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STRAATPRAAT
Ashanty Sakoetoe (25 jaar)

,,Ik heb nog heel even om erover na
te denken. Niet lang meer, maar
toch nog wel eventjes. Ik weet niet
op wie ik moet stemmen. Ik vind
het heel belangrijk om wel gebruik
te maken van mijn stemrecht, maar
je moet natuurlijk wel weten op wie
je dan gaat stemmen en waarom.
Ik wil in ieder geval wel stemmen,
dat sowieso. Ik lees veel op social
media en kijk naar het nieuws, dat
helpt wel een beetje. Ik vind in ieder
geval kinderen erg belangrijk, daar
moet een partij zich voor inzetten.
Maar ook onderwijs en werkgelegenheid en een partij moet een duidelijk toekomstbeeld hebben.”

Leden van het
Hoofdstembureau
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De leden van het Hoofstembureau
zijn bij ministerieel decreet vastgesteld en zijn de
volgende personen: Raymond ‘Pacheco’ Römer
(voorzitter), Charles do Rego (vicevoorzitter), de
leden Edward Panneflek, Irving Roosburg en
Theo Caris. Vervangende leden zijn Anthmar
Kranwinkel, Marguerite Britt-Hatma en Sheryl
Losiabaar.
Bij de vorige verkiezingen op 19 oktober 2012
bestond het Hoofdstembureau uit voorzitter Geomally Martes, vicevoorzitter Lizanne Dindial, de
leden Raymond ‘Pacheco’ Römer, Charles do
Rego, Edward Panneflek en Anthmar Kranwinkel. Toen waren de vervangende leden Irving
Roosburg en Theo Caris.
Advertenties

COLOFON
Redactie
Martha van Bergen
Maartje Bressers
Loeki Nicolaas
Kim Sambo (coördinatie)

Eindredactie
Caroline Slegtenhorst

Opmaak
Elvin Espacia
Brigitte van der Winden

Acquisitie
Judary Salomé
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STRAATPRAAT
Nury Cadeau
(27 jaar)
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Woord is aan
de kiezer
E

,,Op wie ik moet stemmen? Pff, ik vind het moeilijk.
Maar ik denk dat ik het weet. Mijn oom zit namelijk in
PAS, dus ik denk dat ik gewoon op hem ga stemmen.
Natuurlijk is het belangrijk om je stem uit te brengen.
Als je dat niet doet, gaat je stem misschien wel naar
een andere man waar je het helemaal niet mee eens
bent. Op mijn werk gaan sommige mensen niet stemmen, dat snap ik niet. Ik vind in ieder geval educatie en
de mogelijkheid om te sporten heel belangrijk. We krijgen om 16.00 uur even vrij om te mogen stemmen.
Gelukkig zit er een stembureau naast mijn huis, dat is
wel zo makkelijk.”

STRAATPRAAT
Mahesh
(34 jaar)
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lke verkiezing is weer belangrijk. Dat geldt zeker
ook voor de Curaçaose
Statenverkiezingen van 30 september 2016. Het is de tweede
stembusronde na 10-10-’10 toen
Curaçao autonoom land binnen
het Koninkrijk werd. In oktober
2012 gebeurde dat (vervroegd)
voor het eerst.
Elke verkiezing is belangrijk,
want stemmen is een democratisch proces en een democratisch (verkregen) recht. Ook al
lijkt één stem niet veel gewicht
in de schaal te leggen, toch telt
elke stem. Wie morgen naar de
stembus gaat voor de parlementsverkiezingen, oefent
invloed uit op het landsbestuur
dat hierna zal aantreden. De
regering wordt immers
gevormd op basis van de vertegenwoordiging van partijen in
de Staten.
Het wordt dan de derde rege-

ringscombinatie van het Land
Curaçao, het interim-kabinet
Betrian niet meegerekend. Na
het roerige einde van het kabinet Schotte (MFK/PS/MAN) in
2012 - het jaar ook dat het nog
jonge land een aanwijzing kreeg
van de Rijksministerraad om de
overheidsfinanciën weer op
orde te brengen, amper twee
jaar na de ‘gezonde startpositie’
- trad een periode aan van
relatieve politieke stabiliteit.
Vier jaar lang kregen de weliswaar (veelvuldig) wisselende
ministers in Fòrti de steun van
de Statenleden van PS/PAIS/
PNP/Sulvaran, later aangevuld
met PAR. In een politiek
systeem dat is gebaseerd op
coalitievorming is het ‘uitzitten
van de rit’ een zeldzaamheid.
Op 30 september is het een
nieuwe ronde, met nieuwe
kansen, nieuwe prijzen én diverse nieuwe partijen. Dat ene

moment dat het woord is aan de
kiezer. Bij de verkiezingen dit
jaar gaat het om 120.649 stemgerechtigden die bepalen hoe de
21 Statenzetels worden verdeeld.
De keuze is (al) lang niet
eenvoudig. Partijprogramma’s
doen er vaak niet toe, voor zover
partijen ze überhaupt nog opstellen. Deze speciale editie
van AD Ban Vota biedt de
lezers een handvat om te bepalen aan welke partij en aan
welke kandidaat zij hun vertrouwen geven.
‘Ieder volk krijgt de regering
die het verdient’, wordt weleens
sceptisch gezegd. Dat kan óók
positief worden uitgelegd: wie
de nieuwe volksvertegenwoordigers en regeerders worden, is in
handen van de (hopelijk goed
geïnformeerde) bevolking zelf.
Daarom is elke verkiezing belangrijk.

WAAR BRENGEN POLITIEKE LEIDERS HUN STEM UIT?
Ivar Asjes (Pro Kòrsou)
Tijd: 10.30 uur
Locatie: KAP,
Schottegatweg Noord 105

Charles Cooper (PAS)
Tijd: 14.30 uur
Locatie: Adventschool,
Koraal Specht

Humphrey Davelaar
(PNP)

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Kolegio San
Dominico, Montaña

Zita Jesus-Leito (PAR)
Tijd: 8.30 uur

Locatie: Urna 16,
Julianadorp

Locatie: Kolegio Martinus
de Porres, Sta. Rosa

Marilyn Moses

Geraldine Scheperboer-Parris (DP)

(Movementu Progresivo)
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Goiloschool,
Julianadorp

René Rosalia

(Movementu Kousa Promé)
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Sentro di Bario,
Bonam

Alex Rosaria (PAIS)

Tijd: 11.30 uur
Urna 94
Locatie: Regina Pacis Onderbouw Djonoramarthaweg 4-B

Omayra Leeflang
(Un Kòrsou Hustu)

Tijd: nog niet bekend
Locatie: Marnixschool,
Gosieweg

Tijd: 10.00 uur
Urna 94

13 Partijen geen record
,,Ik mag niet stemmen, omdat ik een Indiaas paspoort
heb. Ook al woon ik hier al 15 jaar. Ik vind het niet
nodig om een Nederlanders paspoort aan te vragen. Ik
heb het nergens voor nodig. Dat betekent alleen dus
wel dat ik morgen niet naar de stembus kan, maar dat
vind ik niet zo erg. Als ik wel had mogen stemmen,
was ik denk ik voor PAR gegaan. Toerisme en economie zijn voor mij belangrijk. Ik zou de partijen dus op
die gebieden met elkaar gaan vergelijken. Maar helaas
mag ik dus niet stemmen, dus zo veel doet het er niet
toe.”

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er zullen morgen
13 partijen meedoen aan de
verkiezingen. Dit werd bekend
na de steunstemming die op 20
en 21 augustus plaatsvond.
Er waren toen zeven partijen
die doorkonden naar de verkiezingen. Samen met de al bestaande zes partijen komt het
totaalaantal uit op 13, een groot
aantal, maar geen record. Bij de
Statenverkiezingen van 2006
deden namelijk veertien partijen mee, evenals bij de Statenverkiezingen van 1998. Uitein-

delijk kregen in 2006, zes partijen een of meer zetels in de
Staten en in 1998 waren dit vijf
van de veertien partijen.
In 2006 vielen ook enkele
‘bekende’ partijen na de verkiezingen buiten de boot, zoals
de Partido Laboral Krusada
Popular (PLKP). Ook toen deed
Pueblo Soberano (PS) mee,
maar behaalde geen zetels. De
partijen die in 2006 doorgingen waren Forsa Kòrsou (FK),
Frente (FOL), Lista Niun Paso
Atras (LNPA), MAN, PAR, en
PNP.

