
Eenheid en saamhorigheid centraal bij 
verkiezingen 2020

Terwijl minister Moe-
stadja van Arbeid 
aftelt, staan minis-
ter Mike Noersalim 
van Binnenlandse 

Zaken en assembleevoor-
zitter Jennifer Geerlings-
Simons gereed om de doek 
te trekken die het logo van 
de verkiezingen verhult. 
Wanneer het logo eenmaal 
zichtbaar is, gebeurt heel 

veel ineens. Er wordt con-
fetti gestrooid, rookwolken 
geschoten, het verkiezings-
lied begint te spelen en The 
Mystikalz beginnen dwars 
door de zaal te dansen.  

Startsein
Het verkiezingslied ‘Ko’w 
Go Stem’ is vrolijk en op-
gewekt en iedereen doet 
spontaan mee. Er wordt 

maakt waarin de diversiteit 
van culturen tot uiting komt 
en er in verschillende talen 
wordt opgeroepen om te 
gaan stemmen. 

Kiezers motiveren
Met deze identiteit zullen er 
de komende maanden ver-
schillende campagnes voor 
diverse doelgroepen wor-
den uitgevoerd door het 
hele land. Het belangrijkste 
doel is om kiesgerechtig-
den te motiveren naar de 
stembus te gaan en hun 
stem op de correcte wijze 
uit te brengen. Het accent 
van de voorlichtingscam-
pagne zal liggen op het in-

formeren en betrekken van 
stemgerechtigden in stad, 
district en het binnenland. 
De interdepartementale 
commissie Voorlichting Ver-
kiezingen 2020, die op 9 
september door minister 
Noersalim werd geïnstal-
leerd,  is verantwoordelijk 
voor de campagne en wordt 
geleid door Daniella Tauw-
naar.  De commissie bestaat 
verder uit Marsiane Lingers-
Partowidjojo (secretaris) 
en de leden Jutta Soekarn-
singh, Latoya Boetius en 
Roberto Lindveld.  “Succes-
volle verkiezingen hangen 
samen met een professio-
nele verkiezingsorganisatie. 

AFHALEN ID-KAARTEN

DIRECTORAAT BINNENLANDSE ZAKEN   

OPROEP

De directeur van Binnenlandse Zaken maakt hierbij 
bekend dat personen die hun ID-kaart reeds hebben 
aangevraagd op een Bureau voor Burgerzaken (BvB), 
kunnen nagaan als die al kan worden afgehaald.

• SMS-berichten: 
Het CBB stuurt SMS berichten om te melden als uw 
kaart af is, mits uw telefoonnummer juist is.

• Cbb.gov.sr: 
Op de cbb-website kunt u controleren als uw kaart 
klaarligt. Bij de applicatie id-kaart, voert u op de 
website uw id-nummer en aanvraagnummer in. Het 
aanvraagnummer staat vermeld op het afhaalbe-
wijs.

• Id-kaartlijsten: 
Op de BVB’s zijn lijsten beschikbaar van ID-kaarten 
die klaarliggen voor afhaal. U kunt op de lijst na-
gaan als uw ID-nummer voorkomt en dan naar 
de desbetreffende balie stappen om de kaart af te 
halen. 

• 494411: 
U kunt bellen naar de afdeling Voorlichting op 
494411. Ook in dit geval moet u uw ID-nummer en 
aanvraagnummer doorgeven. 

Deze stappen zijn ondernomen om de afhaalprocedure 
vlot te laten verlopen. 

Wij doen een beroep op de samenleving om gebruik te 
maken van een van deze mogelijkheden om te contro-
leren als uw id-kaart al kan worden afgehaald.

Paramaribo, 13 december 2019

De directeur van Binnenlandse Zaken,

Mw. mr. Putridewi E.S. Amatsoemarto MPA

Songtekst Themalied 
Verkiezingen mei 2020
Titel: Ko’w Go Stem
 
Jouw stem, onze toekomst
Ko’w go stem, go poti yu sten ala fasi Sranan fasi da 
yu kan taki
Ko’w go stem, solanga yu doro 18 yari yu abi a okasi 
fu kan teki praati
Ko’w go stem

Het is je burgerrecht, jij woont hier 
Surinamers allemaal, eenheid, recht op participatie
Iedereen doet mee
Iedereen doet mee
Iedereen doet mee
Iedereen doet mee
Ik doe zelfs mee

25 mei, een ieder hoort erbij
Een ieder, een ieder, een ieder hoort erbij
25 mei, een ieder hoort erbij 
Een ieder, een ieder, een ieder hoort erbij

