
 

 

 

 

 

BEKNOPT VERSLAG BUREAU VOORZITTER 

KENNISMAKINGSBEZOEK AMERIKAANSE AMBASSADEUR 

H.E KAREN WILLIAMS 

DATUM donderdag 15 oktober 2020 

UITGESCHREVEN 

VOOR  

donderdag 15 oktober 2020 

AANVANGSTIJD  10.00 AM 

PLAATS  DNA, kamer Voorzitter 

ONDERWERP  

AMBTELIJKE 

ASSISTENTIE  

Steven Ishwardat - Legal Advisor afdeling International Betrekkingen 

Ruth de Windt – Griffier DNA 

GENODIGDEN   

KORTE INHOUD  De voorzitter: 

1. De voorzitter verwelkomde de ambassadeur H.E. Karen Williams 

2. De Vz. gaf aan dat tussen 10.000 – 15.000 Surinamers in de VS 

wonen en dat een relatie tussen beide landen belangrijk is  

3. DNA is heel belangrijk voor het opstellen, goedkeuren en 

aanpassen van wetten 

4. De Vz. gaf aan vertrouwen te hebben in de relatie VS en Su. De VS 

is een potentieel partner en heeft Su in diverse projecten 

ondersteunt zoals het Albina hospitaal 

5. De samenwerking met South Dakota is dus meer dan alleen 

veiligheid 

6. De verkiezingen in de VS zijn interessant. Het system van “ early 

voters” is een heel ander systeem van stemmen 

7. De Vz heeft een vervolg debat gemist en vroeg naar enige redden 

daartoe 

8. De Vz. gaf aan dat het bezoek van Mike Pompeo enorm belangrijk 

is geweest voor Suriname 

9. Samenwerken op het gebied van trafficking is belangrijk 

10. De Vz. gaf aan dat hij H.E. Karen Williams een indrukwekkende 

loopbaan heeft gehad tot nog toe 



Ambassadeur Karen Williams: 

1. Het is een genoegen en een eer om de spreker een bezoek te 

brengen 

2. De goede relaties moeten voortgezet en verder verdiept worden 

3. De delegatie die Suriname bezocht, bestond uit 6 agentschappen en 

de focus ligt op de economische ontwikkeling. Ook werden 

infrastructurele projecten besproken. 

4. De VS zal Suriname ondersteunen bij zaken zoals herstel van de 

schulden- en kredietfaciliteiten voor kleine en middelgrote 

ondernemingen 

5. Er is behoefte aan een goed bestuur van de financiële sector. Beide 

landen hebben verschillende financiële structuren. 

6. De Surinaamse regering zou prioriteit moeten geven aan de 

financiële sector 

7. Suriname is een potentiële partner. Eerst het bezoek van 

staatssecretaris Mike Pompeo een maand geleden en nu is de 

delegatie twee dagen geleden een duidelijk teken van de inzet van 

de VS van de VS om Suriname bij te staan. 

8. DNA speelt een cruciale rol met betrekking tot wetgeving en 

transparantie is de sleutel 

9. Suriname kan ook rekenen op de hulp van de VS door middel van 

zoommeetings met experts van de VS over vrijwel alle 

onderwerpen. Suriname mag zelf aangeven over welke gebieden zij  

assistentie nodig heeft 

10. De Nationale Guard van South Dakota en Suriname hebben een 

langdurige relatie met betrekking tot veiligheid. Maar deze relatie 

kan worden uitgebreid, aangezien South Dakota ook bekend staat 

om zijn kennis over olie en mijnbouw. Ze kunnen Suriname zeker 

helpen met haar natuurlijke hulpbronnen. 

11. South Dakota en Suriname hebben een vergelijkbare 

populatieomvang, dus zij kunnen zeker helpen bij het opzetten van 

een onderwijssysteem. 

12. De generaal-majoor van de Nationale Guard van South Dakota 

heeft grote belangstelling voor Suriname en hoopt aanwezig te 

kunnen zijn bij de viering van de 45ste herdenking van de 

onafhankelijkheidsdag. 

13. De huidige verkiezingen in de VS zijn erg interessant. De 

provincies kunnen beslissen of ze de stembiljetten gaan tellen 

voordat de peilingen sluiten. De resultaten worden echter pas 

bekendgemaakt nadat de peilingen zijn gesloten.  

14. Het bezoek van Mike Pompeo is van het hoogste niveau. In 2007 

bezocht de minister van Defensie Suriname. Een bezoek van de 

staatssecretaris is echter van een hoger niveau 

15. Het buitenlands beleid verandert niet, ook al zijn er verkiezingen 



16. De VS willen een vreedzame en democratische relatie. Beide 

landen hebben democratieën met vergelijkbare belangen. Dit is een 

uitstekende timing om de relatie te benutten en te maximaliseren 

BESLUITEN   Samenwerken op het gebied van trafficking 

 De Nationale Guard van South Dakota kan de langdurige 

samenwerkingsverband met Suriname uitbreiden op gebieden als  
veiligheid, natuurlijke hulpbronnen en onderwijs 

 Suriname is een potentiële partner. Eerst het bezoek van 

staatssecretaris Mike Pompeo een maand geleden en nu is de 

delegatie twee dagen geleden een duidelijk teken van de inzet van 

de VS van de VS om Suriname bij te staan. 

 De delegatie die Suriname bezocht, bestond uit 6 agentschappen en 

de focus ligt op de economische ontwikkeling. Ook werden 

infrastructurele projecten besproken. 

 De VS zal Suriname ondersteunen bij zaken zoals herstel van de 

schulden- en kredietfaciliteiten voor kleine en middelgrote 

ondernemingen 

VERVOLG 

ACTIVITEITEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