In 1998 viel onder andere de
meer bekende partij DP af,
evenals C93, de partij van Stanley Brown. Door gingen toen
FOL, MAN, PAR, PLKP en
PNP.
DP is het tot nog toe vaak
gelukt wel mee te doen met
verkiezingen, maar is al jaren
niet actief in de Staten. Ook dit
keer heeft de DP voldoende
steunstemmen gekregen. De
partij is overigens van een totaal
ander karakter dan voorgaande
jaren met een lijst met alleen
vrouwen.
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STRAATPRAAT
Claudio
Cordilia Sem
(82 jaar)

‘Land moet weer
respect afdwingen’

Van een onzer verslaggevers
uraçao moet net zoals het
internationaal faam geniet
met sportprestaties van
Churandy Martina of de publicaties van oncoloog Bob Pinedo,
respect verdienen met de manier waarop het land geregeerd
wordt. Het eiland moet weer
een schoon en transparant
bestuur krijgen. Er moet ook
een eind komen aan het nepotisme en het politiek kannibalisme en de cultuur waarin
politici voortdurend met elkaar
in de clinch liggen. Aldus politiek leider Hensley Koeiman
van de MAN.
,,Onze partij beoogt de rust
weer in het land en de regering
terug te brengen. De burgers
moeten ‘empowered’ worden
en de controlemechanismen
van de overheid moeten versterkt worden. Wij kunnen dat
verschil maken.
Het vertrouwen in
de regering moet
terugkeren. Het
land moet met
integer bestuur
het respect van buitenlandse
investeerders afdwingen”, aldus
Koeiman.
De MAN beschouwt het
onderwijs als het belangrijkste
speerpunt van de partij, zo legt
Koeiman uit. ,,Met onderwijs is
het mogelijk om mensen te
vormen tot goede burgers die
bijdragen aan de ontwikkeling
van hun land. Het onderwijs
staat niet op zichzelf. Het is
ingebed in de economie en
financiën van een land. Het
onderwijs moet ervoor zorgen
dat burgers niet worden uitgesloten. De verschillende ministeries van Onderwijs, Financiën, Sociale Ontwikkeling
moeten als het ware goed in
elkaar vervlochten zijn. Je kan
zeggen dat wij een holistische
aanpak nastreven om te komen
tot een samenleving waarin
niemand wordt uitgesloten.”
De evaluatie van het huidige
kabinet valt in de ogen van

C

,,Ik ben heel goed geïnformeerd over de politiek op
Curaçao. Ik weet er alles vanaf. Sinds mijn vijftiende
ben ik er al mee bezig, ik ben ermee opgegroeid van
huis uit. Ik ga stemmen op een partij die heel veel voor
Curaçao heeft gedaan. Veel partijen die nu in de Staten
zitten, doen niets voor het eiland. De partij waar ik op
stem, is een heel oude. In het verleden hebben ze heel
veel voor mij, mijn familie en Curaçao gedaan. Er zijn
veel boeven in de politiek hier, daar moet je voor uitkijken. Ik wil mijn Nederlandse paspoort niet kwijt, dus
dat vind ik heel belangrijk. Curaçao moet in het
Koninkrijk blijven. Nederland heeft heel erg veel voor
ons gedaan, die connectie moeten we niet kwijtraken.
Dat zou ontzettend stom zijn.”

STRAATPRAAT
Shudeska
(33 jaar)

Koeiman wil de rust terugbrengen in het land en de regering.
Koeiman niet gunstig uit voor
de bestuurders. ,,De regering
heeft bij de invoering van de
bezuinigingsmaatregelen een
flankerend beleid aangekondigd
om de impact van de maatregelen te verzachten. Minister
Whiteman kondigde dat toen
aan maar het
beleid is uitgebleven. De minst
sterke schouders
hebben nu de last op zich moeten nemen van de bezuinigingsmaatregelen van de regering.
Dat is sociaal onrechtvaardig en
discriminerend.”
Koeiman blijft het antwoord
schuldig op welke partij hij zou

Einde aan
nepotisme

stemmen als hij zelf niet mee
zou doen aan de verkiezingen.
,,Ik denk dat ik weer op een
sociaaldemocratische partij als
de MAN zou stemmen. Maar ik
kan op dit moment geen andere
partij bedenken omdat ik de
programma’s niet grondig heb
doorgenomen.” De politiek
leider is stellig in de voorwaarden om met andere partijen
samen te werken. ,,Wij werken
niet met partijen samen die niet
super transparant zijn en niet
voldoen aan de normen van
good governance. Partijen die
de corruptie niet willen uitbannen, zijn ook uitgesloten van
samenwerking met ons.” De
partij is geen voorstander van
samenwerking met personen
die als verdachte beschouwd
worden. ,,In het verleden hebben wij in de Staten een wetsvoorstel ingediend om te voorkomen dat wij met verdachten
in het parlement te maken
krijgen. Maar het voorstel is
toen niet aangenomen. Dat
voorstel willen wij weer oppakken. Als voorstanders van een
schoon bestuur moeten wij wel
goed definiëren wat de term
verdachte inhoudt. Geldt het
bijvoorbeeld ook voor mensen
die door rood licht zijn gereden
en een boete hebben gekregen?”

Steun is er genoeg voor MAN. Sinds dit jaar staat Giselle
Mc William (links) ook op de lijst. Hier wordt zij vergezeld door een
fan.
FOTO ELS KROON

7.424 Nieuwe kiezers
,,Ik denk niet dat ik ga stemmen. Ik zou ook niet weten
op wie en als je het niet goed weet, waarom zou je dan
stemmen? Ik heb nog even om erover na te denken,
maar eigenlijk denk ik dat ik niet ga. Ik vind in ieder
geval economie erg belangrijk. En dat iedereen genoeg
eten en drinken krijgt, als je begrijpt wat ik bedoel. En
een toekomstvisie, een partij moet vooruitkijken. Dat
zijn dingen waar een partij zich voor moet inzetten,
vind ik. Maar ik vind het moeilijk, waarschijnlijk ga ik
niet.”

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dit jaar doen er
7.424 nieuwe kiezers mee aan
de verkiezingen, 3.668 vrouwen en 3.756 mannen. Het
zijn niet allemaal jongeren
die inmiddels de 18-jarige
leeftijd hebben bereikt in de
afgelopen vier jaar, want het
totaalaantal stemmers onder
de 20 jaar is 3.868. Het totaalaantal stemmers is 120.649,

waarvan 64.742 vrouwen en
55.907 mannen.
Als gekeken wordt naar de
leeftijdsverdeling dan zijn er
26.312 stemmers tussen de
20 en 34 jaar, 53.461 tussen
de 25 en 59 jaar en 37.008
60-plussers.
Het aantal stemmers dat op
Curaçao is geboren is 97.797.
In Nederland zijn 8.142 stemmers geboren en 3.798 op

een van de andere vijf eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba. Er
zijn 1.471 stemmers van Surinaamse afkomst.
Van andere afkomst zijn er
3.031 uit de Dominicaanse
Republiek, 1.615 uit Colombia, 824 uit Venezuela, 561
uit Madeira, 362 uit China,
321 uit India, 286 uit Haïti en
232 uit Jamaica.
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Kandidatenlijst PAIS
1. Alex
Rosaria

