bijzonder de coördinator van
de Basisopleiding, mw. Cairo.
Ik wens u het allerbeste en kijk er naar uit om u op de Middenkaderopleiding te mogen
verwelkomen.

Dank U!!!

