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Behorende bij verslagonderdeel B 

Board meeting 

Het verslag van de vorige board meeting is op de agenda en de werkgroepen 
doen verslag. 
Voor de namen van de members of the board: 
http:/~v.parlamericas.org/en/about/board-of-directors.aspx  

Verslaq werkgroep open parliament 
Mw. Simons geeft complimenten over de vorm van het verslag van de 
laatstgehouden conferentie van Open parliament. Een nieuwe manier van 
verslag brengen en onmiddellijk te begrijpen voor parlementarirs en burgers. 
Ze doet het voorstel om dit model aan te houden. Verslag als bijlage 
toegevoegd. 

Vb. van het gebruik van tekstballonnen in het verslag. 

"As,de irorn heni;;oble to access inforrnoton, citi.terts neecf t he 
abk,  to understand the inforrnoliOn they utegiven, eMpt.Cianyon 

rlwouoces, 	1,•,.!•1,1■ J!”.•, 	" 

Men)tm of the tidflorml Assefittily 
JENHIFER SIMONS (Surinmmy), Mwakrr of 

Ze doet het voorstel om ook voor dit onderwerp, zoals eerder gedaan bij de 
group of women parliamentarians, aan de delegaties te vragen om zich te 
committeren aan tenminste een punt dat hun parlement zou kunnen opstarten 
of implementeren zodat daarover in de eerstvolgende jaarlijkse conferentie, de 
stand van zaken door dat land zou kunnen worden gerapporteerd. 

Er wordt hierna gediscussieerd over de mogelijkheden om parlementen te 
stimuleren om werkelijk vooruitgang te boeken op de verschillende 
werkgebieden waarover ParlAmericas conferenties houdt en trainingen geeft. 

Bij de verdere bespreking van Open Parliament en vergroting van het 
democratisch gehalte, komt het punt van de onafhankelijkheid van 
parlennentarirs aan de orde. 
Discussiepunt: Vertegenwoordigen de leden het volk of moeten ze met hun 
partijdiscipline rekening houden. Uit de bijdragen blijkt, dat de boardleden van 
mening zijn, dat er met beide aspecten rekening moet worden gehouden. 

De verkiezingssystemen worden kort besproken, waarbij het kiezen volgens 
een partijlijst het onderwerp is. Men is over het algemeen tegen het gebruik 
van een lijst, maar vindt dat de mensen als persoon gekozen moeten worden. 
Er kan wel een lijst zijn om te bepalen hoeveel zetels een partij krijgt, maar de 
persoon op wie gestemd wordt - die dus de meeste stemmen heeft op die lijst - 
moet worden gekozen. Het systeem van Suriname heeft elementen van beide 
besproken systemen. Er is een lijst, maar voorkeurstemmen zijn mogelijk. Het 
is echter niet zo dat leden naar aantal stemmen binnenkomen. Daartoe moet 
eerst een kiesdeler worden gehaald. 
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Verslaq werkgroep Klimaatveranderinq 
Er zal een nieuwe consultant worden aangetrokken. 
De voorbereiding voor de volgende klimaatmeeting van augustus, in Panama, 
wordt direct besproken: 
o inventariseren welke landen wetten hebben in verband met klimaat. 
o welke landen al aan de energietransformatie zijn begonnen. 

Het is belangrijk dat delegaties deze issues voorbereiden. Verder is het nodig, 
dat er leden worden afgevaardigd die werkelijk een verschil kunnen maken op 
dit gebied in hun parlement. 

Plenaire planning 

De eerstvolgende plenaire meeting is van 15 - 17 november 2017 in 
Colombia, Medellin. Er worden dan voor enkele posities in de board 
verkiezingen gehouden en de zittingsperiode van een aantal landen, 
waaronder die van Suriname, eindigt dan. Aangezien we tot de groep Zuid-
Amerika behoren en Brazilié de vorige keer ook belangstelling had, is het niet 
waarschijnlijk dat Suriname een tweede termijn krijgt. Mw. Simons heeft 
belangstelling getoond voor, in eerste instantie, een functie in de board van de 
klimaatgroep. Hierdoor blijft Suriname vertegenwoordigd in de bestuurlijke 
structuren. 

