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Onderdeel A Verslag externe activiteiten DNA
Administratieve, technische en logistieke informatie (kan door delegatieleider, delegatiedeskundige of
secretaris van de delegatie worden ingevuld)

Reden voor de missie

gebruik van mogelijkheid voor training
Anders ni.

Type Activiteit
A.u.b. Kiezen wat van toepassing is

Indien Anders, geef hier dan toelichting

Indien anders, graag toelichting
Naam van de Activiteit
Organisatie
A.u.b. Aankruizen wat van toepassing is
of invullen indien anders.
Lokatie (Land, Stad)
Periode van de activiteit
( Het gaat hierbij om de
conferentiedagen)

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

Media Engagement Training for Parliamentarians

The Pan Caribbean Partnership (PANCAP) & the European Union
Kingston, Jamaica
Van: 7/11/2019
Tot: 7/12/2019

The Courtleigh Hotel &Suites, New Kingston, Jamaica
76-929-9000

Delegatie afvaardiging

Delegatie Voorzitter:
SNIP GUILLIANO
Leden:
SAPOEN GLENN
Gonsalves Jardin de Ponte Cleon
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Ambtelijke assistentie

De Griffier

D

Ambtelijke assistentie
Protocol

Thema en onderwerp(en) die aan de
orde komen

Doel van de organisatie van de
activiteit

Korte inhoud van de activiteit
(bijlage mogelijk)

Primaire doelstelling van de delegatie

D

Thema/ Onderwerp 1. Ondersteuning aan parlementariErs bij het
doorgeven van informatie m.b.t. het bevorderen van
mensenrechten en het verminderen van stigmatisering.
Thema/ Onderwerp 2. Versterken van parlementariérs capaciteit in
strategische media aangelegenheden.
Thema/ Onderwerp 3. Het creEren van een ruim netwerk voor
parlementarrérs in het promoten van kernboodschappen over
mensenrechten en waardigheid voor iedereen.
Het doel van de activiteit is om stigmatisering en discriminatie van
mensen met hiv te elimineren. En het bewustwordingsproces bij
parlementariErs aan te wakkeren m.b.t. informatie doorspelen ter
bevordering van mensenrechten voor iedereen.
PANCAP heeft parlementsleden ingeschakeld via een reeks
raadplegingen op nationaal niveau om de standpunten van
parlementsleden met betrekking tot mensenrechten te vernemen.
Deze raadplegingen zijn specifiek gericht op het creEren van een
groter bewustzlin van de wetgevende, representatieve en
toezichthoudende rol van parlementsleden bij het beEindigen van
AIDS met de steun van PANCAP en het nationale Aidsprogramma en
partners uit het maatschappelijk middenveld.
Informatie en kennis vergroten m.b.t. wetgeving, beieid, begroting
etc

(Wat willen we halen uit de conferentie
als vertegenwoordigers van Suriname?)
A.u.b. Aankruizen wat van toepassing is
Wat is het belang van participatie voor
DNA specifiek?

Wat is het belang van participatie voor
Suriname in het algemeen?

Klik hier om informatie in te vullen
Het verkrijgen van meer inzicht in het bevorderen van
mensenrechten en het verminderen van stigmatisering en mogelijke
actie plannen van parlementen nader te bekijken voor het
implementeren van wetgeving.
Het lobbyen met andere parlementariErs en stakeholders in het
belang van mensenrechten.

Voorbereiding:
Delegatie overleg
Zijn er voorafgaand aan deze
dienstreis meetings gepland door de
delegatie?