15. Thirza
Buil

23. Aubrey
Pasial

16. Luis
Rubio

24. Cynthia
Devere

2. Mike
Franco

9. Don
Hernandez

17. Romeo
Tuur

25. Tineke
Knaap

3. Eugène
Cleopa

10. Jerry
Semper

18. Valérie
Van Velzen

26. Marc
Marshall

4. Geraldine
Gaari

11. Elly
Sambo

19. Eric
Newton

27. Laureen
Schenk

5. Stanley
Palm

12. Marc
Casseres

20. Orlando
Grifﬁth

28. Etienne
van der Horst

6. Alison
Manuel

13. Jurgen
La Cruz

21. Sylvia
Nicholls

29. Nelson
Navarro

7. Jowenny
Troeman

14. Lysandra
de Meza

22. Marienne
Minquel

8. Brenda
Benjamin

Een gelukkig Curaçao,
ook voor jou!

www.partidopais.com
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Wiels won laatste
verkiezingen
Van een onzer verslaggeefsters
elmin Wiels werd met
zijn Pueblo Soberano
(PS) op 19 oktober 2012
de grote winnaar van de Curaçaose Statenverkiezingen.
De partij die toen zes jaar
consequent een ‘soeverein volk’
voorstond en streefde naar
staatsrechtelijke onafhankelijkheid van Curaçao, los van het
Koninkrijk, behaalde met circa
23,5 procent de meeste stemmen en kwam op 2 november
met 5 zetels in het 21 zetels
tellende nieuwe parlement (was
4 in 2010). Daarmee nam PS
niet alleen de koppositie als
grootste partij over van PAR die halveerde van 8 tot 4 zetels -

H

Wijlen Helmin Wiels (rechts) was met zijn partij Pueblo Soberano
de grote winnaar van de verkiezingen in 2012. Na zijn overwinning
werd hij gefeliciteerd door Gerrit Schotte.

maar streefde ook MFK van
ex-premier Gerrit Schotte voorbij.
MFK groeide ook ten opzichte van twee jaar eerder; van 21
procent naar ongeveer 22,5
procent, maar bleef in de Staten
steken op 5 zetels. MAN - waar
Charles Cooper toen nog de
leider van was - ging er ook qua
stemmen en percentage op
vooruit, maar wist dit niet uit te
drukken in meer dan de 2 zetels
die de partij twee jaar eerder
behaalde. De PAR van - toen
nog - Emily de Jongh-Elhage
verloor fors en ging terug van

30 procent van de stemmen
naar circa 18,5 procent. PAIS
van Alex Rosaria die in 2012
een nieuwkomer was, kwam
ineens op 4 zetels uit en PNP
van Humphrey Davelaar behield zijn ene zetel.
Hoewel MFK als tweede
grote winnaar uit de bus kwam
bij de verkiezingen van 2012,
viel de partij bij de formatie van
een nieuwe regering buiten de
boot en uiteindelijk gingen
Pueblo Soberano, PAIS, PNP
en Glenn Sulvaran die zich had
losgetrokken van PAR, de
samenwerking met elkaar aan.

TAKENKABINET

Advertentie

a de verkiezingen van
oktober 2012, maakte
Wiels in november
bekend dat hij een ‘takenkabinet’ wilde installeren die
gedurende de periode van
een halfjaar tot een jaar belast zou zijn met ‘nijpende
zaken’ voor het land, waaronder de financiële situatie, de
internationale financiële
dienstverlening, rijkswetten,

N

Het takenkabinet van Wiels.

de Staatsregeling en het
onderwijs. Het takenkabinet
moest bestaan uit experts die
niet op de lijst stonden van
een politieke partij en die
uiteindelijk de steun genoten
van het gehele Curaçaose
parlement. Op maandag 31
december 2012, werd het
takenkabinet met aan het
hoofd bankier Daniel Hodge
beëdigd.

FOTO ARCHIEF
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STRAATPRAAT
Valerie Dorcas
(27 jaar)

Hoewel Helmin Wiels niet meer in leven is, leeft hij nog wel binnen Pueblo Soberano, de partij die hij
heeft opgericht.
FOTO ELS KROON
,,Het is wel de bedoeling dat ik ga stemmen, maar ik
weet nog niet op welke partij. Het is voor mij lastig,
omdat ik de meeste politici ook als persoon ken. Ze zitten vaak op het terras bij mijn werk, dus ik ken ze wel
als persoon, maar niet als politicus. Ik probeer me goed
te informeren. Ik houd van veel vragen stellen, dus ik
vraag ze regelmatig als ze op het terras zitten waar hun
partij voor staat. Verder kijk ik televisie en luister ik
naar de radio zodat ik zo goed mogelijk op de hoogte
ben. Ik ben een moeder van een kindje van 6, dus ik
vind educatie voor mijn kind belangrijk. Verder moet
mijn kind ook genoeg kunnen sporten. Een partij mag
zich ook wel inzetten voor jonge ouders, er moet voor
hen bijvoorbeeld genoeg werk op het eiland blijven.”

STRAATPRAAT
Willem Le
Febre (71 jaar)

,,Ik kan het je heel gemakkelijk vertellen: laat het de
Antillianen allemaal maar lekker zelf uitzoeken. Ik
bemoei me er niet mee. Wat hier allemaal gebeurt, is
niet in orde. Er zitten alleen maar zakkenvullers in de
politiek, je bent niet wijs als je gaat stemmen. Ook in
Nederland stemde ik niet. Ja, één keertje, toen ik 18
was en het nog verplicht was om te gaan stemmen.
Daarna heb ik het nooit meer gedaan. Ik vertrouw politici niet. En als je niet met volle overtuiging voor een
partij of een persoon gaat, dan moet je simpelweg niet
gaan stemmen.”

‘Aandacht voor mens
van de wieg tot graf’
Van een onzer verslaggevers
ueblo Soberano is de enige
partij die oog heeft voor de
noden van mensen vanaf
het moment dat zij geboren
worden tot aan het graf, het is
ook de partij die als geen ander
opkomt voor de noden van
kansarmen die tal van hindernissen moeten overwinnen om
in het leven iets te bereiken.
Dat is eigenlijk het speerpunt
van de partij, aldus politiek
leider Jaime Córdoba. ,,Als
partij zijn wij gefocust op de
noden in de samenleving, daarom hebben wij de portefeuilles
van Onderwijs, van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn, maar ook het ministerie van Gezondheid, Milieu
en Natuur. Wij kennen de
noden van het volk. Afgelopen
maandag hebben wij nog generators geschonken aan twee
bejaardenhuizen zodat de bewoners niet in de hitte hoeven te
zitten als de stroom uitvalt”,
aldus Córdoba.
Terugblikkend op de afgelopen regeerperiode constateert
Córdoba dat er ‘ups and downs’
waren maar PS heeft standgehouden. De crisis met de eigen
PS-premier Ivar Asjes wordt
door de leider niet genoemd. De
bezuinigingsmaatregelen die
Jardim invoerde waren volgens
Córdoba pijnlijk maar hard
nodig. ,,De ingrijpende bezuinigingsmaatregelen waren vereist
om het pensioenfonds veilig te
stellen. Wij hebben de maatregelen niet genomen maar wel
gesteund. En gelukkig is het zo
dat gepensioneerden nu 10
procent terug zullen krijgen op
de 30 procent die zij moesten
inleveren.”
De partij kan vanwege haar
betrokkenheid bij kansarmen in
de samenleving juist een ver-

