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maatfinanciering, dankzij het uitgestrekte 
regenwoud. Ons land staat nog altijd te 
boek als meest beboste land ter wereld 
met 93 procent bosbedekking.
 
Suriname moet een balans zien te vinden 
tussen natuurbehoud en behoud van 
zijn groene imago aan de ene kant en 
economische ontwikkeling aan de andere 
kant. De klimaattop COP26 in Glasgow is 
daarom een belangrijk moment om bij 
stil te staan. In deze Online Discussie zijn 
daarom de volgende vragen besproken:

1. Wat de gevolgen zijn van de kli-
maatafspraken voor de olie- gas-
sector en voor Suriname?

2. Kan Suriname CO2-negatief 
blijven, met een groeiende olie- 
en gasindustrie? En kan het prof-
iteren van de op COP26 toezegde 
klimaatfinanciering voor landen 
met veel bos?

Klimaatkansen voor Suriname
WWF-Guianas hield 27 januari 2022 de 
Online Discussie ‘Klimaatkansen voor  
Suriname’. Een zeer diverse en internation-
aal publiek van 414 mensen volgde hoe de 
minister van Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Milieu, prominenten uit het bedrijfsleven, 
NGO’s en een jongerenvertegenwoordi-
ger hun visie gaven hoe Suriname zich 
kan profiteren van de afspraken die zijn 
gemaakt op de klimaattop COP26 die in 
november 2021 in Glasgow is gehouden.
 
Met de bijeenkomst hoopt WWF-Gui-
anas een maatschappelijke discussie 
te stimuleren over het ontwikkelen van 
een groene, duurzame economie in Su-
riname. Ons land staat namelijk op een 
historische kruispunt: Enerzijds groet 
Suriname de komende jaren uit tot een 
wereldspeler op het gebied van offshore 
olie- en gaswinning, terwijl op land de 
natuur onder toenemende druk staat 
door onder meer illegale en ongeregu-
leerde goudwinning. Anderzijds liggen er 
voor Suriname enorme kansen voor kli-

3. Moeten inkomsten uit olie en gas 
gebruikt worden om ons bos te 
beschermen? En hoe kan Suri-
name een werkelijk groene econ-
omie ontwikkelen?

In deze brochure blikken wij terug op de 
succesvolle Online Discussie en kijken 
we vooral vooruit naar de toekomst van  
Suriname. U vindt de belangrijkste uitkom-
sten opgesomd en samenvattingen van de 
sprekers. Hiermee hoopt WWF-Guianas 
bij te dragen aan een brede discussie over 
het bouwen van een groene en duurzame 
economie in Suriname.
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‘‘SURINAME MOET NAGAAN HOE WE 
FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR 
MITIGATIE EN ADAPTATIE OPTIMAAL 
KUNNEN GEBRUIKEN.’
 MINISTER SILVANO TJONG - AHIN

‘‘
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Uitkomsten Klimaatkansen voor Suriname:

mogelijkheden en zich meer 
richten op milieuvriendelijke 
investeringen en technologische 
ontwikkelingen voor het bereiken 
van de klimaatdoelstellingen. Nu 
is het tijd om te beginnen met 
duurzaam ondernemen en inhoud 
te geven aan de doelstellingen 
van COP26. De Duurzame ontwik-
kelingsdoelen van de Verenigde 
Naties dienen hierbij als leidraad.

3. Er moet een betere balans komen 
tussen duurzaam gebruik en het 
behoud van het bos enerzijds 
en ontwikkeling anderzijds. De  
inheemse en tribale gemeenschap 
speelt hierin een belangrijke rol. 
De overheid en particuliere Sector 

1. Suriname moet zijn unieke groene 
imago behouden en tegelijk een 
duurzame economie ontwikkelen. 
Daarvoor moet Suriname zijn 
bossen kunnen gebruiken voor het 
verhandelen van carbon credits aan 
industrielanden, de zogenoemde 
klimaatfinanciering. En er dient 
een een Sovereign Wealth Fund te 
worden opgezet dat wordt gevuld 
met de olie- en gasinkomsten.  
Staatsolie heeft al toegezegd 
ongeveer 27% van de olie- en 
gasinkomsten in het fonds te 
zullen storten.

