
Voorzitter en overige bestuursleden van de jarige C-47, 
Besturen en kaders van de aangesloten lidbonden, 
heer minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, 
Leden van de Nationale Assemblee, Besturen van de bij Ravaksur 
aangesloten Centrales, 
Voorzitter  en overige vertegenwoordigers van de V.S.B., 
Overige aanwezigen, genodigden en vertegenwoordigers van de pers, 
 
Namens de Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR) 
feliciteer ik u alvast met uw verjaardag en wij wensen u veel voorspoed 
voor het nieuwe jaar. U bent de  eerste die aan het begin van het jaar uw 
jaardag gedenkt. 
Men zegt “life begins at fourthy” en vandaag  bent u 3 jaar verder. 
Gelukkig mogen wij vaststellen dat uw organisatie vanaf haar oprichting 
durf  en volwassenheid heeft getoond door steeds in de voorste 
gelederen te staan  wanneer het gaat om de behartiging van de belangen 
van de werkende mens in de ruimste zin des woords. 
 
Alvorens verder te gaan, willen wij ook de felicitaties overbrengen aan 
de vertegenwoordigers van de FOLS, die gisteren donderdag 10 januari 
hun 45ste verjaardag hebben herdacht. 
 
Wij willen ook de totale werkende klasse feliciteren met de onthullling 
van het bronzen kopstuk van Louis Doedel, dat thans op het terrein van 
het Edukatief Centrum van de Vakbeweging staat als een blijvende 
herinnering aan zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Surinaamse 
vakbeweging. 
 
Als wij uit gaan van het thema van deze bijzondere Assemblee van de 
Arbeid, met name : “C-47 en verdeling van economische groei”, mogen 
wij met trots vaststellen dat wij als werkende klasse vanaf de slaven 
periode hebben bijgedragen aan de economische groei. 
Vaak hebben wij zelfs meer bijgedragen dan andere groepen door niet 
alleen de arbeid te geven, maar ook met zweet en bloed tot zelfs de 
dood. 
Als vakbeweging zijn wij nooit tegen economische groei en zullen dat 
ook nooit zijn. Waar wij wel problemen mee hebben is de rechtvaardige 
verdeling van de resultaten van die economische groei, welke niet 
plaatsvindt. Indien er geen strijd komt, krijgen wij niets terug voor onze 
bijdrage. 
 



Het is daarom belangrijk dat wij van deze plaats uit alle werknemers, 
leden van vakbonden oproepen om aktiever deel te nemen aan de 
aktiviteiten van hun organisaties. 
Het is niet een zaak van een bestuur alleen, maar meer nog een zaak van 
de leden zelf. Er is niemand die uw belang beter gaat behartigen dan uw 
eigen vakbond en de totale vakbeweging. Het is de  enige organisatie die 
door u zelf en naar uw eigen keuze wordt opgericht. Het  uw 
grondwettelijk recht. 
 
Dames en heren, 
Ravaksur wil van deze gelegenheid gebruikmaken  om die werkgevers 
of direkteuren van bedrijven, die werknemers het recht ontnemen  zich 
te organiseren of werk van maken bestaande vakbonden te willen kapot 
maken, op te roepen om van die zinloze weg af te stappen en samen met 
de vakbonden te werken aan het behartigen van de wederzijdse 
belangen. 
In de 21ste eeuw kunnen wij het als land niet maken om terug te gaan 
naar de middel eeuwen. 
Trouwens, als je als bedrijf internationaal wil mee tellen zal je moeten 
voldoen aan de  basis standaarden van de Internationale Arbeids 
Organisatie. 
 
In de afgelopen periode hebben wij als Ravaksur samen met de overige 
sociale partners gewerkt aan een aantal fundamentale zaken binnen de 
wetgeving en binnen de verschillende instituten om betere garanties te 
bieden alle betrokken partijen binnen het proces van economische 
ontwikkeling in ons land. 
 
Tot slot doen de overige partners in Ravaksur verband een beroep op u 
om verder te werken aan de op handen zijnde fusie tussen C-47 en 
andere bij de fusie betrokken vakcentrales. 
 
Lang leve de strijd van de werkende  klasse. 
 
 
 
         Dank u. 


