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Ooievaars demonstreren tegen moedersterfte (3)

N i e u w bericht, meer informatie vanaf 3e alinea

DEN HAAG (ANP) - Het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag stond dinsdagmiddag vol met
100 plastic ooievaars. De vogels zijn door hulporganisatie Simavi neergezet als protest tegen de hoge
moedersterfte in de wereld. Elke dag sterven 1000 vrouwen in het kraambed.

Simavi wil met de actie ook leden van de Tweede Kamer oproepen de begroting van staatssecretaris Ben Knapen
(Ontwikkelingssamenwerking) aan de orde te stellen. De organisatie zegt dat de bewindsman heeft beloofd van
de bestrijding van moedersterfte een speerpunt te maken. Hij bezuinigt echter in zijn begroting daarop 40
miljoen. ,,Dat kan echt niet op dit onderwerp'', vindt Rolien Susse, directeur van Simavi.

Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers van de PvdA kondigde aan een amendement in te dienen om de bezuiniging
ongedaan te maken. Ook andere partijen, zoals D66, de ChristenUnie en SGP, zeiden de bezuiniging op het
tegengaan van moedersterfte geen goed idee te vinden. Wassila Hachchi van D66 constateerde dat de
staatssecretaris geld bijlegt op drie van de vier door hem gestelde prioriteiten, maar bezuinigt op het vierde
punt. De begroting zal eind november in de Tweede Kamer worden besproken.

Staatssecretaris Knapen stelt dat Nederland een voorvechter ,,was, is en blijft'' op het gebied van seksuele en
reproductieve rechten en gezondheid (SRGR), zoals het potje met geld officieel heet. ,,Ik kan niet onder de daling
van mijn totale begroting uit. Er is minder geld, maar van het geld dat ik voor gezondheid heb, gaat volgend jaar
ruim twee derde naar SRGR en hiv/aids'', reageerde Knapen.

In de laatste begroting zijn SRGR, gezondheid en de bestrijding van hiv en aids samengevoegd tot één potje in
plaats van drie. Het budget voor deze onderwerpen daalt volgens Knapen van 368 miljoen in 2011 naar 335
miljoen euro in 2012. ,,Maar van dat bedrag gaat 34 procent naar SRGR. In 2011 was dat 22 procent'', aldus
Knapen.
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