2. In samenwerking met de over-
heid, moeten bedrijven optimaal 
gebruik maken van de financiële  
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en NGO’s moeten samen met 
inheemsen en tribale gemeen-
schappen initiatieven ontwikkelen 
voor klimaatbeleid, door de natuur 
te behouden en de rechten van  
inheemse en tribale gemeen-
schappen te beschermen.

4. Door jongeren bij klimaatacties 
te betrekken, krijgen zij de kans 
om de wereld op een gezondere, 
duurzamere en ook rechtmatige 
manier opnieuw vorm te geven. Dit 
kan gedaan worden door klimaat-
verandering onderdeel te maken 
van het leerplan voor scholen.

‘WERELDWIJD ZIJN WIJ DE 
BESTE BESCHERMERS VAN ONZE 
GRONDGEBIEDEN; IK VOLG DE REGELS 
VAN MIJN VOOROUDERS EN BESCHERM 
HET BOS.’
  JOAN VAN DER BOSCH

‘‘
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Minister van Ruimte- 
lijke Ordening en Milieu  
Silvano Tjong-Ahin is een 
Surinaamse econoom en 
politicus. Hij was van 2010 
tot 2020 directeur van 
het Management Instituut 
voor Grondregistratie en 
Land Informatie Systeem 
en van 2016 tot  2019  
President-Commissaris 
van de Centrale Bank van  
Suriname (CBvS). In 2020 
trad hij toe tot het Kabi-
net-Santokhi als minister 
van Ruimtelijke Ordening 
en Milieu.

BIO’S VAN DE 
SPREKERS

SILVANO TJONG-AHIN
MINISTER RUIMTELIJKE 
ORDENING EN MILIEU 
(ROM) 

David Singh is de directeur  
van WWF-Guianas en heeft 
meer dan twintig jaar er-
varing in leidinggevende 
functies op het gebied van 
Management van Natuurlijke 
Hulpbronnen. Hij heeft veel 
samengewerkt met lokale en 
inheemse gemeenschappen, 
civil society en de private 
sector voor het ontwikkelen 
van oplossingen die passen 
binnen de lokale context op 
het gebied van onder meer 
klimaatverandering, behoud 
van biodiversiteit, de rech-
ten van de inheemse en de  
Duurzame Ontwikkelings-
doelen van de VN.
 

DAVID SINGH
DIRECTEUR WWF-GUIANAS 
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Bryan Renten, voorzit-
ter van de Vereniging 
Surinaams Bedrijfsleven 
(VSB) is zijn carrière ge-
start bij Staatsolie, waarna 
hij na vijf jaar overstapte 
naar de Fernandes Group. 
Hier klom hij snel op in de 
rangen en was voor langer 
dan 16 jaar de CEO van  
Fernandes Bottling Company, 
de grootste business unit van 
de groep. Inmiddels is hij  
benoemd tot COO van dit be- 
drijf en in april 2016 is Renten 
benoemd tot voorzitter van 
de Vereniging Surinaams 
Bedrijfsleven (VSB).BRYAN RENTEN 

VOORZITTER 
VERENIGING SURINAAMS 
BEDRIJFSLEVEN (VSB)

BIO’S VAN DE 
SPREKERS

CEO van Staatsolie Annand 
Jagesar heeft voorafgaand 
aan zijn functie verschillende
posities bekleed binnen dit 
bedrijf, waaronder Manager 
Corporate Planning, Deputy 
Director Business Develop-
ment en Deputy Director of 
Downstream Operations. 
Jagesar is tevens lid van de 
Raad van Commissarissen 
van verschillende organi- 
saties, waaronder Assuria 
N.V.
  

ANNAND JAGESAR
CEO STAATSOLIE 
MAATSCHAPPIJ  
SURINAME N.V.   
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Marie-Josée Artist is Antro-
poloog en als beleidsmede- 
werker werkzaam bij het Bu-
reau van de Vereniging  van 
Inheemse  Dorpshoofden in 
Suriname (VIDS). Zij is tevens 
deeltijd docent op de Anton 
de Kom Universiteit van  
Suriname en ondersteunt  
dorpshoofden van inheemse   
gemeenschappen bij het  
het vertegenwoordigen 
van hun rechten en be- 
langen en houdt zich met 
name bezig met de wet- 
telijke erkenning van gron- 
denrechten. 

