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Biza ontvangt
computers van UNDP

Onderdirecteur Danny Amatngalim en UNDP vertegenwoordiger Margaret Jones Williams tekenen de
stukken voor overdracht van dertig bureaucomputers
aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

G

eavanceerde technologie en goed apparatuur dragen bij aan efficiëntie en verbetering
van werkprocessen. Ze kunnen ook goed worden ingezet bij voorbereidingswerkzaamheden rond de verkiezingen. Om het ministerie
van Binnenlandse Zaken (Biza) in de electorale fase te
ondersteunen, heeft het UNDP eind november dertig
bureaucomputers overhandigd aan het departement.

Overeenkomst

De schenking vloeit voort uit een overeenkomst ‘Electoral Support Project’ die Biza en UNDP in maart 2019
tekenden voor ondersteuning rond de verkiezingen.
“Het ministerie zit nu in de electorale fase waarbij er
heel veel werk moet worden verzet om alles in orde
te hebben voor 25 mei 2020. Suriname heeft een
goede reputatie als het gaat om de organisatie van
verkiezingen, maar wij willen altijd verder verbeteren.
We zijn daarom blij om te kunnen werken met een
standvastige en consistente partner als het UNDP”,
zegt Danny Amatngalim, onderdirecteur Financieel
Beheer van Biza. “Bij verkiezingen is vooral de dienstverlening vanuit het Centraal Bureau voor Burgerzaken en de wijkkantoren belangrijk. De computers komen hier goed van pas. Onze computers zijn toe aan
vervanging, omdat ze er al vijf tot tien jaren staan.”

Componenten

Volgens UNDP vertegenwoordiger Margaret Jones
Williams bevat de samenwerkingsovereenkomst verschillende componenten voor ondersteuning tijdens
de electorale fase en na de verkiezingen van 2020. “Het
gaat onder andere om capaciteitsversterking van relevante instituten, de voorbereiding en het produceren
van stembiljetten en oproepingskaarten en het vergroten van de participatie van vrouwen, binnenlandbewoners en personen met een beperking. Trainingen
voor media en voorlichtingscampagnes voor kiesgerechtigden zijn ook hierin opgenomen. Het is belangrijk dat de groep die voor het eerst naar de stembus
gaat, firstvoters, weet waarom het belangrijk is om te
stemmen en hoe dat precies moet. De ondersteuning
vanuit UNDP moet de standaarden voor transparantie
nog verder verhogen.” De UNDP vertegenwoordiger
zegt dat binnenkort er meer technisch apparatuur
beschikbaar zal worden gesteld aan het ministerie.
“Computers zijn niet het antwoord op alle uitdagingen
waarvoor het ministerie staat, maar ze kunnen wel een
grote bijdrage leveren voor efficiëntie en verbetering
van het verkiezingsproces. We willen dat Suriname de
reputatie voor het houden van ordelijke vreedzame
verkiezingen behoudt en kijken uit naar verdere verdieping van de samenwerking met Biza.”-.

Een bewoner van Coeroeni plaatst haar handtekening bij de aanvraag van haar identiteitskaart.

CBB doet inheemse gebieden aan

O

m ervoor te zorgen dat alle burgers hun zaken in
orde hebben voor
de verkiezingen
van 25 mei 2020, doet het
Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) al maanden
verschillende gebieden in
het binnenland aan. De
afgelopen weken zijn burgers van de inheemse gebieden Coeroeni, Amotopo
en Kasjoe eiland geholpen.

Centrale plek

“De missie naar Coeroeni, in
de periode 20 tot en met 23
november, is uitgevoerd met
de hulp van het Bureau Volkscontacten. Zij hebben de
bewoners van Amotopo en

Kasjoe eiland gemobiliseerd
en naar één centrale plek
op Coeroeni gebracht om
hun burgerzaken in orde te
maken”, vertelt Anastatia Kanapé-Pokie van de verkiezingswerkgroep Binnenland.
“Er is in dat gebied geen telefoonverbinding, waardoor de
apparatuur voor het maken
van identiteitskaarten niet
zou kunnen functioneren.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft speciaal
een satellietsysteem gehuurd
om de bewoners toch in de
gelegenheid te stellen om
hun identiteitskaarten aan
te vragen en te ontvangen.”

Probleemgevallen

De missie werd tijdens het

bezoek in Coeroeni geconfronteerd met verschillende
burgeradministratieve problemen die om oplossing vragen. “Bewoners van Amotopo
en Kasjoe eiland staan niet
opgenomen in de dorpen
waar ze wonen, maar ze staan
geregistreerd in Kwamalasamutu. Wij hebben nu de
juiste adressen opgenomen
,zodat ze correct kunnen
voorkomen in de burgeradministratie. Daarnaast zijn we
ook zeven gevallen tegengekomen van personen die
niet beschikken over een geboorteakte. Drie hiervan zijn
stemgerechtigd. De gevallen
zijn door ons beschreven en
zullen in Paramaribo worden
voorgelegd aan de procureur-

generaal voor goedkeuring
en aanvulling van de registers.