Voor de meeting in Medellin zullen er rechtstreekse vluchten van Panama naar 
Medellin zijn. Naast de board meeting is er dan ook een skills training. Deze 
keer handelt de training over online research voor leden. 

ParlAmericas heeft een brief geschreven aan de OAS om, als organisatie van 
bij de OAS aangesloten landen, een parlementaire meeting te houden als side 
event bij of onderdeel van de summit of the Americas. Over de vorm daarvan 
en de participatie wordt gediscussieerd. De voorzitter zal dit verder afhandelen 
en de board leden berichten. 

Financieel verslag en verslag van het internationaal secretariaat. De structuur, 
gender sensitivity etc.komen aan de orde. 

De situaties in Venezuela en Brazilié worden besproken en er is een voorstel 
van een lid om als Parlamericas met een verklaring te komen over Venezuela. 
in de bijdragen van o.a Costa Rica, Suriname, Cuba en een Canadese 
vertegenwoordiger wordt aangegeven, dat die situatie door de mensen in 
Venezuela met elkaar in vreedzame dialoog moet worden opgelost. Als er een 
verklaring komt dan moet die verklaring deze mening uitdragen. ledereen gaat 
akkoord. 
Mw. Simons geeft aan, dat de situatie in Venezuela minder eenvoudig is dan 
over het algemeen in de media wordt aangegeven, ln Brazilié eveneens. 
Corruptie werd aangehaald om de vorige President te verwijderen en de 
vervanging zit nu in eigen corruptieschandaal. Deze mening wordt over het 
algemeen gedeeld. Over Brazilié zal geen verklaring worden gegeven. 
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Parlamericas statement on Venezuela 
May 24, 2017 

ParlAmericas continues to be preoccupied by the circumstances being faced 
by the Bolivarian Republic of Venezuela, which is confronted by a grave social, 
political and institutional situation. 

Recognizing the universal principles of sovereignty and people's right to 
self-determination, ParlAmericas rejects violence in any of its forms and 
manifestations, and puts forward a respectful call to both sides for a peaceful 
resolution of differences through dialogue in observance of, and unhindered 
respect for, the human rights of Venezuelans. 

Bilaterale contacten 

De voorzitter heeft een gesprek gehad met de voorzitter van Trinidad & 
Tobago, mw. Bridgid Annisette-George. Uit dit gesprek is voortgekomen: De 
voorzitter van Trinidad heeft aangegeven, dat er in augustus een conferentie 
wordt gehouden, waarvoor ze graag voorzitter Simons wil uitnodigen om ook 
een presentatie te geven. De voorzitter geeft aan, dat Suriname de uitnodiging 
op prijs stelt en zal aannemen indien die verenigbaar is met het werkschema. 

Voorzitter Simons in werkgroep met de voorzitter van Trinidad en Tobago, afvaardiging uit 
Jamaica, Belize en Grenada 

Gathering of the Group of Women Parliamentarians 
Conform het programma is een openingssessie gehouden met de in het 
programma opgenonnen sprekers. Het programma is aangehecht. 

presentatie: http://parlamericas.org/uploads/documents/Promoting-womens-candidacies.pdf  
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Hieronder enkele bijzonderheden. 

Session 1 

Social Movements for Gender Equality: Experiences Engaging in Political 
Spaces, Facilitator: Virginia Garcia Beaudoux 
Panellist: Ana Correa 

Argentini heeft nu te kampen met veel gender violence. Er zijn veel vrouwen 
die het leven op brute wijze hebben gelaten vanwege hun taak in de 
samenleving. Door al deze handelingen is er een beweging gestart in 
Argentini, waarbij er vaker wandellopen worden georganiseerd voor deze 
groep. Er is gestart met een movement genaamd "Ni Una Menos". 
De wandellopen zijn bedoeld om aandacht te krijgen voor het probleem van 
geweld tegen vrouwen, waarbij wordt aangegeven dat ze ook recht hebben om 
te leven. 