Toelichting:
Meetings met relevante actoren en deskundigen
Klik hier voor de mogelijkheden
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Bij verschillende meetings vooraf,
kunt u meer opties selecteren.
Graag een korte toelichting

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

Met deskundigen DNA
Toelichting:
Geef een toelichting over de follow-up meetings

Graog toelichting.
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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B Verslag externe activitelten DNA

Administratieve, technische en logistieke informatie (kan door delegatieleider, delegatiedeskundige of
secretaris van de delegatie worden ingevuld)

BIJLAGEN TOE TE VOEGEN VOOR
VERTREK

OProgramma
OWebsite/ Weblink voor nadere informatie:

A. u.b. Aankruizen wat is toegevoegd

Programma

BIJLAGEN TOE TE VOEGEN NA
TERUGKEER

OEindverslag
• Kopie Businesskaarten van gelegde contacten
•OPersbericht
• 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 -)
Vink de optle "Koppelen aan bestand"aan

Overzicht van Activiteiten

Het onderhandelen over klimaat issues.
Het bezoeken van enkele plaatsen, o.a. Palmentuin, Weg naar Zee
etc.

Algemene conclusies

1.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

2.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

3.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Aanbevelingen of bevindingen

4.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

5.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

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.

Kopieen Businesskaarten

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 .Selecteer het bestand . Vink de
optie "Koppelen aan bestand"aan

Fotos
Voor gezien,
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REGIONAL MEDIA ENGAGEMENT TRAINING FOR PARLIAMENTARIANS
llth - 12th JULY 2019
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Inleiding

PANCAP werkt samen met parlementsleden op nationaal niveau, om de
standpunten van parlementsleden met betrekking tot het vraagstuk
mensenrechten te vernemen. Deze samenwerking is specifiek gericht op het
creéren van een groter bewustzijn van de wetgevende, representatieve en
toezichthoudende rol van parlementsleden bij het bekijken van dit vraagstuk.
Verder werkt PANCAP aan het beéindigen van aids met de steun van nationale
aidsprogramma's in de landen waar zij actief zijn en partners uit het
maatschappelijk middenveld.
Het doel van de activiteit is om stigmatisering en discriminatie van mensen met
hiv te elimineren, en het bewustwordingsproces bij parlementariérs aan te
wakkeren m.b.t. het doorspelen van informatie ter bevordering van
mensenrechten voor iedereen.
De parlementsleden van de landen Barbados, Belize, Jamaica, Saint Lucia,
Suriname en Trinidad en Tobago, zullen participeren aan deze training.
PANCAP geeft ondersteuning doormiddel van dialoog met partners. Instellingen
voor hoger onderwijs en andere instanties worden aangemoedigd en
ondersteund om onderzoek en opleidingscapaciteit op te bouwen in medische,
sociale en gedragsstudies. De gedragsstudies worden gebruikt door
beleidsmakers (parlementariérs) en praktijkmensen, om de juiste beslissingen
te kunnen maken gebaseerd op feiten.
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Dag 1, donderdag 11 juli 2019

Ondersteuning aan parlementarMrs bij het doorgeven van informatie
m.b.t. het bevorderen van mensenrechten en het verminderen van
stigmatisering.
Ms. Manoeulla Manova (Country Director UNAIDS), verwelkomt de delegaties
en wenst hen een succesvolle training toe.

•

De officiéle opening van de training vond plaats door Mr.Dereck Springer
(Directeur van PANCAP). Verwelkomt de delegatieleden van Belize, St. Lucia
en Suriname.
Afwezige landen: Jamaica, Barbados en Trinidad & Tobago.

Doel van de training:
Het versterken van parlementariérs bij het doorspelen van informatie over het
bevorderen van mensenrechten en het ondersteunen van HIV programma's.
Er werd aangegeven dat enkele landen op schema zijn om het doel "90-90-90"
van PANCAP te behalen.

Wat is de 90-90-90 doel van PANCAP?
Sinds de lancering op de 20e Internationale Aidsconferentie in Melbourne,
Australié, in 2014, zijn de 90-90-90 doelen een centrak pijler geworden om de
aidsepidemie te beéindigen. De 90-90-90 doelen weerspiegelen een fundamentele
verschuiving in de aanpak van hiv-behandelingen. Het doel hierbij is dat de
behandelingen niet wordt gericht op het aantal mensen die toegang krijgen tot
geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van een hiv-infecties, maar
het onderdrukken van het virus. Deze verschuiving werd aangedreven door het
begrip virale suppressie. 90-90-90 targets
3

Sl: Hoe en waarom moeten we ons bezighouden met de media.
•

De media is een krachtig instrument om het groter publiek te bereiken
(beïnvloeden).

