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Sessie
Agendapunt

Datum & Plaats

Permanente Commissie voor Democratie en Mensenrechten
Debat over en aanneming van een resolutie over Democratie in
het digitale tijdperk en de bedreiging van de privacy en
individuele vrijheden
20 oktober 2015 – Geneve

Mevrouw de Voorzitter/Voorzitter: Dank u voor de gelegenheid om een bijdrage te
leveren aan dit onderwerp dat bijzonder belangrijk is voor mijn land en in de wereld
van vandaag. Ik zal van deze gelegenheid gebruik maken om een overzicht te geven
van de situatie in mijn land: de Republiek Suriname en het belang onderstrepen van
het gebruik van ICT in onze democratieën.
Voorzitter: De complexiteit en ambiguïteit van het onderwerp is erg goed
geformuleerd in het thema van deze sessie; JA onze democratieën bevinden zich in
een digitaal tijdperk, waarin gevergd wordt dat onze uitvoerende, wetgevende en
rechterlijke machten steeds meer digitaliseren. ECHTER, de andere kant van deze
zelfde digitalisering is dat het de Staat, haar instituten en privépersonen blootstelt aan
nieuwe veiligheidsrisico’s. Een omstandigheid die vraagt om regulerende (juridische
en beleids-) maatregelen van de Staat.
Voorzitter: Ondanks de verschillende uitdagingen waarmee we worden
geconfronteerd in het proces van digitalisering met als doel het bewerkstelligen van
een effectief, efficiënt, participatief, inclusief en transparant bestuur,maar waarmee
ook wordt beoogd onze financiële sector, onderwijs sector en rechterlijke sector te
versterken, is Suriname vastberaden en toegewijd aan het realiseren van deze
digitaliseringdoelstellingen.
Voorzitter: In deze context informeer ik u ( de assemblee) met trots over een aantal
belangrijke nationale resultaten:
1. Vandaag is ons parlement (de Nationale Assemblee van Suriname) in een
vergevorderde overgangsfase als resultaat van de implementatie van een
Strategisch ICT Plan dat is goedgekeurd in 2011. We hebben onze website
www.dna.sr welke voldoet aan de IPU Richtlijnen voor Parlementaire
websites, opnieuw gelanceerd. De digitalisering maakt de producten van ons
parlementair niet alleen toegankelijker, het maakt processen ook transparanter
door live streaming van publieke parlementaire debatten. Verder biedt onze
website een kindvriendelijk portaal and via IBM worden de interne
communicatie en de processen met betrekking tot het delen van informatie
verbeterd.
2. Naast het ICT Plan voor het Parlement, worden verschillende succesvolle ICT
projecten uitgevoerd in andere sectoren, zoals de onderwijssector, de justitiële
sector, de financiële sector, de uitvoerende sector, de zakelijke sector en de
sociale sector.
Voorzitter: Zoals eerder gesteld is er geen ontwikkeling zonder uitdagingen. Ook in
ons geval zijn we geconfronteerd met zware en minder zware uitdagingen. De
belangrijkste uitdaging met de meeste impact heeft betrekking op de kosten om op
grondige en uitvoerige wijze te digitaliseren, wat betekent dat snel en effectief
gereageerd kan worden op storingen en misbruik van ICT. Hiermee kom ik bij het
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tweede deel van het thema van deze sessie, namelijk de bedreigingen op het gebied
van privacy en individuele vrijheden.
Voorzitter: Door digitalisering is Suriname geconfronteerd met alle vormen van
cyber criminaliteit zoals identiteitsfraude, skimming (belastingfraude), online pesten
en chantage. We zijn ook geconfronteerd met subtiele vormen van activiteiten gericht
op het destabiliseren van de overheid en of de samenleving door middel van
manipulatie of regelmatige online publicaties van overheidsinformatie zoals
economische data.
Al dit verkeerd gebruik van gedigitaliseerde data vraagt om effectieve reacties
waarmee geen inbreuk wordt gepleegd op mensenrechten en individuele vrijheden
van onze burgers. Daarom nemen wij onze toevlucht tot het moderniseren van onze
wettelijke en beleidskaders. Tevens wordt in ons huidig nationaal Ontwikkelingsplan
2012-2016 de behoefte erkend aan het creëren van publiek bewustzijn over het juist
gebruik van ICT en wordt gevraagd om publiekprivate partnerschappen op het gebied
van ICT gebruik voor ontwikkeling.
Voorzitter: Zoals u ziet boekt Suriname langzaam maar zeker gestaag vooruitgang in
deze digitale eeuw. We zijn ons volledig ervan bewust dat we nog een lange weg
hebben te gaan. Daarom verwelkomen wij alle vormen van samenwerking om een
succesvol digitaliseringproces zeker te stellen en in het verlengde hiervan, zouden we
ook best practices willen delen met de IPU en de lidstaten.
In conclusie Voorzitter: Wees ervan overtuigd dat onze delegatie sterk gelooft dat de
Resolutie die ter tafel is gebracht om te worden aangenomen een belangrijke bijdrage
zal leveren als richtlijn in het proces om te komen tot een eerlijke balans tussen de
democratische en wettelijke plichten van de Staat, onze parlementen en instituten en
de rechten en vrijheden van onze privé individuen in deze digitale eeuw.
Dank u Voorzitter.
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