
 

 

 

 

8e DEMOCRATIEMAAND – 2015  

 

ACTIVITEITENKALENDER  
Woensdag 4 november 
19.00 uur (inloop 18.30 uur) 
[Locatie: Conferentiezaal Lalla Rookh, Geb. 1] 
 
Lezing (met discussie) en interview 

“De Nationale Assemblee”   
Met: Jennifer Simons (voorzitter DNA) en Valeenee Wasimin 
(wetenschappelijk adviseur DNA) 
 

Een avond in het teken van ons hoogste volksvertegenwoordigend lichaam.  
Valeenee Wasimin is werkzaam als wetenschappelijk adviseur bij de Nationale Assemblee. Voor 
haar studie aan het FHR Lim A Po Institute deed zij onderzoek naar quorumproblematiek en andere 
zaken betreffende volksvertegenwoordigende lichamen. Zij belicht haar bevindingen in een inleiding. 
In de 3e democratiemaand, in 2010, vertelde de nieuw gekozen Voorzitter van De Nationale 
Assemblee over de plannen voor modernisering en versterking van onze volksvertegenwoordiging, 
Nu, vijf jaar later, blikken we, in een vraaggesprek,  terug én vooruit: wat ging goed, wat moet 
anders, en wat zijn de plannen?  
Op deze avond presenteert het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur ook haar  
 ‘Virtual Knowledge Center for Policy Makers” -  de start van een online bronnenverzameling. 
 

Dinsdag 10 november 
19.00 uur (inloop 18.30 uur)  
[Locatie: Conferentiezaal Lalla Rookh, Geb. 1] 
 
Presentatie met paneldiscussie 

“SDG’s: ook voor Suriname?” 
Inleiders: Lillian Menke-Tangali en Anjali de Abreu-
Kisoensingh 
 

Op 27 september nam de wereld een nieuwe ontwikkelingsagenda aan: de Sustainable 
Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen), die in 2030 moeten zijn gehaald. Die doelen 
zullen leidend zijn voor de ontwikkelingsrichting van de 193 landen van de VN.  
In de Regeringsverklaring waren de SDG’s echter totaal onzichtbaar. Welke van de 17 doelen zal 
Suriname prioriteit geven, en hoe zouden wij de doelen kunnen vertalen in ons eigen nationaal 
ontwikkelingsbeleid?   
Anjali de Abreu-Kisoensingh van het Algemeen Bureau voor de Statistiek en Lillian Menke-Tangali 
van het Planbureau zijn de inleiders. 

Vrijdag 13 november 
19.00 uur (inloop 18.30 uur)  
[Locatie: Conferentiezaal Lalla Rookh, Geb. 1] 
 
Debat 

“Jongeren en ICT’s in participatieve, 
democratische processen” 
In samenwerking met Global Shapers Paramaribo 

Is werkelijke participatie in democratische processen dankzij de mogelijkheden die ICT’s bieden 
dichterbij dan ooit? Hoe kunnen jongeren ICT’s (m.n. social media) gebruiken om hun stem te laten 
horen? Zijn Facebook, Twitter en Instagram meer dan een platform van identificatie, 
zelfverheerlijking en profilering?  
Een panel bestaande uit jongeren van verscheidene jongerenorganisaties zal ingaan op deze en 
andere vragen. Centraal staat de vraag of de moderne communicatie technologie daadwerkelijk 
leidt tot een vergrootte stroom van informatie (en daarmee accountability en goed bestuuur) van 
jongeren naar hun volksvertegenwoordigers en terug. To be heard or not to be heard: that’s the 
question.  
Voorafgaand aan het debat zal via Twitter een voorproefje genomen worden d.m.v. de tweetchat 
#ShapeSuriname.  



 

Zaterdag 14 november 
10.00 – 15.00 uur  
[Locatie nader bekend te maken] 
 
(Interne) workshop 

Monitoring van Beleid 
 

Tijdens deze workshop voor en door de partners in het Burgerinitiatief, worden keuzes gemaakt voor 
de beleidsvoornemens én onze eigen beleidsprioriteiten die gemonitoord zullen worden, en wordt  er 
gekeken naar hoe dit zal gebeuren (hoe te meten). 
 
(NB: dit is geen openbare activiteit) 

Donderdag 19 november 
9.00 - 14.00 uur [Locatie nader bekend te maken] 
 
Workshop  

‘Extractive Industries Transparency Initiative’ 
(ism Trinidad & Tobago Extractive Industries Transparency 
Initiative-TTEITI) 
 

Deze workshop gaat in op de economische en sociale gevolgen van de zogeheten ‘resource curse’ en 
de algemene en technische aspecten van de ‘Extractive Industries Transparency Initiative’, een 
vrijwillig initiatief waar landen over de hele wereld zich aan hebben gecommitteerd. De ervaringen 
die Trinidad & Tobago heeft meegemaakt, zullen gedeeld worden. De workshop is bestemd voor 
wetenschappers, studenten, technische staf van ministeries, bedrijven, NGO’s en private sector 
organisaties. 
(NB: dit is geen openbare activiteit, registratie vooraf is vereist) 

Donderdag 19 november 
19.00 uur (inloop 18.30 uur)  
[Locatie nader bekend te maken]  
 
Lezing met discussie 

‘’Meer openheid over onze inkomsten: 
Transparency in de Extractive Industries’ 
Inleiders: Victor Hart (TTEITI), Roger Hosein (UWI) 
(ism TTEITI)  
 

De EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) is een middel dat landen ter beschikking 
hebben voor bevordering van goed bestuur en goed beheer van inkomsten uit natuurlijke 
hulpbronnen (m.n. de winningsindustrieën). Op deze avond zullen inleiders ingaan op de voordelen 
van het EITI-proces, en op de ervaringen in Trinidad & Tobago.  Is Suriname er ready voor? 

Maandag 23 november 
19.00 uur (inloop 18.30 uur)  
[Ballroom Lalla Rookh, Geb. 2] 
 
Presentatie en discussie 

“Naar effectieve participatie in besluitvorming” 
 
 

Er is een steeds luidere roep vanuit de gemeenschap, om op een zinvolle, effectieve manier 
betrokken te zijn en blijven bij het formuleren,uitvoeren en monitoren van beleid. In de moderne 
ontwikkelingsbenadering zijn substantiële participatie, ownership en zeggenschap van mensen in 
besluiten die hun leven bepalen, als basisprincipes erkend en vastgelegd. Het Burgerinitiatief 
presenteert een model voor structureel nationaal overleg, en een pad (proces) naar een breed 
gedragen nationale ontwikkelingsvisie. 
Op deze avond wordt ook de 6e State of Democracy Nieuwsbrief gepresenteerd. 
 

 

Voor meer informatie: 

PROJEKTA:  projekta@sr.net  T 439924/439925  blog:www.projekta-suriname.blogspot.com  

of via FB www.facebook.com/ProjektaSR of www.facebook.com/BurgerinitiatiefSR 
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