P

schil maken, zo oordeelt de
politiek leider. ,,Werknemers
van de Isla zijn nu blij met het
MoU dat getekend is over de
modernisering en toekomst van
de raffinaderij. Wij hebben de
verhoging
van het minimumloon
gelanceerd,
dat voorstel
heeft voor
veel ophef
gezorgd,
terwijl het gaat om een verhoging van 80 cent per uur. Men
maakt zich druk over de verhoging van het minimumloon
maar niet over het feit dat het
minimumloon door de regeringen van de afgelopen 40 jaar op
een schrikbarend laag niveau is
gehouden. Dezelfde mensen
die zich druk maken om de
verhoging van het minimumloon maken zich niet druk om
de grove winst die grote bedrijven maken.”
Als de politiek leider niet voor
de PS aan de verkiezingen zou
meedoen, dan zou hij op geen
enkele andere partij stemmen,
zo oordeelt Córdoba. ,,Er is
geen enkele partij die aan de
normen van PS voldoet. Geen
enkele partij met dezelfde visie.
Veel partijen proberen zich
onze successen toe te eigenen.
De MFK heeft het lef gehad om
te verklaren dat zij verantwoordelijk is voor het gratis onderwijs, terwijl het een van de
successen is van en door PS.”
Op de vraag met welke partijen de PS niet in een coalitie zal
samenwerken, is het antwoord:
,,Niet met de MFK van Gerrit
Schotte, niet met Kòrsou di Nos
Tur van Amparo dos Santos en
niet met PAS van Charles Cooper. Schotte was in de ogen van
Helmin Wiels een leugenaar,

een onbetrouwbaar persoon. De
partij heeft geen vertrouwen in
Amparo dos Santos. Hij heeft
in de zaak Favela met het OM
samengewerkt en bleef daardoor buiten schot terwijl Benny
de Meij werd
opgepakt.
Maar dat
maakt Dos
Santos niet
minder crimineel. Bovendien deelt hij
voedselpakketten uit terwijl hij
zijn personeel in de beveiliging
van het ziekenhuis slecht betaalt. PAS is een partij die zo
veel concessies heeft gedaan,
daar werken wij niet mee.”
De partij zal niet samenwerken met personen die voor
het Openbaar Ministerie als
verdachte gelden, aldus Córdoba op de vraag of samenwerking
met verdachten mogelijk is.
,,Alleen als verdachten bereid
zijn om opzij te stappen, biedt
dat nieuwe mogelijkheden om
met hun partij samen te werken.”
De vermoorde politiek leider
Helmin Magno Wiels is voor de
huidige politiek leider een bron
van inspiratie en een rolmodel.

Opkomen voor
kansarmen
op eiland

Jaime Córdoba
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STRAATPRAAT
Thamara
Moreno
Vervuurt
(42 jaar)

,,Ik ga zeker weten stemmen. Moeilijk vind ik het niet.
Ik ga stemmen op een partij die hopelijk rust gaat
brengen op Curaçao. Een partij die ook een duidelijke
visie heeft. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat
Curaçao onderdeel van het Koninkrijk blijft. Verder ben
ik voor vooruitgang, innovatie, stabilisatie, educatie en
zorg. Maar rust brengen in de politiek is misschien wel
het belangrijkste. Het zou het mooiste zijn als je kunt
kiezen voor een persoon. Er zitten best wat ministers
in de Staten die het nu goed doen, maar je moet voor
een partij kiezen, niet voor een persoon. Ik ga de stemwijzer nog wel doen, maar eigenlijk weet ik al wat ik ga
stemmen. Eens kijken of dat overeenkomt met de
stemwijzer.”
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Curaçaos eigen stemwijzer
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao heeft
sinds vorige week een stemwijzer. Burgers die nog niet weten
op wie ze bij de komende verkiezingen gaan stemmen, kunnen
aan de hand van 44 stellingen
erachter komen welke partij het
dichtst bij de eigen voorkeur ligt.
Op votasabi.com is de stemwijzer in te vullen in het Nederlands of Papiaments. Iedere stelling kan met ‘ja’, ‘nee’ of ‘neutraal/geen mening’ beantwoord
worden, of kan worden overgeslagen. Ook kan men aan iedere
stelling extra gewicht geven. Aan
het einde van de enquête krijgt
de invuller een rangschikking te
zien van de partijen die het
meest en minst goed bij hem
passen, en op basis van welke
thema’s.
De stemwijzer is een initiatief
van softwareprogrammeur Timothy Huyzen en politicoloog
Gerbrand van den Eeckhout. Ze
hebben de politieke partijen met
de vraag benaderd welke thema’s de partijen na aan het hart liggen. De partijprogramma’s zijn
als eerste leidraad genomen
voor het bepalen van de thema’s.
Vervolgens bepaalden de initiatiefnemers met hulp van feedback van journalisten, wetenschappers en hoofdredacteuren
Advertentie

wat de belangrijkste thema’s
zijn voor de verkiezingen. Op
basis hiervan zijn de 44 stellingen samengesteld.
Vervolgens verzochten de
twee de partijen om de vragen
intern te beantwoorden in lijn
met hun partijprogramma. Ook
kon iedere partij een korte toelichting geven op hun antwoord
in het Papiaments en/of Nederlands. Deze antwoorden zijn ook
op de website van de stemwijzer
te vinden.
Bijna alle politieke partijen input geleverd aan de stemwijzer.
Alleen Un Kòrsou Hustu van
onafhankelijk Statenlid Omayra
Leeflang stelde het te druk te
hebben om de vragen te beantwoorden. Van den Eeckhout benadrukt de partij er nog graag bij
te willen hebben om een zo
compleet mogelijk beeld te geven van het politieke landschap.
In 2012 is er door vijf journalisten ook een poging gedaan
om een stemwijzer te ontwikkelen. Echter weigerden de drie coalitiepartijen van die tijd, te weten MAN, MFK en Pueblo Soberano mee te werken, omdat de
stellingen ‘te suggestief’ zouden
zijn. Hierdoor besloten de initiatiefnemers destijds geen stemadvies uit te brengen. Volgens
Van den Eeckhout is ook bij de

verkiezingen van 2008 gepoogd
een stemwijzer te ontwikkelen,
maar ook dit liep op niets uit.
De politicoloog vertelt hoe hij
samen met zijn collega de stemwijzer in korte tijd op poten
heeft gezet, nadat ze besloten de
krachten te bundelen. ,,Een paar
weken geleden was er nog helemaal niets. We zijn twee weken
lang bijna fulltime en op eigen
kracht bezig geweest om de
stemwijzer te ontwikkelen”, aldus Van den Eeckhout. Ze hebben het project naar eigen zeggen volledig zelf betaald en hebben geen financiering van
externe partijen aangevraagd.
Hij zegt dat de partijen open
waren in hun antwoorden en
doordachte feedback en goede
uitleg gaven op alle vragen. Hij
bevestigt wat deze krant eerder
ook al berichtte, namelijk dat het
moeilijk is gebleken om de partijprogramma’s te pakken te krijgen, omdat sommige pas op het
laatste moment klaar waren.
Wat hem betreft is het zaak dat
zo veel mogelijk kiezers van de
stemwijzer op de hoogte gebracht worden en deze ook invullen, zodat men inhoudelijk
op de hoogte is welke partij het
beste bij hen past.
i www.votasabi.com
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STRAATPRAAT
Sharon Margaretha
(51 jaar)

Goed onderwijs is een garantie voor een betere toekomst, aldus PAIS-voorman Alex Rosaria. FOTO PAIS

,,Ik mag helaas nog niet stemmen. Ik ben geboren op
Curaçao, heb 32 jaar in Nederland gewoond en ben nu
net twee maanden weer terug op het eiland. Maar ik
houd de politiek hier wel goed in de gaten. Ik ben het
niet echt met één partij eens. Toerisme vind ik in elk
geval belangrijk. En openbaar vervoer, dat moet echt
beter. Laatst reed ik ’s avonds laat in de auto bij de flamingo’s bij Jan Kok, toen ik een jong stelletje bij de
bushalte zag wachten. Ik wist dat er helemaal geen bus
meer zou komen op dat tijdstip, dus ik heb ze naar het
centrum gebracht. Dat vonden ze geweldig. Ik vond
het zorgelijk, want als ik ze niet mee had genomen,
had misschien een fout persoon het wel gedaan. Voor
hetzelfde geld waren ze dan beroofd. ’s Avonds is er
niet genoeg openbaar vervoer, daar moet verandering
in komen.”

STRAATPRAAT
Eldrich Coffie
(24 jaar)

,,Ik denk misschien aan MFK, maar zeker weet ik het
nog niet. We krijgen om 16.00 uur even vrij van werk
om te mogen stemmen. Ik denk dat ik wel ga, maar
ook dat weet ik nog niet helemaal zeker. Zie je, in de
politiek wordt veel gepraat, maar er gebeurt weinig.
Politici houden het geld vaak voor zichzelf in plaats
van voor de goede dingen. Eigenlijk vind ik dat ik wel
moet gaan stemmen. Nieuwe politici moeten een kans
krijgen om zichzelf te bewijzen. Dan maar eens kijken
of ze ook echt doen wat ze zeggen te gaan doen. Of ze
hun beloftes wel waar gaan maken.”