BIO’S VAN DE 
SPREKERS

MARIE-JOSÉE ARTIST
BELEIDSMEDEWERKER 
VERENIGING VAN INHEEMSE 
DORPSHOOFDEN IN 
SURINAME (VIDS) 

Kapitein Joan van der Bosch 
is sinds 2004 dorpshoofd 
van Pikin Poika. Daarnaast 
is zij adjunct-district commis- 
saris en ressortraadsvoor- 
zitter van Para Noord. Tij-
dens haar leiderschap heeft 
zij ervoor gezorgd dat haar 
dorp stromend water kreeg 
en een 24-uursvoorziening 
voorelektriciteit. Zij is mo-
gelijk   het eerste  vrouwelijk 
dorpshoofd in Suriname en 
is tevens lid van het bestuur 
van VIDS.

JOAN VAN DER BOSCH
DORPSHOOFD VAN PIKIN 
POIKA 
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‘DUURZAAM ONDERNEMEN EN DE 
TRANSITIE VERGT EEN HOLISTISCHE 
AANPAK, WAARBIJ DE OVERHEID EEN 
ROL SPEELT OM DE JUISTE CONDITIES 
TE CREËREN.’
   BRYAN RENTEN

‘‘

Matai Zamuel is een jonge 
Surinamer die vanaf heel 
jong al pleit voor de bewust-
wording onder de jongeren 
als het gaat om Klimaat-
verandering. Hij heeft als 
missie om de jongeren, in het  
bijzonder in het binnenland 
educatief op te leiden, zodat 
zij kunnen begrijpen wat de 
gevolgen kunnen zijn en zo 
de andere jongeren binnen 
hun gebied de informatie 
bij te brengen. Zamuel is 
gedreven en en doet er alles 
aan dat de bewustwording 
en de educatie van Klimaat-
verandering in Suriname 
volledig tot stand wordt 
gebracht.

BIO’S VAN DE 
SPREKERS

MATAI ZAMUEL
JONGE PLEITBEZORGER
VOOR HET KLIMAAT
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Suriname heeft geparticipeerd 
in de COP26 met voor haar drie  
belangrijke agendapunten: erken-
ning voor het feit dat Suriname haar 
bos heeft geconserveerd, ‘climate 
justice’ in de zin dat er ruimte moet 
zijn voor opkomende kleine olielan-
den om zich te ontwikkelen en het 
vergemakkelijken van de toegang 
tot klimaatfinanciering. Er zijn ver-
schillende financiële mogelijkheden 
die internationaal worden geboden 
voor met name de private sector. De 
rol van de overheid is onder meer 

Silvano Tjong-Ahin  Minister 
Ruimtelijke Ordening en 
Milieu

Samenvatting van de 
sprekers

‘DE GUIANA’S STAAN OP EEN BELANGRIJK 
KRUISPUNT; ZULLEN WE EEN BAKEN VAN 
HOOP VORMEN VOOR DE REST VAN DE 
WERELD OF ZULLEN WE ONS GROENE 
IMAGO KWIJTRAKEN DOOR EEN GEBREK 
AAN FINANCIËLE MIDDELEN VOOR HET 
NEMEN VAN KLIMAATACTIES.’
    DAVID SINGH

‘‘
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het identificeren en toeganke-
lijk maken van de beschikbare  
f inanciering alsmede het 
creëren van fiscale incentives 
voor milieuvriendelijke inves-
teringen en het ontmoedigen 
van milieuonvriendelijke inves-
teringen. De rol van de private 
sector is het optimaal benut-
ten van de financiële moge- 
lijkheden, een verhoogde focus 
leggen op milieuvriendelijke 
investeringen en het op de voet 
volgen van de technologische 
ontwikkelingen die nodig zijn 
om klimaatacties te realiseren.
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initiatieven ondernomen om de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen actief te promoten 
binnen de private sector en de VSB zet 
graag haar inspanningen voort om zo 
samen met de overheid daadwerkelijk 
invulling te geven aan de doelstellingen 
van de COP26.