Panellist: Nadeen Spence 

Er is een grote mate van seksueel geweld in Jamaica. Het zijn vaak juist 
gezaghebbende mensen zoals politieagenten en voorgangers van 
gemeenten, die zich schuldig maken aan geweld tegen vrouwen. 

Zeker 50 % van de vrouwen en meisjes worden seksueel misbruikt en daarvan 
is er maar 5 % die wel in het openbaar wenst te komen om erover te praten. 
Vele van deze vrouwen zijn vaak bang om in het openbaar te komen om hun 
verhaal te vertellen vanwege het feit, dat mannen in toppostities deze cases in 
de doofpot doen. 5 ()/0 van de vrouwen was bereid hun verhaal te vertellen 
over hoe zij misbruikt zijn en tevens slachtoffer van geweld tegen vrouwen. 
Zelfs vrouwen in hoge functies worden geteisterd door violence. De inleider 
bespreekt ook het feit dat vaak voor verkrachtingen van zelfs kleine kinderen 
te lichte straffen worden gegeven. Vertegenwoordigers van andere Caribische 
landen geven dit ook aan. 

De verantwoordelijkheid van de rechterlijke macht bij het behandelen van 
seksuele misdaden tegen kinderen wordt besproken. Mw. Simons geeft aan 
dat ook de rechterlijke macht een systeem moet hebben, waarbij er 
verantwoording wordt afgelegd over het beleid binnen de wettelijke ruimte die 
er is voor vonnisen. Er zijn wetten waarbij straffen worden verzwaard. Dat zie 
je vaak niet terug in de vonnissen. Regeringen zijn verantwoording schuldig 
aan parlementen en parlementen rechtstreeks aan het volk. We willen een 
onafhankelijke rechterlijke macht. Onafhankelijk van directe, onwettige 
bemoeienis van regeringen of politiek in specifieke gevallen, maar er moet wel 
verantwoording kunnen worden afgelegd, want ook de rechterlijke macht moet 
transparant functioneren. Enkele ontwikkelde landen hebben systemen 
daarvoor en wij in het Caribisch gebied zouden daarnaar kunnen kijken. 

De inleider geeft aan, dat in het Caribisch gebied de sociale media het 
belangrijkste medium is, waarbij de mogelijkheid bestaat om geweld en 
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misbruik van vrouwen aan de kaak te stellen. Zij is gestart met een beweging 
genaamd "Tambourine Army". Deze beweging is in het leven geroepen om het 
geweld tegen vrouwen in te dammen.. 

Panellist: Olga Amparo Sanchez 

Al langer dan 60 jaar is er een oorlog in de maatschappij van Colombia tegen 
het geweld dat vrouwen ondergaan. Zeker 14 vrouwelijke activisten van de 
Human Rights zijn afgelopen jaar december vermoord en zeker 150 
familieleden van deze groep bedreigd. In het kader van het plan van aanpak 
voor geweld tegen vrouwen, is er met verschillende groepen gesproken, 
waaronder de overheid. In dit vredesproces hebben zij de movement "the 
National Summit of Women & Peace, alliances opgezet, in samenwerking met 
pariernentariers en diverse organisaties. 

