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Speech de hr. Victor Jones ILO-RAVAKSUR Workshop (09-10 april 2019) 
 

Geachte aanwezigen, 

 

Speciale groet aan Mrs. Vera Guseva, Workers Activities Specialist of the ILO 

Decent Work Team and Office for the Caribbean. 

 

Bij uw aantreden hebben we eerder getracht kennis met u te maken en uw reis 

naar Suriname heeft op de een of andere manier niet plaatsgevonden. Onze 

kennismaking is geen eenvoudige geweest, het is er een geweest van binnen ± 3 

weken, geraken tot het het organiseren van dit evenement. U weet wat we hebben 

doorstaan vooral als we denken aan de procedures van de ILO om aan de 

financiële middelen te komen om dit resultaat tot stand te brengen. Het was kort 

dag en letterlijk a fight against the clock. Ik denk dat dit geen betere manier van 

kennismaking met elkaar is geweest, een van elkaar leren kennen middels 

intensieve samenwerking. Welkom in Suriname mrs. Vera. Geniet niet alleen van 

de workshop maar ook van de mooie Surinamers en het moois dat Suriname te 

bieden heeft. Misschien moet ik vanuit dit spreekgestoelte via u ook de 

felicitaties sturen voor de ILO met haar 100 jarig bestaan. Een eeuw oud en 

SIVIS viert dit jaar haar 50 jaar bestaan (½ eeuw). 

 

Het SIVIS staat op een bepaald kruispunt. 

De huidige positie van SIVIS is geen publiek geheim. Desalniettemin trachten 

wij voorbij deze huidige situatie te kijken om de grenzeloze mogelijkheden te 

zien. We staan op een bijzonder kruispunt, nog 50 jaar op dezelfde voet doorgaan 

of het roer drastisch omgooien. De tijd zal het ons uitwijzen. 

 

Participanten, als ik zo het programma bekijk, gaat u 2 zware dagen tegemoet, 2 

dagen van hard werken.  

*Nationale wetgeving on Occupation Safety and Health 

*Minimumloon 

*Internationale Arbeidsstandaarden op het gebied van Occupational Safety and 

Health. 

 

Verder zal gepresenteerd worden het concept van de ILO Decent Work Country 

Programme 2019 - 2021 

Hoe kan het ook anders “the lessons learnt of the Country Programme 2014-

2016”. 

 



In groepen zult u verder werken aan het identificeren van gebieden voor 

capaciteitsversterking door de vakbond ter ondersteuning van het Decent Work 

Country Programme Agenda. 

 

De discussies die daarna zullen volgen zullen moeten uitmonden tot prioriteit 

stelling.  

 

De samenwerking tussen SIVIS, RAVAKSUR en de ILO is naar dit moment toe 

een heel goede geweest. Het rest mij u 2 vruchtbare dagen toe te wensen en wij 

kijken reikhalzend uit naar het resultaat morgen middag. 

 

DANK U!!! 

 

 

Victor F. C. Jones MA. 


