15 -10-2012
Caribbean Statistics Day wordt sedert 2009 jaarlijks op of omstreeks 15 oktober gevierd binnen
de CARICOM. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek heeft in 2012 Caribbean Statistics Day
(CSD) voor de vierde keer gevierd.
Het doel van Caribbean Statistics Day is om de totale CARICOM bevolking (dus van lidlanden
en geassocieerde landen) “Statistics minded” te maken. Statistieken zijn onmisbaar en worden
gebruikt door bedrijven, de overheid, studenten en burgers om bijvoorbeeld ontwikkelingen te
toetsen, beslissingen te onderbouwen en om kennis te vergaren.
Het voorgestelde thema voor dit jaar is:
“Working together to improve statistics in the twenty-first century and beyond”
Doel activiteiten CSD in Suriname
De bedoeling van deze activiteiten is om het publiek (dataverstrekkers, datagebruikers, politici,
beleidmakers en studenten ) vertrouwt te maken met statistici en het werk dat deze vaklui
verrichten. Het publiek moet de statistieken op hun waarden kunnen schatten, de belangrijkheid
van het werk van de statistici erkennen en geloof hebben in hun diensten, hun professionalisme
en hun integriteit.
Een van de activiteiten van de 4e CSD was een prijsvraag met een Notebook als hoofdprijs en
andere troostprijzen. De prijsvraag kwam voor op de ABS flyer die is gedistribueerd in de
ochtendbladen De Ware Tijd en Dagblad Suriname, op 15 oktober 2012. De uiterlijke
inleverdatum was 22 oktober 2012 bij één der ABS kantoren. Het ABS personeel en familieleden
waren uitgesloten voor deelname.
Prijsvraag
Op de folder waren de volgende vragen (in) opgenomen
Vraag 1
:Wat was de slogan van Census 7?
Antwoord
:No tan na baka meki a sebi Census waka
Vraag 2
Antwoord

:Wat was het thema van Caribbean Statistics Day 2011?
:Recognizing the essential role of statistics in development .

Uiteindelijk bleek dat er in totaal 117 inzendingen waren, waarvan 43 met het juiste antwoord.
Àselect zijn 10 personen gekozen voor een prijs en tijdens een bijeenkomst waarbij deze
personen voor waren uitgenodigd konden zij een prijs “trekken”.
De trekking heeft plaatsgevonden op maandag 17 december 2012 in de vergaderzaal van het
ABS van 10.00u – 11.00u

De prijzen waren:
1. Netbook, 32 GB memory stick, t-shirt en ABS kalender (éénmaal)
2. Een 32 GB memory stick, t-shirt en ABS kalender (éénmaal)
3. Een 16 GB memory stick t-shirt en ABS kalender (driemaal)
4. Een 8 GB memory stick t-shirt en ABS kalender (vijfmaal)
.
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