Dag 3 woensdag 24 mei 2017 

Session 3 

Challenges to Empowerment: Economic Autonomy and Gender Violence 

Mr. Mercedes D'Allesandro, Argentinié 

in 2013 heeft Argentinie zijn laatste huishoudelijke enquete gehouden. 
Daaruit is voortgekomen dat zeker 76 % van de vrouwen 3x meer werk 
verrichten dan mannen. In de jaren 60 was het 2 van de 10 vrouwen die een 
positie kon bemachtigen op de arbeidsmarkt terwiji dat nu is vastgesteld op 7 
van de 10. Over het algemeen hebben de meeste vrouwen twee banen. De 
ene is waarvoor zij betaald worden en de andere is het huishoudelijk werk dat 
verricht moet worden. In Argentinie is er zeker een gap van 26% in het 
inkomen tussen man en vrouw. 

De meeste vrouwen moeten onder slechte omstandigheden hun werk doen. 
Ze hebben vaak geen recht op zwangerschapsverlof. Als ze dat toch krijgen, 
worden ze bedreigd dat zij hun baan kwijt kunnen raken etc. en dat is al 
tientallen jaren zo. Vaak moet de vrouw haar baan combineren met haar 
huishoudelijk werk wat voor genoeg stress kan zorgen. 

Zeker 54% van de vrouwen leeft op deze manier. 34% van de vrouwen in 
Argentinie staat aan het hoofd van hun gezin, omdat de man vaak genoeg na 
de geboorte van het kind niet meer te bespeuren is. De vrouw is bij deze dan 
de kostwinner, wat vaak moeilijk te combineren is met haar baan, 
huishoudwerk en ook nog een goede opvoeding te geven aan de kinderen. 
70% van de huishouding in de wereld staat onder het beheer van vrouwen. 
79% van de lokale arbeidsplaatsen wordt ingevuld door vrouwen, in Latijns - 
Amerika is dat 85%. 

Een eeuw geleden werd de vrouw uitgehuwd en moest zij de huishouding 
draaien en de kinderen opvoeden. Nu is het zo dat zeker 30% van de vrouwen 
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in de huishouding voor anderen moeten werken om hun hoofd boven water te 
houden. Vaak genoeg wordt deze groep ook geconfronteerd met lage lonen. 

Hoe kunnen wij deze situatie waarin vrouwen nu zitten veranderen? 
Sommige vrouwen hebben geen andere optie. Ze willen wel werken en door 
naar school gaan, maar de situatie waarin ze zitten laat het niet toe. Deze 
groep vrouwen zit vaak met zeker meer dan 4 kinderen en de huishouding die 
ze draaiende moeten houden. 60% van deze groep zijn jonge vrouwen. 

ln het rapport van de UN voor het jaar 2015 staat genoteerd dat ongeveer 730 
vrouwen sleutelposities bekleedden en in 2016 was dat 732. Om te zien dat er 
nauwelijks een verandering in dit geheel te bespeuren is. ln Argentinié is de 
Quotawet aangenomen, waarbij zeker 30% van de sleutelposities ingevuld 
moet worden door de vrouw. Zo alleen kunnen vrouwen groeien in het land. 

ln de discussie is de bijdrage van voorzitter Simons dat data heel belangrijk is 
bij de ontwikkeling van programma's en de evaluatie daarvan. Ook bij de 
verzameling van data is er onderwaardering ten aanzien van de bijdrage die 
vrouwen aan de economie leveren en het in kaart brengen van de besproken 
onderwerpen. Het is belangrijk dat we eisen, dat reeds bij de verzameling van 
nationale statistieken en de volkstellingen, de bijdrage van vrouwen die zorg 
bieden en thuis werken wordt meegenomen. Tot nu toe worden bij het 
statistiekbureau in Suriname en andere landen vrouwen die thuis werken en 
zorg bieden, geboekt als niet economisch actief. Er wordt door deze 
instanties aangegeven, dat dit internationaal zo moet worden gerappporteerd, 
maar mw. Simons geeft als haar mening dat we alvast nationaal onze cijfers 
anders moeten rapporteren. 
Ze stelt: Mijns inziens leveren deze mensen een belangrijke basale bijdrage 
aan de economie door degenen die wel het huis uitgaan om te werken te 
faciliteren en de zorg voor behoeftigen op zich te nemen, voor wie dat anders 
zou moeten worden betaald. Het is dus belangrijk dat we de bijdrage van deze 
mensen, meestal vrouwen, zichtbaar maken in de economie. 
De inleider is het ermee eens, dat statistieken anders moeten worden 
verzameld en dat dit een belangrijk punt is. Ook andere participanten stellen 
zich hierachter. 
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Workshop 
Er zijn twee vragen gesteld die door elke werkgroep moesten worden 
beantwoord. Hieronder de beantwoording van de werkgroep waar Suriname 
deel van uit maakte. Hierin waren Engelssprekende landen, dus landen van 
het Caribisch gebied vertegenwoordigd, waaronder Trinidad & Tobago en 
Belize. 

