
Geselecteerde Statistieken 
over Vrouwen en Mannen 

in Suriname 2021 
 
Het ABS heeft alle moeite gedaan zoveel mogelijk gender statistieken te verzamelen. De 
nieuwste publicatie is in november 2022 uitgekomen. 
 
Er is steeds getracht zo veel als mogelijk recente data te verzamelen en in deze publicatie op te 
nemen. Er zijn verschillende instanties benaderd voor het aanleveren van data. Niet in alle 
gevallen is het gelukt om recente data aangeleverd te krijgen en wel vanwege uiteenlopende 
redenen. Soms is het dat de gegevens helemaal ontbraken en soms is het dat de gegevens er 
wel zijn maar niet uitgesplitst naar geslacht en het kan gebeuren dat te lang gewacht moet 
worden op de gevraagde gegevens. Ook de COVID-19-pandemie heeft een effect gehad op de 
dataverzameling. Het ABS heeft zoveel mogelijk getracht alles wat beschikbaar en acceptabel 
van kwaliteit is in deze publicatie te presenteren. De tabellen die in deze publicatie opgenomen 
zijn kunnen gerangschikt worden naar de volgende hoofdgebieden: 
 

1. Onderwijs 
2. Bevolking 
3. Gezondheid 
4. Arbeid, Werkgelegenheid en Werkloosheid 
5. Criminaliteit 
6. Openbaar Bestuur & Traditioneel Gezag 
7. Verkiezingsdata 
8. Diversen 
9. Jeugd 

 
Deze publicatie zal de grote vraag naar statistieken over vrouwen en mannen niet volledig 
kunnen bevredigen. Er is nog heel wat data daarbuiten maar we kunnen vooralsnog daar niet 
over beschikken. Het ABS probeert, waar mogelijk en zoveel mogelijk, alle statistieken zodanig 
te verzamelen en te presenteren maar is vaak afhankelijk van verschillende externe instituten 
en andere organisaties. Wij doen daarom ook via deze weg wederom een beroep op deze 
organisaties data zoveel als mogelijk uit te splitsen naar geslacht. Het zal wel nog even duren 
voor we zover zijn dat we alle mogelijke op gender gebaseerde statistieken kunnen 
presenteren, maar we proberen op onze manier een bijdrage te leveren. 
 
Het is duidelijk dat we, als gemeenschap, er ook naar streven de ‘gender ongelijkheid’ weg te 
werken maar voordat we daartoe in staat zijn moeten we, kwantitatief kunnen aangeven waar 
en hoe die “ongelijkheid” zich voordoet. Deze publicatie is een bescheiden bijdrage en als 
bureau zullen we het zeer op prijs stellen als instituten, andere organisaties en alle anderen 
hun medewerking verlenen en het ABS de nodige ondersteuning geven in de vorm van 
benodigde ‘Gender data’. Ook instituten en andere organisaties daarbuiten die van mening zijn 
dat ze over data beschikken welke als Genderstatistieken opgenomen kunnen worden, kunnen 
contact maken met het ABS om samen na te gaan welke de mogelijkheden zijn voor opname in 
dit type publicatie. 
 
Contactpersoon  : Mw. Fallon K. Lambert, MSc. 
Telefoonnummer : 473737 ext. 233 



Selected Statistics 
about Women and Men  

in Suriname 2021 
 
The GBS made every effort to collect as much as possible Gender based data. The latest 
publication was published in November 2022. 
  
In all cases we tried to collect as much as possible recent data. Various institutions were 
approached to provide data. Not in all cases GBS succeeded in its endeavor because of different 
reasons. Sometimes the data were completely absent. Sometimes data was available but was 
not broken down by sex and it could happen that the waiting time for the requested data was 
too long. The COVID-19 pandemic also had an effect on the data collection. The GBS has tried as 
much as possible to present in this publication everything that was available and of acceptable 
quality. The tables included in this publication can be arranged by the following main topics: 
 

1. Education 
2. Population  
3. Health 
4. Labour, Employment and Unemployment 
5. Crime 
6. Public Governance & Traditional Authority 
7. Election data 
8. Miscellaneous 
9. Youth 

 
To those who have gone through this publication it must be clear that there is still a large need  
for statistics about Women and Men that is not satisfied. The GBS tries as much as possible, to 
compile and present all statistics as such but is often dependent on several external 
institutions and other organizations. We therefore again make an appeal to these institutions 
and organizations to break down data as much as possible by sex. It will take a while before we 
reach the point where we can present all possible statistics by sex but we try to make a 
contribution.  
 
It is clear that as a society, we also strive to eliminate gender disparities, but before we are able 
to do so we must indicate quantitatively where and how these disparities occur. This 
publication is a modest contribution and as GBS we shall very much appreciate it if institutions, 
other organizations and all others cooperate and support us with the necessary required 
Gender Data. Also, institutions and other organizations out there, who have data and 
information which can be regarded as gender data at their disposal may contact the GBS so 
that together we can go through the data to see whether the data is of acceptable quality to be 
included in this type of publication.   
 
Contact person  : Mw. Fallon K. Lambert 
Phone number  : 473737 ext.  233 
 
 

 