Ook het Surinaams bedrijfsleven reali-
seert zich dat het roer om moet en dat 
men in Suriname naar een fossielvrije 
samenleving moet gaan. Dit wordt onder 
meer gedreven door een economische 
noodzaak, daar consumenten steeds 
kritischer worden en vaker eisen van 
consumenten dat producten op een 
milieuverantwoorde manier worden ge-
produceerd. In haar Manifest voor Duur-
zame Ontwikkeling van 2015 heeft de VSB 
vier pijlers geïdentificeerd waar de focus 
zou moeten liggen: ‘good governance’, 
het creëren van de juiste condities voor 
economische groei, sociale inclusiviteit en 
duurzaamheid van het milieu. Ondanks 
het feit dat Suriname in de afgelopen 
jaren te kampen heeft gehad met een 
aantal economische crises, is het nu de 
tijd om te starten met duurzaam onder-
nemen. Een aantal bedrijven hebben al 

Bryan Renten  Voorzitter 
Vereniging Surinaams 
Bedrijfsleven (VSB)

‘OOK HET SURINAAMS 
BEDRIJFSLEVEN REALISEERT 
ZICH DAT HET ROER OM 
MOET EN WIJ NAAR EEN 
FOSSIELVRIJE SAMENLEVING 
MOETEN GAAN.’
  BRYAN RENTEN

‘‘
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Joan van der Bosch  
Kapitein van het dorp  
Pikin Poika
Wereldwijd zijn de inheemsen 
de beste beschermers van hun 
grondgebieden; ze volgen de 
regels van hun voorouders 
en beschermen zo het bos in 
hun gebied. De inheemsen in 
Suriname doen bewust niet 
aan houtkap en proberen op 
andere manieren in hun on-
derhoud te voorzien. Ze doen 
onder meer aan landbouw en 
maken gebruik van bosbijpro-
ducten voor eigen gebruik en 
verkoop. Maar ook zij merken 
de invloeden van de klimaat-
verandering; zij kunnen niet 
meer rekenen op de regenti-
jd en soms blijft de droge tijd 
helemaal uit. Als gevolg hier-
van moeten ze zich aanpassen 
en ze maken gebruik van hun  

traditionele kennis om dit te 
doen. Inheemse volken be- 
schikken niet over kapitaal en 
politieke macht, maar hebben 
wel veel kennis van de natuur. 
De visie van kapitein Joan van 
der Bosch is het erkennen van 
het belang van een juiste balans 
is tussen het duurzaam gebruik 
en behoud van het bos ener- 
zijds en ontwikkeling anderzijds, 
en zij streeft ernaar deze visie 
over te brengen op de volgende 
generaties van haar gebied. 
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Marie-Josée Artist
Beleidsmedewerker  
Vereniging Inheemse
Dorpshoofden in Suriname (VIDS)

de overheid hiertegen optreedt. De over-
heid, maar ook de private sector en NGO’s, 
worden aangemoedigd om samen met de 
VIDS passende initiatieven te ontwikkelen, 
waarbij bescherming wordt geboden aan 
de rechten van de inheemsen en het be-
houd van de natuur centraal staat. Ook 
dient een klachtenmechanisme ontwikkeld 
te worden, welke een integraal onderdeel 
zou moeten worden van de ‘Nature-Based 
Solutions’ en andere initiatieven die  
inheemse volken en hun woon- en leef- 
gebied beïnvloeden. 

VIDS herkent de noodzaak van de erken-
ning en bescherming van de collectieve 
inheemse rechten, waaronder gronden-
rechten, zelfbeschikkingsrecht en het recht 
op FPIC bij projectplannen in inheemse 
gebieden of projectplannen die van in-
vloed zijn op inheemse gebieden en/of de 
bewoners. Bij de ontwikkeling en uitvoer-
ing van klimaatbeleid worden inheemse 
gemeenschappen vaak gemarginaliseerd 
en worden hun rechten niet nageleefd. 
Dit, ondanks het feit dat inheemse volken 
erom bekend staan dat hun leefwijze en 
respect voor de natuur een belangrijke 
bijdrage levert aan de instandhouding 
van de ecosystemen en biodiversiteit. Nog 
steeds vindt er illegale houtkap plaats, de 
wateren worden vervuild met kwik en het 
geweld in het bos neemt toe, zonder dat 
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‘‘

Annand Jagesar
CEO Staatsolie 
Maatschappij 
Suriname N.V

Hoewel Staatsolie Maatschappij  
Suriname N.V. vooral actief is 
in de olie-industrie, gaat het 
de discussie niet uit de weg 
daar het milieu een issue is die 
alle inspanningen plegen om 
energie te leveren uit schone 
bronnen, niet alleen omdat de 
klant dit steeds meer vraagt, 
maar ook vanwege de eigen 
verantwoordelijkheid naar de 
naar de natuur. Dit zal onder 
meer tot uiting komen door 
middel van de besteding van 
de inkomsten uit de oliesector. 
Circa 27% van de inkomsten 
zal worden afgestaan aan een 
Sovereign Wealth Fund ter 

waarborging van het welzijn 
van de komende generaties 
en daarnaast zal Staatsolie alle 
inspanningen plegen om naar 
een groene economie te gaan 
in Suriname. 