Vragen ter discussie: 
1. What are the main connections between economic inequality and 

dependence and gender violence 
2. What are the key elements a comprehensive public policy response to 

these issues must include 

Respons van de werkgroep: 
Ten aanzien van vraag 1:  

Economic inequality leads to dependency and increased probability of 
violence and that again leads to economic inequality. lt is a self-reinforcing 
cycle. 

Ten aanzien van vraag 2:  

1. Legislation for access to decent work, equal pay and prevention of 
sexual harrassment in the workplace 

2. Legislation on data collection. People who work at home, or give care 
to children, elderly and disabled are economically active. 

3. Guaranteed quality care for children. 
4. Enabling women to care for young children without sacrificing their 

whole career. 
5. Enabling men to take care of children. 
6. Education from a young age on gender equality and cooperation of the 

gen ders. 

Hierna wordt de gezamenlijke verklaring besproken. 

De verklaring volgt hieronder: 

8 



C.63arllimerficas 

DECLARAT1ON OF COMMITMENT 

9th Gathering organized by the Group of Women Parliamentarians of ParlAmericas 
Women's Empowerment: Social and Political Responses 

Buenos Aires, Argentina l  May 22-24, 2017 

We, parliamentarians and former parliamentarians from 24 countries and territories, met with 
representatives from social movements in Buenos Aires, Argentina, on May 22, 23, and 24, 
2017, on the occasion of the 9th  Gathering organized by the Group of Women Parliamentarians 
of ParlAmericas. VVe discussed opportunities for joint work between parliaments and social 
movements and organizations fighting for gender equality in the Americas and the Caribbean. 

We held working sessions in which we shared successful collaboration experiences and 
determined the necessary actions required to make progress on women's empowerment in the 
hemisphere, especially considering the relationship between gender-based violence and 
economic dependency. Given this and 

Recognizing: 

That proactive dialogue between citizens and parliaments is a fundamental value of 
democracy, which when put into practice results in social and political benefits necessary to 
achieve the common good; 

That legislators, as representatives of citizens interests, are responsible for establishíng 
conditions that facilitate civil society's participation in decision-making processes; 

That the recent rise in citizen mobilization, particularly in defence of causes related to 
gender equality and women's empowerment, presents a significant opportunity to strengthen 
the collaborative work between parliaments and civil society; 

That this reinvigorated setting brings before parliamentarians urgent demands including 
the eradication of gender violence, the economic empowerment of women, the diversification of 
political representation, peace-building, the protection of women leaders and social activists, 
and the recognition of the human rights of the LGBTQI community and other groups historically 
discriminated against;* 

That the empowerment of women and other traditionally marginalized groups requires 
the active participation of men in parliaments, including their contribution to the social 
construction of positive masculinities; 

That, as a result of their convening and democratizing nature, social networks in 
combination with traditional media form a novel scenario that presents opportunities and 
challenges for both citizen participation and mobilization, as well as for interaction with political 
spaces; 

That in our countries the alarming levels of gender violence in all its forms demonstrates 
insufficient comprehensive responses by State powers; 