‘Onderwijs is garantie
voor betere toekomst’

Van een onzer verslaggeefsters
ls PAIS na de verkiezingen
die morgen plaatsvinden
weer deel gaat uitmaken
van de regering, zal onderwijs
bovenaan hun prioriteitenlijst
staan. ,,Zonder twijfel. Onderwijs is het instrument dat ontwikkeling garandeert en ervoor
zorgt dat
iemand
gemakkelijker aan een
baan komt.
Onderwijs
is de garantie voor een
betere toekomst.”
Aan het woord is Alex Rosaria, de voorman van PAIS. Hij
gelooft dat onderwijs de ontwikkeling teweegbrengt die een
land nodig heeft. Indien zijn
partij weer uitmaakt van de
nieuwe regering, zal daarom de
portefeuille van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
door PAIS worden opgeëist.
,,Het onderwijs moet zo snel

A

mogelijk aangepakt worden,
waarbij de kwaliteit van het
onderwijs c.q. de docenten
wordt verhoogd. Ook is het
noodzaak dat er weer een technische school op Curaçao
komt.”
Rosaria blikt terug op de
afgelopen vier jaar en constateert dat er
nu een solide
basis is gelegd waar
verder op
gebouwd kan
worden.
,,Met veel
werk en
moeite hebben we uiteindelijk kunnen
herstellen wat was verwoest. In
2010 hadden we een bepaalde
basis die werd verwoest,
waardoor we in 2012 opnieuw
moesten beginnen. Het zou
zonde zijn als elke keer de basis
van een land verdwijnt en niet
verder kan worden gebouwd
aan het huis dat we voor het
land Curaçao wensen.”
De voorman van PAIS is
ervan overtuigd dat zijn partij
degene is die dit kan doen. ,,Het
was van 2012 tot 2016 al te
merken. We hebben voor een
fundering gezorgd waardoor de
financiën nu onder controle
zijn. Maatregelen zijn niet meer
nodig waardoor er nu meer
ruimte is om te investeren in
bijvoorbeeld het onderwijs.”
Voor PAIS zijn er echter ook
andere prioriteiten. Economie
was altijd het stokpaardje van de
partij. Eerder was Stanley Palm
- nu nummer vijf op de lijst - de
minister van Economische
Ontwikkeling. ,,Ook nu zijn
technologie en innovatie heel
belangrijk. Hier moet meer
aandacht aan worden geschonken. We moeten bijvoorbeeld

Rosaria: Met veel
werk en moeite
solide basis voor
lang gelegd

Rosaria constateert dat er gedurende de afgelopen vier jaar een
solide basis is gelegd voor de
toekomst.
FOTO ARCHIEF

uitbreiden wat PAIS heeft gedaan; gratis internet in Punda
en Otrobanda en er uiteindelijk
voor zorgen dat het hele eiland
voorzien is van een internetverbinding”, aldus Rosaria.
Op de vraag op welke partij
hij zou stemmen als hij nu zelf
niet aan de verkiezingen zou
meedoen, antwoordt Rosaria
kort: ,,Geen enkele partij.” De
PAIS-leider die als inspiratie
‘Dòktor’ Moises Frumencio da
Costa Gomez heeft, heeft meegedaan aan de stemwijzer Vota
Sabí en kwam erachter dat hij
los van PAIS weinig gemeen
heeft met andere partijen. ,,Ik
ben een sociaalliberaal in hart
en nieren en jammer genoeg
zijn die er niet.”
Rosaria heeft een uitgesproken mening over samenwerking met MFK, de partij van de
voor ambtelijke corruptie en
witwassen veroordeelde oudpremier Gerrit Schotte. ,,Dat
doen we niet. MFK onderhoudt
banden met de maffia en de
onderwereld. Met zo’n organisatie kan je niet werken aan iets
dat dient in het algemeen belang.” Het feit dat Elmer ‘Kadè’
Wilsoe verdachte is in de
moordzaak van Helmin Wiels,
heeft de mening van Rosaria
met betrekking tot Pueblo Soberano ook veranderd. Toch
scheert hij Pueblo Soberano en
MFK niet over één kam. ,,Je
hebt in het geval van Wilsoe te
maken met een verdachte. Ook
daar ben ik altijd duidelijk over
geweest: in de regering en in
het parlement is er geen ruimte
voor een verdachte. Hij moet
zijn zaak eerst afhandelen. Als
hij daar vrij uit komt, hebben
we geen probleem. Zolang het
onderzoek echter duurt, is er
voor hem geen ruimte binnen
de regering.”
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‘Operatie geslaagd, patiënt overleden’

Van een onzer verslaggeefsters
oewel Zita Jesus-Leito
(PAR) erkent dat de
bezuinigingsmaatregelen van de afgelopen vier jaar
nodig waren om te herstellen
wat de voorgaande regering
heeft afgebroken, constateert zij
ook dat dit met de nodige opofferingen is gebeurd: ,,Operatie
geslaagd, patiënt overleden.”
Jesus-Leito: ,,De afgelopen
vier jaren stonden in
het teken van maatregelen die getroffen
moesten worden om te
herstellen wat was
verwoest. De voormalige regering heeft een deficit
achtergelaten van meer dan
290 miljoen gulden. De nieuwe
regering die daarna is aangetreden had een specifiek doel:
herstel. Ze hebben dit werk
serieus genomen, misschien te
serieus. Dit heeft voor veel onvrede gezorgd in de gemeenschap, de economie stagneerde.
Wat toen miste was een sociaal
vangnet waarmee mensen bij
het treffen van de maatregelen
konden worden opgevangen.
Doordat dit er niet was, zijn
mensen verder in armoede
gevallen.”
Een van de punten die PAR

H

daarom meteen wil tackelen als
de partij na de verkiezing deel
uitmaakt van de regering, is de
economie. ,,Het is noodzaak dat
we banen gaan creëren en op
zoek gaan naar investeerders
die vertrouwen hebben in ons
land en hier willen investeren.
In dat kader zou de regering
ook een rol kunnen spelen en
een handje kunnen helpen bij
het creëren van banen door dit

ervaring met zich mee en tegelijkertijd een vernieuwde energie om het land te dienen.” Als
zij als politicus niet mee zou
doen aan de verkiezingen, zou
ze toch nog op PAR stemmen.
,,Niet omdat ik zelf van PAR
ben, maar omdat er daar mensen zijn die daadwerkelijk willen werken aan de vooruitgang
van het land.”
PAR is duidelijk in het beleid
dat ze niet met mensen
samen zullen werken
die niet integer zijn en
een crimineel trackrecord hebben. ,,De politici die hebben bewezen voor eigen gewin te werken
en in problemen verkeren met
justitie hoeven niet bij ons aan
te kloppen. Daar werken we niet
mee. Dat geldt ook voor veroordeelden; dat is een kwestie van
met open ogen ergens intrappen, wetende dat je uiteindelijk
in de problemen zult komen.
Het doel en de intentie moet
altijd duidelijk zijn: het volk
dienen.”
Jesus-Leito hoopt dat wanneer ze deze wereld verlaat, ze
een beter Curaçao heeft achtergelaten dan ze heeft aangetroffen. Ze heeft bewondering voor
politici zoals wijlen Margaret

Jesus-Leito wil
voorbeeld zijn voor land
bijvoorbeeld te combineren met
een leer-werktraject.”
Dat Jesus-Leito ervan overtuigd is dat PAR voor hét verschil kan zorgen waar Curaçao
naar smacht, is duidelijk: ,,Je
hebt het verschil al kunnen
merken sinds afgelopen november toen PAR deel is gaan uitmaken van de regering. We
hebben voor stabiliteit gezorgd,
voor rust. PAR is een partij die
actie onderneemt en beslissingen neemt die nodig zijn. PAR
bestaat uit capabele, integere
mensen met het hart op de
juiste plek die willen werken.
PAR brengt tevens jarenlange

