
Bouwen aan democratie 

Interview met Sharda Ganga van Projekta Suriname 

 

In het kader van de Docentenweek Maatschappijleer sprak ProDemos met Sharda Ganga. Ganga – 

die vanuit Paramaribo deelnam aan het interview - is directrice van de Surinaamse NGO ‘Projekta 

Suriname’: een organisatie die zich inzet voor de versterking en ontwikkeling van openbaar bestuur, 

democratie en rechtsstaat in Suriname. Kenmerkend voor Projekta is dat zij dit doet vanuit een 

mensenrechten-benadering, ‘Waarbij bij ieder vraagstuk’, zo vertelt Ganga, ‘de relatie tussen 

rechthebbenden en plichtdragers centraal staat’. Projekta richt zich daarbij enerzijds op het 

versterken van burgers om hun rechten op te kunnen eisen en anderzijds op de verantwoordelijkheid 

van de staat (en het bedrijfsleven) bij het nakomen van haar plichten. ‘Wij gaan er tussenin staan en 

proberen beide partijen dichter bij elkaar te brengen’, aldus Ganga.  

 

Eén van de uitdagingen die Ganga identificeert ter versterking van Suriname’s jonge democratie is 

het creëren van een systeem van politieke verantwoording en transparantie. ‘De instituties die 

controle zouden moeten uitoefenen op de macht zijn uitgehold’, stelt Ganga. Zo kent Suriname geen 

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en wordt ieder jaar weliswaar een staatsbegroting opgesteld, 

maar wordt aan het einde van het jaar geen afrekening gepresenteerd. ‘Het systeem van het 

afleggen van rekenschap en transparantie ontbreekt’. Projekta maakt zich al jaren sterk voor de 

invoering van wet- en regelgeving die dergelijke checks and balances moeten garanderen. 

Tegelijkertijd hebben burgers nog te weinig kennis waarom dergelijke systemen belangrijk zijn. 

Ganga legt uit: ‘Als je niet bent opgegroeid in een politieke cultuur waarin afleggen van rekenschap 

normaal is, accepteer je het sneller als dit niet gebeurt’. Projekta richt zich daarom niet alleen op het 

ontwikkelen van een democratische structuur, maar ook op het versterken van een democratische 

cultuur. Ten behoeve van deze laatste doelstelling pleit Ganga bijvoorbeeld voor meer aandacht voor 

burgerschap en democratie in het onderwijs. In dit kader is Projekta onlangs ook een samenwerking 

gestart met ProDemos, die er onder meer op gericht is om van elkaar te leren hoe je kinderen 

spelenderwijs de regels van de democratie en rechtstaat bij kunt brengen.  

 


