Statistics Day in Suriname

Caribbean Statistics Day wordt
sedert 2009 jaarlijks op 15 oktober
gevierd binnen de Caricom. In
verband hiermee heeft het ABS op 12
en 13 oktober lezingen bedoeld voor de VOS-scholen en de hogere klassen van de VOJscholen in Nickerie, georganiseerd. Door middel van deze lezingen probeert het bureau
de schooljeugd “statistics minded” te maken. De lezingen zijn goed bezocht en het ligt in
de bedoeling om deze lezingen op geregelde tijden te herhalen.

Op Caribbean Statistics
Day zelf (15 oktober) was er
een “Open House” ten
kantore van het ABS waarbij
de gemeenschap tussen
08.00u. en 12.00u. vrijelijk het
gebouw in kon en daarbij
ook
de
verschillende
afdelingen mocht bezoeken
om
te
zien
welke
werkzaamheden het ABS
allemaal
verricht.
Het
personeel is ingegaan op verschillende vragen van de bezoekers. Ook de media was heel
goed vertegenwoordigd. Aan het eind van de dag had de directie een samenkomst met het
personeel en het ABS mag terugzien op een geslaagde “Caribbean Statistics Day”
CELEBRATING THE MANY ACHIEVEMENTS OF OFFICIAL STATISTICS
De Statistiek Commissie van de Verenigde Naties had aan de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties het
voorstel gedaan om een
Statistiekdag uit te roepen.
De Algemene Vergadering
heeft
dit
voorstel
overgenomen en tijdens hun 64e
sessie is 20 oktober 2010
uitgeroepen tot World Statistics
Day, welke voorlopig nog
eenmalig is.
De VN heeft de lidlanden
opgeroepen deze dag te vieren
middels
verschillende
activiteiten.
De
bedoeling
hiervan
is
om
dataverschaffers, datagebruikers,
politici,
beleidmakers,
studenten etc. vertrouwd te
laten geraken met statistici
en het werk dat deze vaklui
verrichten.
World Statistics Day 2010 concentreerde zich in Suriname op de jeugd. De jeugdigen
worden gezien als de
bouwstenen van onze
natie. Op de verschillende
VOS-scholen zijn posters
en folders verdeeld om de
aandacht te vragen voor
het ABS, de statistieken die
het ABS produceert, de
World Statistics Day en
voor de Statistieksbeurs
welke het ABS in verband
met
deze
dag
organiseerde op 20 en 21
oktober 2010 te Sana

Budaya. Aan deze beurs hebben naast het ABS ook de in Suriname actieve VN
organisaties, de Centrale Bank van Suriname, de ministeries van LVV, ATM,
Volksgezondheid en Justitie en Politie geparticipeerd. De opening van de beurs werd
verricht door de Minister van Financiën. Ook andere hoogwaardigheidsbekleders waren
aanwezig.
Gedurende
twee dagen kon de
gemeenschap
kennis
maken met statistieken
producerende instanties
en
de
door
hen
geproduceerde
statistieken.
De
schooljeugd heeft gehoor
gegeven aan de oproep
om de beurs te bezoeken.
Van
verschillende
zijden is gevraagd naar
een jaarlijkse herhaling.
Ook is gevraagd of zo
een beurs niet gehouden
kan worden in de
districten opdat de
jeugd in de districten
kennis kan maken met
statistieken en de statistieken producerende instanties. Ook de aan de beurs participerende
instanties waren blij dat het ABS hen de gelegenheid heeft geboden om het publiek
kennis te laten maken
met hun statistieken.

Suriname (het ABS in het byzonder) mag terugzien op een geslaagde viering van World
Statistics Day: 20.10.2010