Advies: maak gebruik van dit instrument om berichten, informatie door te
spelen.

S2: Stigma en toespraken/ mensenrechten/ mens en politiek
•

Weinig kennis tot geen kennis leidt tot vooroordelen en negatief gedrag
jegens de slachtoffers.

•

Getuigenis van Mr. Ainsley Reid: als kleine jongen werd hij meerdere keren
verkracht en raakte toen besmet. Zijn leven was na die besmetting toen niet
meer hetzelfde, omdat er een gebrek was aan informatie over hiv
zevenentwintig jaar geleden. Ondanks het gebrek aan kennis over hiv heeft
hij zich sterk gemaakt om te overwinnen en het is hem gelukt.

•

De tien (10) gouden regels.
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Dag 2, vrijdag 12 juli 2019

Versterken van parlementarWrs bekwaamheid in strategische media
aangelegenheden.
Er is een samenvatting gegeven van dag 1
Enkele tips met betrekking tot aanwijzingen voor TV programma's.

Kernboodschappen
•

Start: het geven van informatie aan de verschillende groepen

•

Groep 1 - St. Lucia en Belize

•

Groep 2 - Suriname

De groep van Surinaamse Parlementariérs werd geassisteerd door dhr. Lucien
Govaard
Aan de twee groepen is er één uur gegeven voor de voorbereidingen.
De eerste presentatie gaat over een persconferentie over duurzaamheid en
overdracht van hiv-acties door parlementariérs handelingen, die zich inzetten
voor Pancap Justice for All Roadmap.
Na de presentaties waren er enkele feedbacks met betrekking:
•

Hoe om te gaan met papierwerk en

•

Wat te doen alvorens door de microfoon te praten.

Groep 2
Hier gaat het om een interview van 5 minuten.
Topic: Pancap training, hier gaat het niet alleen om het functioneren van
parlementariérs in het aannemen van wetten.
Feedback met betrekking tot het interview:
•

Niet kijken naar beneden, oogcontact is belangrijk

•

alleen naar de interviewer kijken

•

Letten op afstand microfoon

•

Ambush( valkuilen o.a. strikvragen)

•

Het constant bewegen en lichaamstaal vermijden

Vervolg training
• Video presentatie over geweld tegen vrouwen.
• mensenhandel brengt het milieu in het Caribisch gebied in gevaar.
Kinderen en meisjes verdwijnen en komen soms nooit meer terug. Het
beleid m.b.t. sekswerkers moet nader bekeken worden.
• Parlementariérs moeten acties ondernemen om vrouwen en
kinderen te beschermen tegen geweld.
• Video over stigma en discriminatie. Discussie over de LBGTIgemeenschap.

Conclusie: Multimedia is een geweldig instrument dat gebruikt kan worden om
boodschappen over te brengen naar de samenleving.
Parlementariérs zijn mensen die veranderingen brengen, dus de handelingen
moeten positief blijven.
6

Slot
De delegatieleden worden bedankt voor het participeren in die workshop. Dit is
slechts het begin, en alle kleine stappen die gemaakt worden met betrekking tot
het geven van voorlichting aan parlementariérs zullen veranderingen brengen.

Opmerking lid G. Snip: de technieken en kennis die geleerd zijn in de twee
dagen zullen zeker meegenomen worden om veranderingen te brengen in eigen
parlement m.b.t. voorlichting over groter bewustzijn van mensenrechten en
media. Voorzeker de kleine verbeteringen zullen het verschil uitmaken.
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Aanbeveling delegatie

Het is belangrijk dat wij weten waar we staan en gaan m.b.t. mensenrechten.
De stand van zaken in Suriname op het gebied van vrouwenrechten,
kinderrechten en van de LGBTI-gemeenschap moet nader bekeken worden.
Wat hebben we al bereikt en waaraan moeten we nog werken als parlement?
De belangrijke informaties, bevindingen uit die workshop en discussies met
betrekking tot mensenrechten, de rechten van LGBTI-gemeenschap en
mediagebruik moeten nader besproken worden in parlement. Het is ook
belangrijk dat de awareness m.b.t. het kennen van de hiv- status als individu
gestimuleerd wordt.