Ko’w go stem, go poti yu sten ala fasi Sranan fasi da 
yu kan taki
Ko’w go stem, solanga yu doro 18 yari yu abi a okasi 
fu kan teki praati
Ko’w go stem

Jong en oud, man en vrouw tap un’ wi e bouw fu kon 
poti un’ sten
Fu kon poti un sten

Het is je burgerrecht, jij woont hier 
Surinamers allemaal, eenheid, recht op participatie
Iedereen doet mee, mi e go stem
Iedereen doet mee

In’ a foto, den districti, te in den dorpu na yu wi e luku
Je hebt een rol als een kiezer, dus liever ga je kiezen

Ko’w go stem, go poti yu sten ala fasi Sranan fasi da 
yu kan taki
Ko’w go stem, solanga yu doro 18 yari yu abi a okasi 
fu kan teki praati
Ko’w go stem

A heri natie, wan moi creatie
Wi e bribi ini un’ democratie

gedanst en geapplaudis-
seerd. Met de onthulling 
van het logo en de slogan 
is dinsdag 10 december in 
de Congreshal het startsein 
gegeven voor de landelijke 
voorlichtingscampagne 
voor de verkiezingen van 
25 mei 2020. Om een spe-
ciale sfeer te creëren werd 
de Congreshal gedecoreerd 
in de kleuren van de Suri-
naamse vlag. Overal werden 
er straatnaamborden op-
gehangen en stemhokken 
en stembussen geplaatst.   
 
Identiteit
Er is goed nagedacht over 
de identiteit (logo, slogan, 
lied en multiculturele clip) 
van de verkiezingen. In de 
ster – te zien op de Suri-
naamse vlag als symbool 
voor eenheid – worden twee 
Surinamers in verschillende 
kleuren uitgebeeld, die el-
kaar een ‘high five’ geven. 
Dit symboliseert de kracht 
van samenwerken voor de 
verdere ontwikkeling van 
ons land. Aan de onderkant 
staat Su als acroniem voor 
Suriname en 20 voor het 
jaar van de verkiezingen. 

De kleuren hebben ook een 
specifieke betekenis. Groen: 
vernieuwend karakter van 
de verkiezingen. Geel: het 
dynamische aspect van de 
verkiezing. Rood:  liefde 
voor elkaar, daadkracht en 
moed. De overgang van 
geel naar rood symboliseert 
de samensmelting van de 
verschillende bevolkings-
groepen, die allemaal tot 
één Suriname behoren.   

Slogan
‘Jouw Stem Onze Toekomst’ 
is de slogan die de komen-
de tijd veel gehoord en ge-
zien zal worden. De slogan 
benadrukt het belang van 
elke individuele stem voor 
de toekomst van Suriname 
als collectief. Het logo en de 
slogan zijn gemaakt door 
CDQ Universal onder lei-
ding van Rafick Bottse. Het 
verkiezingslied ‘Ko’w Go 
Stem’ is geschreven door 
Olu Abena en wordt gezon-
gen door Anveny Watson 
(Any Soulcatcher) bijge-
staan door Janice van Kla-
veren. Door het team van 
CDQ Universal is ook een 
multiculturele videoclip ge-

En een professionele ver-
kiezingsorganisatie heeft 
baat bij effectieve burger-
educatie”, zei minister Moe-
stadja voorafgaand aan de 
onthulling van het logo. 
Minister Moestadja compli-
menteert de commissie met 
een nieuwe innovatieve 
aanpak van burgereducatie 
waarbij de mens centraal 
staat, eenheid in verschei-
denheid wordt gedemon-
streerd en saamhorigheid 
wordt gepropageerd.  
Zowel minister Noersalim 
als assembleevoorzitter Si-
mons onderstrepen de re-
putatie die Suriname heeft 
voor het houden van goe-
de verkiezingen. “De OAS 
was zeer content en gaf 
ons complimenten over de 
verkiezingen van 2015. Dit 
moet zo blijven en we moe-
ten steeds verder verbete-
ren”, zegt Noersalim.  Met 
de voorlichtingscampagne 
hoopt minister Noersalim 
dat het opkomstpercentage 
van 75% van  2015 kan wor-
den voorbijgestreefd.-.

Het publiek reageert enthousiast op het lied, het logo en de slogan 
van de verkiezingen van 25 mei 2020.

Minister Soewarto Moestadja en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons 
praten over het verkiezingslogo dat door hen is onthuld.


