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01‐05‐2014
Kijkers en luisteraars, dames en heren, arbeiders van Suriname. Aan de vooravond van de
Internationale dag van de Arbeid, wens ik u toe te
spreken.
De 1 mei‐viering vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten van Amerika. In 1885 legden
vakbonden een ultimatum op aan werkgevers om hen te dwingen een 8‐urige werkdag in te
voeren per 1 mei 1886. Er werd voor 1 mei gekozen omdat dat de dag was waarop in de
Verenigde Staten van Amerika traditioneel de arbeidscontracten werden verlengd.
Deze datum is door vele landen in de wereld aangehouden om de Dag van de Arbeid te
gedenken. Ook Suriname houdt deze datum aan. Het is dus goed om in verband met het
gedenken van de
Internationale Dag van de Arbeid elk jaar weer na te gaan welke ontwikkelingen
zich hebben voltrokken op de arbeidsmarkt, welke vorderingen zijn geboekt en
hoe wij de toekomst op korte termijn tegemoet zien.
Dames en Heren
Een hele belangrijke ontwikkeling momenteel is, dat na meer dan 40 jaren
van discussies over het onderwerp minimumloon een wetsontwerp is goedgekeurd
door de Raad van Ministers en nu voor de verdere behandeling ligt bij de
Staatsraad. Het wetsontwerp Minimumuurloon zal samen met de wetsontwerpen Nationale
Basiszorgverzekering en Algemeen Pensioen 2014, onderdeel zijn van het door de
regering in te stellen Sociaal Zekerheidsstelsel.
Om meer inzicht te krijgen in het inkomen van arbeiders, is een
loononderzoek gedaan, die in een afrondende fase verkeerd en is een aanvang
gemaakt met een onderzoek betreffende inkomensverruiming/bijverdienen van de
werkende klasse. Het Ministerie van ATM heeft het voornemen om meerdere
arbeidsmarktonderzoeken te verrichten met het doel meer inzicht te kunnen
verwerven van wat zich op de arbeidsmarkt afspeelt en ter ondersteuning van het
beleid.
Dames en heren
Wat betreft het werkgelegenheidsvraagstuk, biedt het Ministerie van ATM
enkele standaard diensten aan, zoals de dienst Arbeidsbemiddeling die bemiddelt
voor werkzoekenden bij het vinden van werk. Indien nodig wordt met behulp van andere
diensten werkzoekenden een vak of vaardigheden aangeleerd met het doel
de kansen voor het vinden van werk op de arbeidsmarkt te vergroten.
In dit verband kan genoemd worden:



De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) die
gericht is op scholing in technische‐ en dienstverlenende beroepen.
De Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training
Centre (SHTTC) biedt opleidingen voor werk in de Horeca en Toerisme sector.



De Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) biedt
jaarlijks een serie van trainingen aan voor het aanleren en aanscherpen van
vaardigheden
voor dienstverlenende beroepen en ondernemerschap.

Dames en heren,
Het ministerie van ATM zal binnenkort overeenstemming bereiken met de
sociale partners en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over
een Decent Work Country Program voor Suriname, waardoor een aantal projecten
uitgevoerd kunnen worden met ondersteuning van de ILO.
Ook dit jaar zal Suriname met een tripartiete
delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, vakbeweging en het
bedrijfsleven participeren aan de Honderd en Derde Conferentie van de ILO, waar
de internationale standaarden vastgesteld, getoetst en herzien worden, aan de
hand van de ontwikkelingen die zich voordoen in de wereld, met het doel
arbeiders te beschermen en hun werkomstandigheden te verbeteren.
Het ministerie van ATM zal in samenspraak met de sociale
partners, zich blijven beijveren voor goede arbeidsverhoudingen en werkomstandigheden
in ons land. Ook de bescherming van de werkende klasse zal aandacht blijven krijgen
van het ministerie.
Kijkers en luisteraars, dames en heren, arbeiders van Suriname.
Rest mij u een fijne, maar ook bezinningsvolle "Wrokoman Dey" toe te wensen.
Ik dank u.
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