ER IS MAAR EEN MOEDER AARDE EN WE MOETEN 
ERVOOR ZORGEN DAT WE OP EEN GOEDE MANIER 
SAMEN OP AARDE KUNNEN LEVEN.’

   ANNAND JAGESAR

‘‘

15 



David Singh 
Director WWF-Guianas

het verkrijgen van financiering moeilijk 
blijft voor ‘Small Developing Countries’. 
Tegen deze achtergrond is het daarom 
belangrijk dat Suriname een link maakt tus-
sen de winningssector en groene ontwik-
keling, de planning en ontwikkeling van 
klimaatacties gangbaarder maakt, start 
met het monetariseren van bosecosys-
temen en waarborgt dat het ‘Sovereign 
Wealth Fund’ in lijn is met het traject voor 
groene ontwikkeling. Duidelijk is dat de 
landen in de Guianas zich op een kruis-
punt bevinden; zullen zij een baken van 
hoop vormen voor de rest van de wereld 
of hun groene imago verlezen door een 
gebrek aan financiële middelen om de 
benodigde klimaatacties te ondernemen. 

De aanpak van klimaatverandering is een 
moeilijke, complexe en dure aangelegen-
heid. Alleen al de verplichtingen die Su-
riname heeft onder het Parijs Akkoord 
bedragen bijkans USD 700M. Daarnaast 
dient Suriname, net als Guyana, er re- 
kening mee te houden dat het haar groene 
imago behoudt wanneer de keuze wordt 
gemaakt om de offshore olie- en gasindus-
trie verder te exploiteren. Daarom dient 
een land als Suriname bij het ondernemen 
van klimaatacties erop te letten dat de 
financiering van een dusdanige omvang 
is dat het daadwerkelijk impact heeft, de 
snelheid van de implementatie van de 
klimaatacties voldoet aan de noodzaak 
hiertoe en dat het groene imago inder-
daad behouden blijft. Tot nu kan gesteld 
worden dat traditionele benaderingen voor 
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Matai Zamuel 
Jonge pleitbezorger voor het 
klimaat

ve gewoonten welke zouden bijdragen 
aan de natuur. In het tertiair onderwijs 
zou een vak, specifiek gericht op klimaat- 
verandering, geïntroduceerd kunnen wor-
den waardoor jongeren een betekenisvolle 
bijdrage kunnen leveren aan mitigatie van 
en adaptatie aan de effecten van klimaat-
verandering. Daarnaast dient een beroep 
te worden gedaan op de overheid om 
toegang tot educatie verder te verbreden 
en organisaties en initiatieven buiten het 
reguliere educatiesysteem te ondersteu-
nen. Het betrekken van de jeugd in kli-
maatacties biedt ze de kans om de wereld 
opnieuw in te richten op een gezondere, 
duurzamere en ook rechtmatigere manier. 

De werkelijke meerwaarde van de COP26 is 
afhankelijk van de wijze waarop en de mate 
waarin Suriname kapitaal en middelen 
mobiliseert en inspanningen pleegt voor 
het behalen van de gestelde doelen. Het 
herstructureren van de bestaande onder-
wijssystemen zou een belangrijk bijdrage 
kunnen leveren hieraan. In het primair 
onderwijs zou onderwijs gegeven moeten 
worden moeten worden over klimaatver-
andering in bestaande leermodellen en 
vakken, zoals aardrijkskunde en geschie-
denis. Op Secundair onderwijsniveau zou 
in vakken als natuurkunde en sociologie 
dieper kunnen worden ingegaan op de 
oorzaken en geschiedenis van klimaat-
verandering. Hierdoor zouden kinderen 
de gelegenheid krijgen om vaardigheden 
te ontwikkelen en ook andere positie-
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Media Analysis

Social Media

Online Marketing

OUR WORK
OUR MISSION IN THE GUIANAS IS TO WORK 
TOGETHER WITH THE PEOPLE OF SURINAME 
AND GUYANA TO CONSERVE THEIR NATURAL 
HERITAGE FOR HUMAN WELL-BEING FOR NOW 
AND FOR GENERATIONS TO COME.


