
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is kiezen
voor democratie of voor dicta-
tuur. Voor politieke partij PAIS
is de keuze duidelijk, maar de
partij constateert dat er krachten
en groepen zijn die de democra-
tie onderuit proberen te halen.
PAIS verwijst voornamelijk naar
de aanvallen op de democratie
en, als onderdeel daarvan, het
Openbaar Ministerie tijdens het
Interparlementair Koninkrijks-
overleg (Ipko) in Nederland,
maar ook naar de Reforma-be-
weging van Gerrit Schotte
(MFK). ,,Wat opvallend is, is dat
ook Statenleden met stenen ge-
gooid hebben terwijl het in hun
vermogen ligt om controle te la-
ten uitvoeren op instituties die
zij bekritiseren”, aldus PAIS die
daarom tot de conclusie komt
dat de aanvallen niets anders
dienen dan het breken van de
democratie en het ruim baan
maken voor bepaalde groepen
om het eiland uit te melken. 

De partij constateert dat de
aanvallen vooral begonnen na
het verkrijgen van de autonome
status op 10-10-’10. PAIS somt
op: ,,Er is een loopje genomen
met de screeningswet, de veilig-
heidsdienst (VDC) is nagenoeg
opgedoekt, de Centrale Bank is
gedestabiliseerd, de overheidsfi-
nanciën zijn verslechterd en er
is gemorreld aan de energieke-
ten.” Het lijkt er volgens de par-
tij op dat deze inspanningen niet
stoppen en geld noch energie
gespaard worden om het doel te
bereiken, namelijk het verkrij-
gen van absolute macht en het
elimineren van alle ‘checks and
balances’. 

PAIS: ,,Wij zullen de laatsten
zijn die stellen dat onze demo-
cratie perfect functioneert. Er
moet verandering komen, dat
staat vast. Maar het moet wel om
veranderingen gaan die geba-
seerd zijn op het democratisch
principe. Absolute macht valt
daar niet onder. Wij willen juist

meer inbreng van het volk en
meer integere mensen. Wij wij-
zen alle manieren van Reforma
van de hand, waarmee een dicta-
tuur in de hand gewerkt wordt.”

PAIS verwerpt 
uitspraken Thodé
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Benschop winnares zangwedstrijd

Zangeres Rebecca Benschop heeft met het nummer ‘Mi baranka’
het songfestival ‘Un Kanto pa Kòrsou’ gewonnen. Het nummer is
een compositie van Eldridson ‘El Genio’ Eugenia, het arrangement
is van Errol ‘El Toro’ Colina.                      FOTO UN KANTO PA KÒRSOU 

PAIS: Waken
voor dictatuur

Suppletoire
begroting
in Staten
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De eerste supple-
toire begroting 2014 is onder-
werp van debat in de Staten deze
week. Morgen om 9.00 uur
wordt hierover gesproken. 

Een dag later, op donderdag
12 juni, wordt de geschorste ver-
gadering van 29 april dit jaar
voortgezet. Dan wordt de mi-
nister van Economische Ontwik-
keling, Stanley Palm (PAIS),
ondervraagd over het verlies en
het creëren van banen op de ar-
beidsmarkt. De minister zal
vooral antwoord moeten geven
op de vraag hoe is omgegaan
met een groot aantal ontslagen
die vielen in 2013. De vergade-
ring begint om 9.00 uur.
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