HET GEMEENSCHAPPELIJK BELANG VAN CARICOM
Welke zijn de gezamenlijke meetbare voordelen die het lidmaatschap van deze regionale
organisatie en economische blokvorming in zich herbergen? Als lid van de groep van Staten in
Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACP) en deelnemer in CARIFORUMactiviteiten, heeft Suriname reeds een historische relatie en een communicatielijn met de
Caribische landen. Zich bewust van het gemeenschappelijk belang van regionale integratie en
samenwerking en geїnspireerd door de geest van eenheid, werd Suriname op 4 juli 1995 het
veertiende lid van CARICOM.
De geschiedenis laat zien, dat CARICOM zijn ontstaan ontleent uit een eerder genomen
initiatief om de politieke integratie van al de landen van de West-Indische Archipel in een West
Indische Federatie onder te brengen. Nadat deze vroege inspanning van politieke integratie
faalde, bereikten de landen in de regio op eigen kracht politieke onafhankelijkheid. De kleine
landen zagen in dat een geїntegreerde benadering noodzakelijk was om zich te ontwikkelen en
overleven op economisch gebied. Dit leidde tot verwezenlijking van de Caribische
Vrijhandelszone (CARIFTA) in 1967. Een eenvoudig handelsakkoord voor het opheffen van
handelstarieven op goederen die in het gebied worden geproduceerd. CARIFTA kan als
voorloper van de Caribische Gemeenschap en Gemeenschappelijke Markt worden gezien.
In haar streven het integratiepoces te versterken , kwamen de leiders van de regio in 1972
overeen om CARIFTA om te zetten in CARICOM( Caribische Gemeenschap). Het verdrag tot
oprichting van de Caribische Gemeenschap werd op 4 juli 1973 ondertekend in Chaguaramas op
Trinidad door Guyana, Barbados, Trinidad en Tobago en Jamaica. Het verdrag had drie
basisdoelstellingen: de verwezenlijking van een gemeenschappelijke markt om economische
integratie onder lidstaten te bevorderen; buitenlands beleidscoördinatie en het samenvoegen van
schaarse middelen door functionele samenwerking in een verscheidenheid van gebieden met
betrekking tot economische ontwikkeling.
In die tijd was een algemene tendens dat landen zich associeerden door krachtige economische
blokken te vormen. Europa als eerste, Midden-Amerika, waar de Gemeenschappelijke Markt van
Centraal-Amerika werd opgericht als tweede. Afrika waar de Oost-Afrikaanse Economische
Gemeenschap werd opgericht en in Aziё waar economische blokken daarna tot stand kwamen.
Deze significante ontwikkelingen ontsnapten niet aan de aandacht van de Caribische leiders. Op
24 juli 1994 werd daarom het samenwerkingsverband van Caribische Staten(ACS) vastgelegd in
Cartagena De Indias in Columbia. Het doel was het bevorderen van samenwerking en
gezamelijke acties onder alle landen van de Cariben, waaronder 15 lidstaten van CARICOM

samen met Columbia, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala,
Mexico, Nicaragua, Panama en Venezuela.
Herziene Verdrag van Chaguaramas
Het Verdrag van Chaguaramas dat CARICOM oprichtte bevatte bepalingen voor de liberalisering
van handel in goederen en een gemeenschappelijk extern tarief, maar beperkte regels voor het
verwijderen van bepalingen op het gebied van kapitaal en diensten en bescheiden verplichtingen
voor coördinaties van economische beleid. Veder waren in het verdrag geen bepalingen
opgenomen betreffende het personenverkeer. Tijdens de tiende vergadering van regeringsleiders
van CARICOM in 1989 te Grenada werd daarom besloten het regionaal integratieproces te
verdiepen. Het Verdrag van Chaguaramas werd hiervoor aangepast en besloten werd een Interne
Markt en Economie voor de Caribische Gemeenschap in te stellen. Het Herziene Verdrag van
Chaguaramas tot oprichting van CARICOM met inbegrip van CARICOM Interne Markt en
Economie (Single Market and Economy ,CSME) werd op 5 juli 2001 in Nassau, de Bahamas
ondertekend door de staatshoofden en regeringsleiders van CARICOM.
De CSME is een overeenkomst die regionale samenwerking bevordert door integratie van
nationale markten en het opzetten van een economische unie. Beoogd wordt de financiёle,
menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de regio samen te brengen om hiermee de economische
capaciteit op te bouwen die nodig is om effectief te kunnen reageren op globalisatie en het
onstaan van handelsblokken.
De primaire doelstelling van de CSME is de economie van lidstaten in Een Interne Markt te
integreren waarin personen, goederen, diensten en kapitaal zich zonder belemmering kunnen
bewegen, met geharmoniseerde concurrentiewetgeving en een geloofwaardig systeem van
juridische besluitvorming.
CSME valt uiteen in twee aspecten, namelijk de Interne Markt (vrij verkeer van
goederen,diensten, personen en kapitaal van CARICOM zonder invoerrechten en andere
restricties) en de Interne Economie (harmonisatie van het economisch, monetair- en fiscaal
beleid en andere maatregelen van alle lidlanden). Thans is gevestigd de Interne Market, die op 1
januari 2005 van start ging. Het streven is om in 2015 de Interne Ecomonie te vestigen.
Momenteel heeft CARICOM 15 vaste leden ( Antigua en Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize,
Dominica, Grenada, Guyana, Haїti, Jamaica, Monserrat, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint
Vincent en de Grenadines, Suriname, Trinidad en Tobago), 5 geassocieerde leden (Anguilla,
Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Caymaneilanden en Turks- en Caicoseilanden). Er zijn
zeven waarnemers: Aruba, Columbia, Dominicaanse Republiek, Mexico, Nederlandse Antillen,
Puerto Rico en Venezuela.

Het secretariaat van CARICOM is gevestigd te Georgetown, Guyana. Secretaris-generaal is dr.
Edwin Carrington. Er zijn een belangrijk aantal organen en suborganen die inhoud helpen geven
aan de organisatiestructuur en aan de werkzaamheden van CARICOM en de CARICOM Interne
Markt en Economie . Twee van deze organen zijn in Paramaribo gevestigd te weten het
Caribisch Regionaal Informatie- en Vertaal Instituut ( CRITI )en de CARICOM Commissie voor
de Mededinging ( CARICOM Competition Commission, afgekort CCC).

Het hoofdkwartier van CARICOM waarin ook het Secretariaat is gevestigd. Het gebouw staat te
Turkeyen in Greater Georgetown.