8

2017

90-90-90 Caribbean
Focus: Third 90

Overview - HIV and AIDS in the Caribbean
At the end of 2016, the prevalence of
HIV in the Caribbean was 1.3% or
310,000 persons living with HIV and
AIDS. Most of the cases [92%]
occurred in five Caribbean countries,
with Haiti accounting for almost half
of the cases [48%), followed by the
Dominican Republic (22%).

Proportion of HIV Cases by Countries
Others, 8%
Trinidad &
Tobago, 4%

Cuba, 8%
Haiti, 48%
Jamalca, 10%

The HIV incidence was reported as
0.82 per 1,000 population or 17,000
new cases in 2016.
By 2016, the number of AIDS-related
deaths had decreased to
9400 deaths compared with 13,000
deaths in 2012.

Dominican
Republic, 22%

Achieving the Third 90 - Viral Suppression
ln 2016,162,000 persons were on antiretroviral treatment. ln relation to global target of 90% of all
persons living with HIV receiving ART, the region has achieved 520/0. Estimated coverage of treatment
among all persons living with HIV varied across the region with the highest reported in Cuba [70%).
Slightly lower coverage than Haiti, but above the regional average, is reported for Guyana, St. Vincent
and the Grenadines and Trinidad and Tobago.

Estimated Percentage of People living with HIV who are on ART Treatment

70%

Regional Estimate: 52%

58%
55%

55%
52%
....... • • • • .

' 48%

46%

46%
38%
35%
28%
21%
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Haiti

St. Vincent Trinidad and Suriname
and the
Tobago
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Among all people living with HIV, in the Caribbean an estimated 34% are virally suppressed. No
country in the region has achieved viral suppression of 50% of the estimated number of people
living. However, Cuba, Guyana, Haiti, Suriname and Trinidad and Tobago have reported higher
viral suppression compared to the regional estimate.

Estimated Percentage of People Living with HIV who are Virally Suppressed, 2016
47% 46%

Regional Estimate: 34%
41%
38%
36%
34%
28%

Guyana Trinidad
and
Tobago

Cuba

Haiti

Suriname Barbados Dominican Antigua
Republic
and
Barbuda

Belize

Jamalca

The
Bahamios

Dominica

In relation to actual ART coverage, 81% of all persons who know their HIV status are receiving ART in
the region. High ART coverage amongthese persons, of more than 89% is reported Haiti. Similarly,
high coverage is reported for Cuba, Guyana and Suriname.

Percentage of All People living with HIV who Know Their Status and are on Treatment
Regional Estimate: 111%

89%

Haiti

Guyana

Cuba

Suriname

Dominican
Repu blic

Source: Global AIDS Progress Report 2011-2016 Er Global AIDS Update 2016, UNAIDS

Jamaica
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Among persons receiving ART viral suppression, more than two-thirds [67%) are virally suppressed.
Higher proportions of persons receiving ART are virally suppressed in Barbados, Dominica, Guyana,
Saint Lucia and Suriname.

Percentage of People Living with HIV Who are on Treatment and are Virally Suppressed, 2016
Regional Estimate: 67%

82%

69% 69%

68% 67% ffi%
61% 61%

Guyana Saint Lucia Dominica Barbados Surinam. Belize

The Gap

Haiti

60%

1111 11 11

Grenada Trintdad
and
Tobago

The
Deminican lantalca Antigua
Bahamas Republic
and
Barbuda

Cuba

St. Kitts
and Nevls

The Gap to Reaching the Third 90 in the Caribbean

To achieve the Third 90 target by 2020,
viral suppression will be required in
an additional 120,000 people living with
HIV.

GAP

Number of persons
living with HIV aren't
virally suppressed

•

Number of persons
living with HIV virally
suppressed
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