JEUGDAMBASSADEURS DE STEM VAN JONGEREN IN CARICOM
“In juli aanstaande zullen wij als jeugdambassadeur betrokken zijn bij twee belangrijke
gebeurtenissen van CARICOM. Op 4 juli, de oprichtingsdag van CARICOM, wordt
“CARICOM Day” herdacht met de nodige activiteiten. Op die datum zal het vijftien jaar
geleden zijn dat Suriname lid werd van CARICOM. Dus twee redenen om “CARICOM
Day” op gepaste wijze te vieren”. Dit zegt jeugdambassadeur Farah Khodabaks (23). Zij
werd in januari 2009 samen met Remy Belliot (26) gekozen en in maart 2009 door
president Ronald Venetiaan geïnstalleerd als jeugdambassadeur voor Suriname. De
jeugdambassadeurs zijn de stem van de Surinaamse jongeren in CARICOM.
Farah Khodabaks is derdejaarsstudent Fysiotherapie aan de Medisch Faculteit. Vόόr haar
uitverkiezing tot jeugdambassadeur was zij evenals Remy Belliot “Youth officer”.
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“Het programma dat wij tot nog toe hebben gerealiseerd was zeer intensief. We hebben twee
anti-discriminatielopen georganiseerd, het vorig jaar en dit jaar; informatiesessies gehouden op
mulo- en middelbare scholen over CARICOM en de Universiteit van West -Indië; geparticipeerd
in Informatiebeurzen, het Kinderboekenfestival waarbij wij samen met het Jeugdparlement een
eigen informatiestand hadden , deelgenomen aan CARICOM- jeugdconferenties op Trinidad en
Tobago en Saint Kitts en een bijdrage geleverd aan de “Youth Summit” die in januari
jongstleden in Suriname werd gehouden en waarbij een rapport werd gepresenteerd over de
situatie van jongeren in de regio
Dit jaar voeren we een landelijk project uit waarbij alle districten zullen worden bezocht. Dit
project is gericht op jongemannen en gebeurt in samenwerking met de Amerikaanse Ambassade.
De bedoeling is jongemannen bewust te maken van de noodzaak om een verantwoord seksueel
leven te leiden. Verder staan voor dit jaar allerlei andere informatiesessies op het programma”.
Twee jeugdambassadeurs
Het CARICOM- Jeugdambassadeursprogramma is in 1993 geїntroduceerd, nadat de Vergadering
van CARICO M -Staatshoofden hierover een besluit had genomen. De Vergadering van
Staatshoofden is het hoogste beleidsorgaan van CARICOM.
In elk lidland van CARICOM moeten er twee jeugdambassadeurs zijn, een dame en een heer. In
Suriname worden de twee jeugdambassadeurs gekozen door het Nationaal Jeugdparlement, dat
alle jongeren in ons land vertegenwoordigt. De jeugdambassadeurs worden geselecteerd aan de
hand van gestelde criteria waaronder goede beheersing van de Engelse – en Nederlandse taal,
enkele jaren ervaring op het gebied van jongerenwerk, leiderschapskwaliteit en regionale en
internationale ervaring. De jeugdambassadeurs worden in Suriname voor twee jaren gekozen.
Het CARICOM- Jeugd ambassadeursprogramma (CYAP) beoogt jongeren te informeren over
aangelegenheden, organen en instituten van CARICOM en ze te begeleiden.
Voldoening
De Caricom -Jeugdambassadeurs werken nauw samen met vijftien “Youth Officers”. Deze jonge
leiders ondersteunen de jeugdambassadeurs bij het uitvoeren van hun projecten.
De eerste jeugdambassadeur voor Suriname waren Sergio Belfor en Sherryl Starke. Ze werden in
juli 2000 in Granada geïnstalleerd.
In 2002 viel deze eer weer te beurt aan Sergio Belfor. Samen met Valerie Laljie werd hij in
Suriname geïnstalleerd tot CARICOM- jeugdambassadeur. Vervolgens werden in januari 2005
Yldiz Beighle en Harrish Monorath tot jeugdambassadeurs gekozen en in 2007 Ferranto Dongor
en Stephany Kasketi.

Farah Khodabaks blikt voorlopig met voldoening terug op haar jeugdambassadeurschap.”Het is
een zware job, maar interessant en leerrijk. Ik ben lid van verschillende jeugdorganisaties
waaronder Junior Chamber International (JCI) en Umooja for Youth Development. Umooja
streeft naar welvaart en welzijn voor jongeren in Suriname. Als jeugdambassadeur heb ik met
begeleiding van het Directoraat Jeugdzaken, Afdeling Nationale en Internationale Betrekkingen,
op een ander niveau leren organiseren en projecten voorbereiden.
“Na mijn jeugdambassadeurschap wil ik mij toeleggen op afronding van mijn studie en
natuurlijk met de volgende jeugdambassadeurs mijn ervaringen delen en hen van advies dienen”.
Aldus Farah Khodabaks CARICOM -Jeugdambassadeur.

