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Ondergetekenden,

Allen leden van De Nationale 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 de Wet Nationale Basiszorgverzekering nog steeds niet beantwoordt aan de
maatschappelijke realiteit;
dat er geen gedegen regeling bestaat om de ziektekosten te dekken van de zogenaamde
"langliggers" in ziekenhuizen;
dat het ontbreken van medicatie en middelen inmiddels heeft geresulteerd in dodelijke
slachtoffers;
dat de overheveling van de basiszorg aan het SZF, de dienstverlening aan deze groep helaas
niet heeft verbeterd;
dat de geldstromen in de gezondheidszorg, ook bij het SZF onduidelijk zijn;
dat de preventieve zorg in het kader van "Health in all Policy" zeer marginaal aan de orde is;
dat sociale derminanten in het kader van algemene gezondheidszorg onderbelicht zijn;
dat ziekenhuizen in een dennate noodsituatie verkeren dat humanitaire hulp onontbeerlijk is;
dat de heersende armoede de voedingstoestand van vele burgers heeft aangetast, wat een
emstige bedreiging vormt voor hun gezondheidszorg;
dat tekorten aan medicijnen leiden tot ongezonde speculaties op de markt;
dat de verslechterde gezondheidszorg in het binnenland het leven aldaar nog ondragelijker
maakt;
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dat de kloof in beschikbaarheid van gezondheidszorg tussen de kustvlakte en het binnenland
steeds groter wordt; Dat de late uitbetalingen van o.a. bus- en veerboothouders een steeds
voorkomend fenomeen is geworden, welk leidt tot problemen bij het vervoer van leerlingen
en leerkrachten met als gevolg grote leerachterstanden voor de leerlingen en studentem
dat de toename van armoede in gezinnen, het onmogelijk maakt dat ouders adequaat hun
kinderen kunnen begeleiden, resulterend in het achteruitgaan van hun leerprestaties. Ouders
hebben ten opzichte van 2010 nu meerdere banen om rond te komen;
dat het leesprobleem van onze kinderen steeds groter wordt en de Regering tot op heden geen
duidelijke aanpak heeft gepresenteerd voor oplossing van het probleem;
dat het steeds vaker voorkomt dat kinderen de school bezoeken zonder een goed en stevig
ontbijt te hebben gehad. De kinderen zijo daarom niet instaat de lessen optimaal te volgen
met alle gevolgen van dien;
dat tot op heden het nog voorkomt dat het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
panden huurt van derden voor het onderbrengen van scholen. Op de begrotingen wordt ieder
jaar miljoenen aan SRD's opgebracht voor de bouw van scholen, maar de realiteit wijst
praktisch anders uit. Vermeldenswaard is dat verhuurders van panden voor het laatst hun
gelden in 2013 hebben ontvangen.
dat het leerlingenzorgsysteem geen prioriteit geniet, terwij1 in 2014 door de Regering
Bouterse- Ameerali was aangekondigd dat dit systeem voor 2015 een feit zou zijn. Het
gevolg is dat de adequate begeleiding en zorg van onze leerlingen en studenten zeer slecht is.

Besluit:
De Regering krachtig op te roepen de noodzakelijke organisatorische en financiele
interventies te plegen die verantwoord gezondheid- en onderwijs in voldoende tnate
beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar maakt.
En gaan over tot de orde van de dag.