The countries and territories convened were: Argentina, Aruba, Belize, Bolivia, Canada, Chile, C,olombia, Costa Rica, 
Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Panama, Peru, Saint Lucia, Suriname, Trinidad and Tobago, and Venezuela. 
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That women's economic empowerment is an essential condition for ensuring their 
autonomy and well-being, and includes, among other things, equal access to the labour market 
and productive resources, financial inclusion, the redistribution and recognition of non-
remunerated work, and fair pay; 

That gender violence and economic dependency are connected, systemic problems 
whose multiple effects undermine women's empowerment and increase vulnerability to abuse 
and exploitation; 

That, as was agreed through the 2030 Agenda for Sustainable Development, especially 
in the targets listed under SDG 5, women's empowerment is essential to establishing the 
foundation for inclusive development that guarantees justice, equality, and the full exercise of 
hunnan rights. 

We commit to: 

1. Participating in new spaces for dialogue with social movements and organizations, with the 
objective of establishing a collective agenda to advance gender equality and women's 
empowerment. 

2. Insisting on the application of gender perspectives, considering the intersections with 
ethnicity, age, social class, sexual orientation, legal status, and disability status, annong 
others, in the creation of all public policy.' 

3. Strengthening the measures in place to protect women leaders, activists, and participants in 
social movements to ensure their ability to exercise their political rights free from threats and 
violence. 

4. Promoting men's responsibility in advancing on women's empowerment and gender 
equality. 

5. Promoting laws and policies that broaden the State's responsibility in the provision of care 
services, and that generate a more equitable distribution of domestic responsibilities 
between men and women. 

6. Advancing parliamentary work on eliminating all forms of gender-based violence, with 
comprehensive reforms and initiatives that address prevention, detection, reporting, 
sanctioning, and reparation. 

7. Designing and supporting laws directed at promoting women's economic empowerment, 
financial autonomy and access to credit, and the elimination of the wage gap for work of 
equal value by women and men. 

8 Ensuring the implementation of intemational agreements and commitments related to 
women's empowerment signed by our governments, including that agreed upon under SDG 
5. 

9. Creating and strengthening, from our parliaments, spaces for exchange with civil society 
representatives working towards gender equality. 

10. Encouraging the adoption of gender-based analysis for all legislation and government 
spending. 

11. Insisting that statistics are gathered to clearly document women's unpaid work and 
demonstrate how maximizing women's participation in the workforce would benefit the 
overall economy. 

issued in Buenos Aires, Argentina, May 24, 2017, with reservations or objections to the 
construction of the starred (*) points by the delegations from Belize, Grenada, Hait41  Saint 

Lucia, and Trinidad and Tobago. 

Clarification regarding Haiti's reservation: in accordance with the Concordat of 1860, signed between the Republic 
of Haiti and the Holy See. 
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externe activiteiten DNA 

1. 	Administratieve, technische en logistieke informatie 

Reden voor de missie 

Type Activiteit 

Reguliere vergadering internationale organisatie 
Twee activiteiten 
Bestuursvergadering 
Conferentie 

Naam van de Activiteit 1. 43rd Meeting of the Board of Directors 
2. 9th Gathering of the Group of Women Parliamentarians 

Organisatie PARLAMERICAS 

Lokatie (Land, Stad) Buenos Aires, Argentina 

Periode van de activiteit Van: 22/5/2017 

Tot: 24/5/2017 

Hotel / Verblijf (Naam, Adres, 
Telefoonnummer, Email) 

Naam Hotel: Savoy Buenos Aires 

Avenido Vallao 181 (C1022AAB) Buenos Aires-Argentina 

Cotact : mr. Silvio Dobarro (+5411)43708000 

Email :  reservas2@savoyhotel.com/sdobarro@savovhotel.com.ar  

Website : www.savoyhotel.com.ar  

Delegatie afvaardiging Delegatie Voorzitter: 
Jennifer SIMONS naar de Board en zal dan ook de vergadering van de 
women's group bijwonen 
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Ambtelijke assistentie Protocol 	ti 

