Onder etekenic■ ,

4-cr-er,

Allen leden van De Natioi le Assemblee, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het
Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter
goedkeuring.
Paramaribo, 7 november 2016
De Nationale Assemblee,
Gelezen en gehoord,
het Regeerakkoord van de Regeringscoalitie 2015-2020;
het Stabilisatie- en Herstelplan 2016- 2018;
de Jaarrede van de President d.d. 30 september 2016 voor het dienstjaar 2017;
de inzichten en antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale
Assemblee,
Overwegende,
dat er dagelijks bij de Politie en in de media melding wordt gedaan van burgers, die op
brute wijze worden gekneveld, mishandeld en beroofd en in vele gevallen waarbij burgers
zelfs het leven hebben gelaten;
dat ook in het verkeer bijkans 60 verkeersdoden zijn gevallen en meer dan 3000
slachtoffers zijn met fysiek letsel;
dat het veiligheidsgevoel ernstig is geschaad en burgers zich niet meer beschermd voelen
in Suriname;
dat door niet adequaat handhaven van de veiligheid, de fundamentele grondrechten van
burgers, zoals recht op bescherming en recht op veiligheid niet is gewaarborgd;
dat bij het uitblijven van afdoende maatregelen burgers het recht in eigen handen kunnen
nemen, wat kan leiden tot anarchie en chaos;
dat bevriende naties zich zorgen maken over de veiligheid van hun onderdanen en dat
hierdoor het imago van Suriname ernstig wordt aangetast;
dat slachtoffers van criminaliteit, die emstig getraumatiseerd zijn, begeleiding en
financi& ondersteuning ontberen;
dat uit de begroting van het Ministerie van Justitie en Politie van 2017 blijkt, dat slechts
1.500.000 is begroot voor de aanpak van zware criminaliteit, welk bedrag volstrekt niet
voldoende is;
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dat diensten belast met opsporing, vervolging en berechting met ernstige tekorten van de
meest basale middelen zitten, waardoor de dienstverlening naar de samenleving ernstig dreigt
vast te lopen.
Besluit:
1.De Regering op te roepen om op zeer korte termijn harde maatregelen te treffen om de
veiligheid in het land op aanvaardbaar niveau te brengen en om inhoud te geven aan de
belofte gemaakt aan het volk van Suriname, waarin de burger kan leven in dievenijzer- vrije
woningen;
2. De Regering te vragen om minimaal SRD 10.000.000 extra middelen op te brengen op de
begroting van het Ministerie Justitie en Politie en deze middelen ook daadwerkelijk
beschikbaar te stellen, zodat de meest basale zaken aangeschaft kunnen worden om de
continuïteit van de dienstverlening bij de opsporing, vervolging en berechting voortgang te
doen vinden;
3. De Regering te vragen om een budget beschikbaar te stellen om slachtoffers van
geweldscriminaliteit, psychische begeleiding en een financile ondersteuning te geven, zodat
zij in staat gesteld worden om hun trauma te verwerken en hun ernstige financiCle noden op
te vangen.
En gaan over tot de orde van dag.