Kostenbesparing

Na de missie in Coeroeni heeft
CBB in de periode van 26 tot
en met 30 november werkzaamheden uitgevoerd in het
dorp Sipaliwini. Dit terwijl er
twee andere groepen bezig
waren in het district Marowijne. Deze weken doet het
CBB de dorpen Alalapadoe,
Palumeu en Kwamalasamutu
aan. In de afgelopen maanden zijn verschillende gebieden aangedaan zoals het
Boven-Marowijne en BovenSuriname met name Debike
en omgeving, Asidonhopo,
Pokigron, Langatabiki, Drietabbetje en het Lawa gebied.

Voor volgend jaar staan er
bezoeken gepland voor Tepoe en Apetina, de dorpen
in de districten Brokopondo
en Para, Nieuw Jacobkondre en Cottica aan de Lawa.
Vaak worden de missies
voorafgegaan door mobilisatiemissies waarbij het traditioneel gezag op de hoogte
wordt gesteld van de komst
van de missie. De buurtbewoners worden dan ook geinformeerd, zodat ze in die periode
van de missie aanwezig zijn in
het gebied. Het bespaart de
binnenlandbewoners veel
kosten, als ze niet helemaal
naar Paramaribo hoeven af te
reizen om hun burgerzaken in
orde te maken.-.

Let op de vervaldatum van uw
identiteitskaart!

O

p de oude identiteitskaarten staat
linksboven,
net
vóór het identiteitsnummer, de
maand en het jaar waarin de
identiteitskaart is gemaakt.

Staat er bijvoorbeeld: 09 15

Dan betekent dit dat de identiteitskaart is gemaakt in de
negende maand, september

dus, in het jaar 2015. Was u
jonger dan achttien jaar toen
de kaart werd gemaakt, dan
is die vijf jaren geldig en vervalt in september 2020. Was
u ouder dan achttien jaar, dan
is de kaart tien jaren geldig en
vervalt in september 2025. Dit
betekent dat u op 25 mei 2020
gewoon met uw identiteitskaart kunt gaan stemmen.
Zorg er wel voor dat u

vóór maart 2022 uw identiteitskaart heeft vervangen met de nieuwe electronische
identiteitskaart,
omdat vanaf dat moment
alle oude legitimatiebewijzen onbruikbaar worden.
Vervalt uw identiteitskaart
vóór mei 2020, wacht dan niet
tot het laatste moment. De
nieuwe identiteitskaart heeft

een wachttijd van dertig dagen. Voor de aanvraag moet u
naar het Bureaus voor Burgerzaken waar u staat ingeschre-

ven. De nieuwe identiteitskaarten zijn tien jaren geldig
en de vervaldatum staat aan
de achterkant vermeld-.

Het Elect O raat
2005

2010

18-29 jr

>30 jaar

totaal

18-29 jr

Paramaribo

59951

105950

165901

46874

Wanica

22125

40857

62982

21841

Nickerie

7762

16215

23977

2015
totaal

18-29 jr

106833 153707

44570

46458

68299

24174

6010

16365

22375

5737

>30 jaar

*2020
totaal

18-29 jr

>30 jaar

totaal

115273 159843

44176

124221

168397

56529

80703

25815

67156

92971

17443

23180

5710

18432

24142

>30 jaar

586

1375

1961

501

1385

1886

460

1456

1916

483

1537

2020

Saramacca

3223

6993

10216

3058

7439

10497

3237

8208

11445

3409

9050

12459

Commewijne

5588

11962

17550

5422

13147

18569

5493

15392

20885

5847

17539

23386

Wie is een kiesgerechtigde?

Marowijne

4925

7582

12507

3420

7723

11143

3438

9116

12554

3770

10148

13918

Para

4387

7759

12146

4465

8745

13210

4997

5096

10093

5781

12457

18238

Een kiesgerechtigde is iemand die op de dag
van de verkiezingen achttien jaar of ouder is, de
Surinaamse nationaliteit bezit en ingezetene is van
Suriname (dus in Suriname woont).-.

Brokopondo

2462

3390

5852

2301

3779

6080

2410

10693

13103

1046

5027

6073

Sipaliwini

7177

13745

20922

5381

13343

18724

5520

14348

19868

6238

15752

Coronie

landelijk totaal

334014

324490

353590

21990
383594

*voorlopige cijfers

Controleer uw persoonsgegevens op: cbb.gov.sr