N. Grant voor administratieve en andere ondersteuning 

Thema en onderwerp(en) die aan de 
orde komen 

Thema/ Onderwerp 1 43rd meeting of the BOD of Parlamericas 
Thema/ Onderwerp 2 session: Men as Allies in parliamentary Work 
on gender Equality 
Thema/ Onderwerp 3 Inauguration of several members of 
Parlamericas 
Thema/ Onderwerp 4 session part 1: Women;s political 
Ompowerment, perspectives from social movements 
Thema/ Onderwerp 5 session part 2: new spaces for social Dailogue: 
social networks and mobilization 
Thema/ Onderwerp 6 session part 3: Connection between politics 
and social movements: Success stories 
Thema/ Onderwerp 7 presentation of outcome document 
Thema/ Onderwerp 8 Results of election for vacant positions on the 
executive committee of the group of Women Parliamentarians 

Doel van de organisatie van de 
activiteit 

ParlAmericas is de Regionale Organisatie van Parlementen 
van OAS landen en is een politiek forum voor het 
bevorderen van inter parlementaire dialoog, 
capaciteitsversterking en de uitvoering van regionale 
programmas op het gebied van Open Parlement, Gender 
issues en Klimaat 

Korte inhoud van de activiteit 
(bijlage mogelijk) Er zal door parlementariers gediscussieerd worden over 

de belangrijke rol van vrouwen in het parlement. Contact 
van burgers en parlementen, betrokkenheid van burgers 
bij wetgeving. Er wordt informatie gegeven en er zullen 
trainingen zijn van parlementen hoe mannen 
Als bondgenoten samenwerken in het parlement aan 
gender equality gerelateerde vraagstukken. Er zullen ook 
presentaties gehouden worden om te kijken naar 
perspectieven voor sociale bewegingen, netwerken en 
mobilisatie om de politieke macht van de vrouwen te 
stimuleren. 

Voeg het Persbericht in. Ga naar: INSERT4submenu Tekst, kiest u 
"Object" -) Kies Bestand gebruiken -}Selecteer het bestand -) Vink 
de optie "Koppelen aan bestand"aan 

Primaire doelstelling van de delegatie Anders nl. 

Indien Anders, graag toelichting 

DE 
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( Wat willen we halen uit de opdoen van de opgedane kennis, informatie en ervaring en deze zo 
conferentie als vertegenwoordigers 
van Suriname?) 

goed als mogelijk te implementeren en uit te voeren. 

A.u.b. Aankruizen wat van toepassing 
is 

( graag toelichten) 

Wat is het belang van participatie Klil< hier om informatie in te vullen 
voor DNA specifiek? Om de opgedane kennis en informatie over te brengen aan het 

Parlement en waar mogelijk te implementeren in het 
ontwikkelingsproces van DNA en wetgeving. 

Wat is het belang van participatie Met de leden van de anderen parlementen van Parlamericas en 
voor Suriname in het algemeen? deskundigen te overleggen, informatie te verzamelen en trainingen 

te volgen die Suriname in staat stellen om het proces naar een meer 
deskundig, gender equal parlement te brengen en met de 
ondersteuning van de overige parlementen uit de regio ons proces 
te verbeteren en het doel te bereiken. 

