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In maart 2020 heeft het Algemeen Bureau voor de Statistiek
(ABS), de publicatie: Statistisch Jaarboek 2018/2019
uitgegeven. De afdeling Sociaal-Culturele Statistieken, die deel
uitmaakt van de Sociale Statistieken Divisie, is de afdeling die
belast is met de dataverzameling, dataverwerking en
samenstelling van genoemde publicatie.

In March 2020, the General Bureau of Statistics (ABS)
published the publication: Statistical Yearbook 2018/2019. The
Social-Cultural Statistics section, which is part of the Social
Statistics Division, is responsible for the data collection, data
processing and compilation of said publication.

Het doel van de afdeling is om jaarlijks kerngegevens te
presenteren, die een beeld geven van de Demografische, Sociale,
Economische, Milieu en Culturele situatie van de Surinaamse
samenleving.

The aim of the section is to annually present core data that
provide an overview of the Demographic, Social, Economic,
Environmental and Cultural situation of Suriname.

Gegevens voor de samenstelling van de publicatie zijn
overwegend afkomstig van (externe) secundaire databronnen.
Met deze databronnen wordt jaarlijks zowel telefonisch als
schriftelijk contact opgenomen.

Inputs for compiling the publication mainly come from (external)
secondary data sources. These data sources are contacted
annually by telephone and or in writing.

De afdeling heeft getracht om de gepresenteerde data zoveel als
mogelijk bij te werken tot en met 2019. In de publicatie is data
opgenomen over de volgende onderwerpen: “Algemeen
Oppervlakte, Klimaat & Milieu, Bevolking, Economie
Transport en Verkeer, Economie, Landbouw en Veeteelt
Prijzen en Lonen, Werkgelegenheid en Aanverwante
Statistieken, Onderwijs, Sociale Voorzieningen,
Volksgezondheid, Overheidsfinanciën en Criminaliteit”.

The section has tried to update the presented data as much as
possible up to and including 2019. The publication contains data
on the following subjects: “General, Area, Climate &
Environment, Population, Economy, Transport and Traffic,
Economy, Agriculture and Livestock, Prices and Wages,
Employment and Related Statistics, Education, Social Security,
Public Health, Public Finance and Crime ”.

Aan elk onderwerp is er een speciaal hoofdstuk gewijd, waarbij
er elementaire beschrijvingen zijn opgenomen en data over
verschillende indicatoren wordt gepresenteerd.

A special chapter is devoted to each topic, incorporating basic
descriptions and presenting data on various indicators.

Het ABS dankt wederom alle dataverschaffers, respondenten en
alle andere personen voor hun geleverde bijdrage en inzet. Een
bijzonder woord van dank gaat uit naar het personeel van de
afdeling en mw. D. Geldorp voor de begeleiding en coordinatie.

The GBS thanks all data providers, respondents and all other
persons for their contribution and commitment. Special thanks
go to the staff of the section and Ms. D. Geldorp for guidance
and coordination.
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