
SER Aruba 25-jarig jubileum, 24 september 2012 

Felicitatie speech van René A. Richardson, voorzitter SER Sint Maarten 

 

Geachte voorzitter Geerman, secretaris Bijlhout, leden van de SER, hartelijk dank voor uw 

uitnodiging aan de SER Sint Maarten om de viering van uw zilveren jubileum bij te wonen. 5 

Namens de SER Sint Maarten feliciteer ik u van harte met het 25-jarig bestaan van uw raad. 

Uw SER is kort na het bereiken van de Arubaanse Status Aparte opgericht in een tijd van 

diepe economische crisis voor het nieuwe land. Het in stand houden van sociaal-

economische stabiliteit was op dat moment van groot belang. Aruba is er sindsdien in 

geslaagd een zeer succesvolle ontwikkeling door te maken, waarbij toename van welvaart 10 

en verbetering van de kwaliteit van het bestaan hand in hand zijn gegaan. Uw SER heeft aan 

deze ontwikkeling een grote bijdrage geleverd door de regering van advies te dienen en te 

streven naar harmonische sociaal-economische verhoudingen. 

Net als Aruba in de beginjaren van uw Raad, staat ook Sint Maarten aan het begin van de 

ontwikkeling van Eilandgebied tot Land. Daar houden de overeenkomsten niet op. Onze 15 

landen zijn namelijk allebei voor het grootste deel economisch afhankelijk van toerisme, en 

worden beide geconfronteerd met sociale problemen die voortkomen uit een, aan de ene 

kant, snel toegenomen welvaart, en anderzijds een toenemende druk op de 

maatschappelijke samenhang. 

De sociaal-economische ontwikkeling in beide landen gaat ook gepaard met een sterke 20 

toestroom van arbeidskrachten uit de regio, wat noodzakelijk is voor het hoge tempo van de 

economische groei, maar ook uitdagingen oplevert op het gebied van integratie en het 

behoud van de eigen cultuur. 

Vanwege de talrijke overeenkomsten tussen onze beide landen, en vanwege het feit dat 

Aruba eerder een eigen weg is ingeslagen, putten wij inspiratie en informatie uit uw 25 

voorbeeld. Wij hopen de prettige samenwerking die wij de laatste tijd hebben ondervonden, 

nog vele jaren te mogen voortzetten. De SER Sint Maarten wenst de Arubaanse SER veel 

succes bij het vormgeven van haar rol in de Arubaanse ontwikkeling van de volgende 25 jaar 

en nog vele jaren daarna. Dank u wel voor uw aandacht. 