Advertentie

Zita Jesus-Leito wil een voorbeeld zijn.
Thatcher die van 1979 tot 1990
premier was van het Verenigd
Koninkrijk. Ook de vertrekkende Amerikaanse president Barack Obama heeft veel indruk
op haar gemaakt. ,,Hij zegt wat
hij doet en doet wat hij zegt. Hij
is gekomen met een doel en bij
zijn vertrek zal hij dit resultaat

FOTO JEU OLIMPIO

achterlaten dat uiteindelijk van
de Verenigde Staten een beter
land heeft gemaakt. ,,Zo wil ik
ook zijn. Ik wil een voorbeeld
zijn. Ik wil als politica hebben
bijgedragen aan een beter land.
Ik wil iemand zijn die zorgt
voor resultaat en dit doet met
empathie voor het volk.”
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STRAATPRAAT
Hok-A-Hin
(19 jaar)

‘Curaçao als
smart nation’

Van een onzer verslaggevers
e kwaliteit van de digitale
infrastructuur op Curaçao
moet in de toekomst zo
hoog liggen dat het eiland zich
als ‘smart nation’ kan profileren. De permanente educatie,
het belangrijkste speerpunt van
Pro Kòrsou, geldt als basisvoorwaarde om een smart nation
van de grond te krijgen.
Aldus politiek leider Ivar
Asjes in een uiteenzetting van
de visie die de partij vertegenwoordigt. ,,Ons belangrijkste
speerpunt is educatie. Pro Kòrsou is er voorstander van om de
ministeries van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
en van Sociale Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn te integreren.
Zo is het mogelijk om de jeugdzorg te verbeteren en een innovatief onderwijssysteem te realiseren dat aansluit bij de maatschappelijke behoeften en aan
de eisen van de moderne maatschappij voldoet”, aldus Asjes.
De partij wil door middel van
een dialoog en een strategisch
plan voor doorlopende educatie
het onderwijs naar een
innovatief en kwalitatief hoog niveau brengen. Pro Kòrsou besteedt veel aandacht aan educatieve programma’s, de invulling
van de vrije tijd na school en het
bevorderen van deskundigheid,
zo legt Asjes uit. ,,Het onderwijs en de deskundigheidsbevordering zullen leiden tot betere sociale vaardigheden van de
bevolking. Daarnaast moet door
het openen van verschillende
innovatieve technische scholen
het technisch onderwijs weer
heringevoerd worden.”
Door de introductie van innovatieve programma’s zal Curaçao op het wereldtoneel met
andere landen kunnen concurreren. De technologie wordt in
de visie van Pro Kòrsou voor
iedereen beschikbaar. ,,Burgers
zullen zich hierdoor zelfbewuster en kritischer opstellen
en gepast trots zijn op hun
identiteit.”
De politiek leider is zeer te
spreken over de tijd dat hij als
premier in de regering zat, zo
blijkt uit het antwoord op de
vraag hoe Asjes de afgelopen
regeerperiode beschouwt. ,,Tijdens het kabinet-Asjes heerste
er rust en vrede op Curaçao,
ondanks frequente en onnodige
turbulentie in het parlement. Er
is veel bereikt zoals orde op
zaken op financieel gebied, ook
bij belangrijke overheidsbedrijven, extra subsidies voor de
sociale sector, grote private - en
overheidsinvesteringen in het

D

,,Ik heb mijn stemkaart nog niet gekregen, dus dat
moet ik eerst regelen. Ik mag voor het eerst stemmen,
maar weet niet of ik dat leuk vind. Dat laat ik even in
het midden. Het is moeilijk om een keuze te maken
tussen de partijen. Ik heb er wel over nagedacht, maar
ben er nog niet uit. Ik kijk wat de partijen aanbieden en
of dat past bij wat ik vind. Een partij moet volgens mij
naar de toekomst kijken, niet naar het verleden. En ik
vind ouderen en tieners ook belangrijk, ik kijk wat de
partijen daarvan zeggen. Ik zit op school en krijg gelukkig de hele dag vrij om te gaan stemmen. Nu alleen
nog een keuze maken.”

STRAATPRAAT
Donald
Cofie
(81 jaar)

,,Moeilijk om een keuze te maken? Nee hoor, ik stem
altijd op MAN. Dat is de partij voor mij. Daar stem ik
al mijn hele leven op. Die partij werkt goed, ze zijn
mijn stem waard. Verder houd ik me eigenlijk niet zo
veel bezig met politiek, ik weet in ieder geval wel waar
ik op moet stemmen. Iedereen is verplicht om te stemmen, vind ik. Het is belangrijk om gebruik te maken
van je recht. Ik ga samen met mijn dochter en haar
man naar het stembureau. Wat zij gaan stemmen,
weet ik niet.”

Volgens Asjes is het mogelijk om de jeugdzorg te verbeteren en een
innovatief onderwijssysteem te realiseren dat aansluit bij de maatschappelijke behoeften en aan de eisen van de moderne maatschappij voldoet.
FOTO PRO KÒRSOU
nieuwe ziekenhuis, de renovatie
van sportvelden.” Volgens Asjes
is tijdens het kabinet-Whiteman
de onrust toegenomen. ,,De
onrust is behoorlijk toegenomen met verschillende stakingen en voor het eerst in 25 jaar
zelfs een algehele staking. De
sociaaleconomische aspecten

een relatief hoge levensstandaard. Alle burgers hebben
daarbij gelijke kansen om welvarend te zijn en hun individuele talenten en vaardigheden
optimaal te ontwikkelen.”
Asjes spreekt zich niet uit
over de partij waarop hij zou
stemmen als hij niet op de lijst
van Po Kòrsou zou
staan. Hij volstaat met
‘een partij die zo veel
mogelijk dezelfde visie
en capabele mensen heeft als
Pro Kòrsou’. Op de vraag of Pro
Kòrsou samenwerkt met personen die door het OM als verdachten worden beschouwd, is
het antwoord ontkennend. ,,Pro
Kòrsou werkt niet samen met
partijen die in hun midden
verdachten of veroordeelde
mensen hebben. Dit betekent
dat de partij niet samenwerkt
met MFK, Kòrsou di Nos Tur
en Pueblo Soberano.”

Kabinet Asjes bracht rust
van burgers verdienen veel
meer aandacht. Het kan niet zo
zijn dat anno 2016 moeders en
kinderen nog op straat leven.”
Pro Kòrsou kan door haar
opstelling een verschil maken
als de partij tot de regering zou
toetreden. ,,De partij staat voor
oprechtheid, een constructief
debat waarbij analyse en dialoog
op de eerste plaats komen.
Onze visie is dat Curaçao een
innovatieve samenleving is met

Stemkaart niet ontvangen?
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Wie zijn stemkaart nog niet ontvangen
heeft kan vandaag (29 september) en ook nog morgen
op de verkiezingsdag een
stemkaart ophalen bij het
Hoofdstembureau bij
Kranshi in Otrobanda. Dit
kan alleen vandaag tussen
16.30 en 19.00 uur en morgen tussen 8.00 en 18.00
uur. Een geldig identiteitsbewijs tonen is verplicht,
zoals een sédula, paspoort of
rijbewijs.
Werkgevers zijn verplicht
iedere werkgever vier aaneengesloten uren vrij te
geven om te gaan stemmen.
Als een werknemer al vrij is

op deze dag, dan geldt de
regeling niet, zo laat het
Hoofdstembureau weten. De
werkgever heeft overigens al
op 23 september de werknemer moeten laten weten op
welke uren hij of zij weg
mag om te stemmen.
Meer over de verkiezingen
is te lezen op onderstaande
Facebookpagina’s.
Stem-op-Curacao
Votataboderecho
Votar-es-tu-derecho138415596615652
Get-Your-Vote-On1275287212495553
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Betrian: Stem verantwoord

