Workshop duurzame producten
Inleiders:

Sharief Mohamed, Ministerie LNV, Nederland
Soucil Jaharia, Plantage Spieringshoek, Suriname

Moderator:

Rinia Doelasoeri, Docent en Onderzoeker, Anton de Kom Universiteit,
Suriname

Notulist:

Jessica Lansheuvel, Student Public Administration, Faculteit der
Maatschappij Wetenschappen, Anton de Kom Universiteit , Suriname

De workshop duurde van 10:15 u tot 11:35 u. Tijdens de workshop werd er flink
gediscussieerd over de mogelijke manieren waarop Surinaamse landbouwers tot
duurzame productie zouden kunnen komen. Er moest aan het einde van de
workshop antwoord gegeven kunnen worden op 3 vragen.
Deze zijn:
1) In welke mate biedt deze sector potentie van duurzame ontwikkeling in
Suriname?
2) Wat zijn de kansen? Wat zijn de bedreigingen? Wat is er nodig?
3) Wat beveel je de Surinaamse regering aan? Wat beveel je de N.G.O’s of het
bedrijfsleven aan?
Deze vragen zullen in volgorde als volgt worden beantwoord met de uit de workshop
voortgekomen informatie.
Ad 1) Tijdens de discussie waren de deelnemers het met elkaar eens dat de sector
genoeg potentie biedt, maar dat deze niet voldoende wordt ontwikkeld. Er werd ook
aangegeven dat er geen visie is. Er wordt een ad hoc beleid uitgevoerd door de
overheid op dit gebied. De consument zou ook geprikkeld moeten worden om meer
te gaan betalen voor de duurzame producten.
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Ad 2)-De kansen van de duurzame producten zitten volgens bepaalde deelnemers in
de kleinschaligheid. Kleinschalige projecten zouden beter te realiseren zijn in
Suriname en hebben meer kans van slagen als de nodige ‘know how’ wordt
toegepast. De consument zou ook bewust gemaakt moeten worden van het feit dat
duurzaam geproduceerde producten duurder zijn, maar ook gezonder. Duurzame
producten zouden daardoor ook makkelijker voor de export beschikbaar kunnen
komen.
Een
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dat

kleinschaligheid

en

duurzaamheid de producten duurder maken.
Verder werd er aangeven dat het ‘Agrarisch Sector Plan’ schittert van de
algemeenheid, maar het zou geconcretiseerd moeten worden. En de voordelen van
het certificeren van bedrijven zouden bekeken moeten worden. Er zou ook een
duurzaamheidskader opgesteld moeten worden.
Ad 3) De verschillende actoren moeten serieus aan tafel gaan zitten, om aan te
geven welke richting ze op wensen te gaan. De Surinaamse overheid moet met een
duidelijk duurzaam beleid komen. En zou ook samenwerkingen moeten aangaan met
Caricom- lidlanden om de producten te kunnen exporteren.
Dit was een korte weergave met de essentie van de discussie van workshop 3.
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