DE 
NATIONALE 
ASSEMBLÉE 
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Voorbereiding: 
Geen meetings gepland 

Zijn er voorafgaand aan deze 
dienstreis meetings gepland door de Toelichting: 
delegatie? Geef een toelichting op de meetings voorafgaand aan de dienstreis 

Klik hier voor de mogelijkheden 
Bij verschillende meetings vooraf, 
kunt u meer opties selecteren. Toelichting: 
Graag een korte toelichting Geef een toelichting op de meetings voorafgaand aan de dienstreis 

Klik hier voor de mogelijkheden 

Toelichting: 
Geef een toelichting op de meetings voorafgaand aan de díenstreis 

Zal de informatie van de activiteit 
gedeeld worden na terugkeer met 
anderen buiten de Huishoudelijke 

Met deskundigen DNA 

Toelichting: 
vergadering? Deskundigen van de Overheid, Deskundigen van Private Sektor en 

Stake holders 
Graag toelichting. Geef een toelichting over de follow-up meetings 

Klik hier voor de mogelijkheden 

Toelichting: 
Geef een toelichting over de follow-up meetings 

Pre- Statement De exacte tekst van de statement die in de HH vergadering zal 
worden gemaakt of is gemaakt.aanpassen in de geleidende tekst 
hiernaast 
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Onderdeel B Verslag externe 

DE 
NATIONALE 
ASSEMBLÉE 
VAN DE REKIBLILL ,IJKIN.A.Y.1 

activiteiten DNA 

1. Administratieve, technische en logistieke inforrnatie (kan door delegatieleider, 

delegatiedeskundige of secretaris van de delegatie worden ingevuld) 

BIJLAGEN TOE TE VOEGEN VOOR X  Programma 

VERTREK 

X Website/ Weblink voor nadere informatie: 
A.u.b. Aankruizen wat is toegevoegd 

www.parlamericas.org  

Programma Voeg het Programma in. Ga naar: INSERT-}submenu Tekst, kiest u 

"Object" + Kies Bestand gebruiken -}Selecteer het bestand -) Vink 

de optie "Koppelen aan bestand"aan 

D 
qatheffireg Grow 01 

- 	, 

, 

Programma.pdf (Command Line) 

BIJLAGEN TOE TE VOEGEN NA X  Eindverslag 

TERUGKEER 

• Kopie Businesskaarten van gelegde contacten 

X  Persbericht 

X  Fotos (vb. foto met President, Speaker of the House, andere 

hoogwaardigheidsbekleders of Nationale figuur eg. Nelson Mandela) 

Eindverslag Voeg het Persbericht in. Ga naar: INSERT-}submenu Tekst, kiest u 

"Object" ..») Kies Bestand gebruiken -)Selecteer het bestand -3> Vink 

de optie "Koppelen aan bestand"aan 
r-.,-  

Eindverslag.pdf (Command Line) 
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Overzicht van Activiteiten Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Algemene conclusies 2. Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

3. Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

4. Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

5. Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

6. Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Aanbevelingen of bevindingen 1.Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

2.Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

3.Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

4.Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

5. Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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Kopieen Businesskaarten Voeg het Persbericht in. Ga naar: INSERT+submenu Tekst, kiest u 
"Object" -.) Kies Bestand gebruiken •->Selecteer het bestand -} Vink de 
optie "Koppelen aan bestand"aan 

Voeg indien het gaat om een foto van een Business kaart, de foto 's in 

Persbericht Voeg het Persbericht in. Ga naar: INSERT->submenu Tekst, kiest u 
Object) Kies Bestand gebruiken i+Selecteer het bestand + Vink de 

optie "Koppelen aan bestand"aan 

r,---; 
.;.,)..., 

Persbericht.pdf 

Fotos Voeg het Persbericht in. Ga naar: INSERT-)submenu Tekst, kiest u 
Object) Kies Bestand gebruiken -}Selecteer het bestand -) Vink de 

optie "Koppelen aan bestand"aan 	- 

. 	 . 
- 	 • ... 

r 	.. 	
-. 

I 

P 	 ■ 

' I 

'‘10; 

i  4P.J 	 ••••>'.4r.■•■ 	 1 

JUSTrilA 

Voor gezien, 

Datum 

Delegatie Voorzitter 

Datum  A 

/-  l' \ \ 

/ 
DNA-Vo" 

] 	
.-- 

--1--,  
7itter 

Datum 	i  

( - 	, 

r__)if ier van DN 

\.) 
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