Van een onzer verslaggeefsters
enk goed na over op wie je
gaat stemmen. Ga niet
achter loze beloftes aan,
maar kies voor
verantwoordelijke mensen.
Mensen die de
nodige voorbereiding en de
opleiding
hebben en die
door hun
gedragingen
hebben bewezen integer te
zijn. Ga stemmen, maar stem
verantwoord.
Dat is het advies van oudgezaghebber van de Nederlandse Antillen en oud-premier van
Curaçao, Stanley Betrian.
In september van 2010
kwam Betrian met de val van
het kabinet-Schotte aan het

D

hoofd te staan van een interimkabinet. Statenleden Dean Rozier (toen MFK) en Eugène
Cleopa (toen MAN) zegden hun
vertrouwen in
de regering
MFK/PS/MAN
op en tezamen
met drie politieke partijen,
te weten PAR,
PNP, FOL - die
samen 12 zetels in de Staten vertegenwoordigden werd overeenstemming bereikt
over een formatieopdracht,
alsmede over een verdeling van
de portefeuilles van de te benoemen bewindslieden.
Bij Landsbesluit 12/4560 van
29 september 2012 werd Gerrit
Schotte weer gewoon een burger en was niet langer premier

Oud-premier:
Zo veel keus
uit partijen is
bewijs van
verdeeldheid

Advertentie

Betrian werd op 29 september 2012 door toenmalig waarnemend gouverneur Adèle van der PluijmVrede beëdigd.
FOTO KABINET VAN DE GOUVERNEUR
of minister van Algemene Zaken. De taak van premier werd
per datzelfde landbesluit over-

gedragen aan Betrian. De gehele demissionaire ministersploeg
van Schotte werd eveneens op
eervolle wijze ontslag verleend.
Bij Landsbesluit 12/4561 werden Charles Cooper (minister
van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning), Elmer Wilsoe
(minister van Justitie), George
Jamaloodin (minister van Financiën), Carlos Monk (minister van Onderwijs, Wetenschap,
Cultuur en Sport), Jacinta
Scoop-Constancia (minister van
Gezondheid, Milieu en Natuur),
Nasser El Hakim (minister van
Economische Ontwikkeling),
Hensley Koeiman (minister van
Sociale Ontwikkeling en Welzijn) en Carlos Trinidad (minister van Bestuur, Planning en
Dienstverlening) uit hun functie ontheven per 29 september
2012.
In beide landsbesluiten stond
te lezen dat het ontslag ‘op de
meest eervolle wijze wordt
verleend onder dankbetuiging
voor de vele en gewichtige diensten door hen aan het land
bewezen’.
Betrian werd benoemd tot
premier (minister van Algemene Zaken), evenals minister
van Justitie en moest tevens
tijdelijk zorg dragen voor de
portefeuille van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.
Het interim-kabinet met Betrian aan het hoofd had een specifieke opdracht: orde op zaken
stellen tot de nieuwe regering
aantrad.
De oud-premier blikt nu
terug op de periode dat hij werd
gevraagd om tijdelijk als minister-president te fungeren.
,,Het was een bijzondere situatie die een bijzondere aanpak
vergde. Ik werd gevraagd mijn
land te dienen en dat heb ik ook
gedaan.” De jaren sinds de val
van het kabinet MFK/PS/MAN
is vooral in het teken van bezuinigingen geweest om te proberen de financiën van het land
weer enigszins op orde te krijgen. ,,Het zijn jaren van financieel herstel geweest. We hadden

te maken met een aanwijzing,
er was geen duidelijkheid over
onze financiën; het was gewoonweg een negatieve situatie.
De maatregelen die getroffen
zijn, waren voor sommigen
rigoureus, begrijpelijk, maar
aan de andere kant was het wel
nodig.”
Het wordt nu tijd voor teruggeven, vindt Betrian, en daarmee het vertrouwen dat in de
regering is verloren, proberen
terug te winnen. ,,Dat vertrouwen is er nog niet. Met de maatregelen die getroffen zijn, zijn
mensen pijnlijk getroffen. Veel
mensen hebben geleden. Vertrouwen komt als er groei is en
die was er niet. Vertrouwen
komt door banen te creëren en
voor economische groei te zorgen. Als er groei is, komt het
vertrouwen vanzelf terug.” Daar
moet de prioriteit volgens de
oud-premier nu liggen: zorgen
voor groei. Dat kan volgens
hem door te werken aan de
sociale situatie van het land, te
investeren in het onderwijs. ,,Je
hebt een volk nodig dat goed
opgeleid en goed gevormd is.
Zo voorkom of verminder je in
ieder geval criminaliteit en
asociaal gedrag.”
Het feit dat er nu dertien
partijen zijn die aan de verkiezingen meedoen, maakt voor
Betrian wel wat duidelijk. ,,Het
bewijst een situatie van verdeeldheid en onenigheid. Het is
moeilijk één lijn in de gemeenschap te vinden. Er zijn zo veel
mensen die geen idee hebben
van wat politiek is en wat het
daadwerkelijk inhoudt en ik
betwijfel ten zeerste of deze
mensen een bijdrage kunnen
leveren. Het is te vergelijken
met een kind dat niet kan
zwemmen dat in het diepe
wordt gegooid. Iemand die
onze Staatsinrichting niet kent
en niet weet welke pilaren
onze samenleving vormen en
waarom ze er zijn, zal ernstige
schade aanrichten. Aan zichzelf, maar nog meer aan het
volk.”
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‘We moeten
ergens voor
durven staan’

Van een onzer verslaggeefsters
ls mens, maar zeker als
politicus moet je ergens
voor durven staan. In de
politiek missen we mensen met
ruggengraat, mensen die durven actie te ondernemen. Dat is
typerend voor de politiek hier;
er zijn partijen met redelijke
standaarden van integriteit en
capaciteit, maar ze missen ruggengraat. Hoe kan het anders
zijn dat integere mensen toestaan dat er verduistering op
grote schaal plaatsvindt bij het
Curaçaohuis? Nee, je moet
ergens voor durven staan. Er is
een gezegde ‘if you don’t stand
for something, you will fall for
anything’.”
Aan het woord is Omayra
Leeflang, die
dit jaar met
haar partij
Un Kòrsou
Hustu (UKH)
aan de Statenverkiezingen meedoet.
,,De reden
waarom ik
een partij heb opgericht, is
omdat ik vond dat er een nieuwe visie nodig was en daarmee
ook een nieuwe partij die aan
die nieuwe visie kon voldoen.
In de politiek die we kennen
op Curaçao missen we daadkracht. Mensen zijn te slap.”
Een van de slogans van de paarse partij van Leeflang is dan ook
No mas lali lali, ban pa lila lila
(vrij vertaald: geen slappe politiek meer, kies voor paars).
Met haar UKH denkt Leeflang hét verschil te kunnen
maken waar de Curaçaose gemeenschap naar snakt. ,,Wij
nemen ten eerste capabele en
integere mensen mee. Ten

A

tweede komen we met een
concrete visie. Un Kòrsou
Hustu is een partij die een stem
geeft aan mensen die geen stem
hebben. Dat is heel belangrijk.
We hadden net te maken met
de contractarbeiders van de
Isla-raffinaderij die hebben
gestaakt omdat ze zich in een
onrechtvaardige situatie bevonden. Uiteindelijk hebben ze
hun geld gekregen. Het geld
kwam uit een onvoorziene
hoek, maar het kwam. De gepensioneerden hebben zich
ook gemanifesteerd en zelfs
instanties zoals de Raad van
Advies hebben dit erkend. Toch
bleef hun stem ongehoord, tot
voor kort toen minister Jardim
(van Financiën, red.) plotseling
iets riep dat
hij vier jaar
lang heeft
ontkend,
namelijk
dat er een
nieuwe
groep van
armen is
ontstaan.
Een groep die alleen het ouderdomspen-sioen ontvangt. Hij
erkent plotseling dat mensen
kapot zijn bezuinigd”, aldus
Leeflang.
Als Leeflang terugblikt op de
afgelopen regeringsperiode
constateert ze dat ‘de operatie
is mislukt en de patiënt is bezweken’. ,,Ja, we hebben een
begroting die in evenwicht is,
maar het land is dat niet. We
hebben er een nieuwe groep
armen bij gekregen.
Zorginstanties zijn failliet gegaan, andere verkeren op de
afgrond. We hebben te maken
met een economie die stagneert, er is geen koopkracht,

Leeflang: We
missen mensen
met ruggengraat
in de politiek

Een van de slogans van Un Kòrsou Hustu: No mas lali lali, ban pa
lila lila.
FOTO’S JEU OLIMPIO

Een blije Omayra Leeflang (uiterst rechts) bij de officiële lancering van haar partij Un Kòrsou Hustu.
bedrijven sluiten. Het systeem
dat gedurende de afgelopen
vier jaren is gebruikt is er
één waarbij de overheid voor
haar eigen begroting heeft
gezorgd, maar dat een hele
samenleving en haar economie uit evenwicht heeft getrokken.”
Als het UKH lukt na de komende verkiezingen deel uit te
maken van de regering, zal de
economie daarom hoog op de
lijst van prioriteiten staan. ,,Het
is moeilijk om slechts één punt
te noemen dat bovenaan de lijst
staat van punten die we willen
aanpakken. Daarmee breek je je
partij af tot iets dat je eigenlijk
niet meer erkent, want je wekt
daarmee de indruk dat je het
een belangrijker zou vinden dan
het andere, maar dat is natuurlijk niet zo. ‘Blauwe economie’
is wel een van de punten die bij
UKH boven aan de lijst staan.
Het is een ander businessmodel
dat evenwicht brengt tussen
‘people, planet en profit’.”
Met dit systeem dat duurzame ontwikkeling moet garanderen en waarbij evenveel aandacht wordt besteed aan de
mens (people), de planeet/het
milieu (planet) en opbrengsten/winst (profit), denkt Leeflang meer werkgelegenheid te
kunnen creëren voor de Curaçaose samenleving. ,,Dat hebben we nodig zodat mensen
weer vooruit gaan en voor zichzelf kunnen gaan zorgen. Tegelijkertijd geeft het de kans aan
fondsen zoals het pensioenfonds om weer een beetje op
adem te komen en kan het volk
weer gaan groeien. Met blauwe
economie breng je een groei
teweeg die heel Curaçao weer in
evenwicht brengt. Daar gaan we
voor.”
Deel uitmaken van de regering gaat voor UKH niet ten
koste van alles. ,,We zijn niet
bereid te werken met mensen
die niet integer en niet capabel
zijn. Ik noem principes: gedurende jaren heb ik geweten
dat ‘Kadè’ (Elmer Wilsoe (PS),
red.) verdachte was. Partijen die

constant riepen dat ze niet met
verdachten samenwerken,
moesten het ook weten. Maar
goed, deze mensen dienen een
ander doel en hebben daarom
toegelaten dat een verdachte
deel uit bleef maken van de
regering”, aldus Leeflang, die
verder vertelt dat zij is opgehouden naar vergaderingen van het
Ipko te gaan omdat ze wist dat
Wilsoe verdachte was in de
moordzaak van Helmin Wiels.
,,Ik zou me niet laten vertegenwoordigen door een verdachte.”
Als ander voorbeeld noemt
Leeflang Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS),
over wie verschillende rapporten zijn verschenen waarin
wordt aangegeven dat er sprake
zou zijn van wanbeleid bij het
Curaçaohuis. ,,Zij is niet integer. Er zijn zo veel mensen die
een uitgesproken mening hebben over verdachten, maar ze
hebben Wiels wel jaren laten
doen wat ze wil binnen het
Curaçaohuis.” Voor Leeflang
was het laatste rapport van Soab
over het wanbeleid van Wiels
bij het Curaçaohuis de spreek-

woordelijke druppel. Vorige
week vrijdag heeft zij daarom
aangifte gedaan tegen de
Gevolmachtigde minister van
‘mogelijke verduistering’ van
gelden.
Dat ze niet bereid is samen te
werken met mensen die niet
integer zijn, geldt ook voor
personen die reeds veroordeeld
zijn, zo geeft ze te kennen.
Oud-premier Gerrit Schotte
(MFK) werd eerder dit jaar door
het Gerecht in Eerste Aanleg
veroordeeld voor ambtelijke
corruptie en witwassen. Hiervoor kreeg hij een gevangenisstraf opgelegd van drie jaar en
hem werd tevens verboden voor
de komende vijf jaren als politicus deel te nemen aan de verkiezingen. Schotte is in hoger
beroep gegaan en doet morgen
samen met zijn partij mee aan
de Statenverkiezingen. ,,Iemand die is veroordeeld, is niet
integer. Een verdachte is niet
integer. Een persoon die onderwerp van onderzoek is, is ook
niet integer. En met dit soort
mensen werken wij niet”, aldus
Leeflang.
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‘Het kabinet
bestreed de
armoede niet’

Van een onzer verslaggevers
òrsou di Nos Tur (KdNT)
gaat zich richten op armoedebestrijding, een issue dat
door de huidige regering niet is
opgepakt. De Curaçaose economie is onder leiding van de
‘shouru’-proof (hufterbestendige) regeerders van PAIS enorm
achteruitgegaan. De armoede
kan alleen bestreden worden
wanneer de economie ook versterkt wordt. Arme mensen zijn
niet gebaat bij medelijden. De
regering moet een ‘outside the
box’-benadering hebben om de
economie weer nieuw leven in
te blazen zodat de armoede echt
aangepakt wordt, aldus Norberto Ribeiro, de nummer twee op
de lijst KdNT van politiek leider
Amparo dos Santos.
,,Het land heeft buitenlandse
investeerders hard nodig, de
overheid moet het voor hen
gemakkelijk maken om te investeren. Er zijn nu te veel bureaucratische regels, dat schrikt
investeerders af. Het ene mo-

K

ment krijgt een investeerder te
horen dat hij een bepaald bedrag moet betalen. Dat doet
hij, en een paar weken later
krijgt hij van een andere overheidsinstelling te horen dat
hij veel meer moet betalen”,
aldus Ribeiro. ,,Amparo dos
Santos is zelf ook zakenman.
Hij begrijpt de frustraties van
investeerders. Als partij willen
wij dat investeerders in de toekomst bij het begin van hun
project een keer een fors bedrag
neertellen en dat is het”, aldus
Ribeiro.
De afgelopen regeerperiode
is in de woorden van Ribeiro
een ‘complete nachtmerrie’.
,,Wij hebben als land een regering gekregen bestaande uit
mensen waarop niemand
heeft gestemd. Onder de bewindslieden is er niet één die
zich verkiesbaar had gesteld.
Er zijn ministers voorgedragen
op basis van een brief van
de overleden politiek leider
Helmin Wiels, maar die brief

STRAATPRAAT
F. Lomp

,,Ja, ik ga zeker weten stemmen. Waarop weet ik nog
niet. Het klinkt misschien raar, maar ik weet het pas als
ik in het hokje sta. Dan kijk ik naar de namen en de
partijen en dan neem ik mijn besluit. Ik vind het heel
lastig om van tevoren te bepalen op wie ik moet stemmen. Daarom doe ik het op deze manier. Bij de vorige
verkiezingen heb ik het ook zo gedaan. Ik probeer er
wel met mensen over te praten, maar kom er gewoon
niet uit. Ik heb wel iets in mijn hoofd, maar de knoop
hak ik pas door in het stemhokje.”

Carlos Monk, Norberto Ribeiro en Amparo dos Santos.
is tot nu toe geheim gebleven.”
Het bestuur heeft zich schuldig
gemaakt aan een falend financieel beheer, zo oordeelt Ribeiro.
,,De hoogste instantie van dit
land, de Algemene Rekenkamer
heeft in een rapport van eind
vorig jaar verklaard dat er sprake was van een falend financieel
beheer. De regering houdt vol
dat de maatregelen een hoger
doel dienden maar dat is een
farce.”
Op de vraag wat voor verschil
KdNT partij kan maken, verwijst Ribeiro naar zijn eigen
verleden. ,,Ik was twee keer
minister van Justitie, en was
ook jarenlang het hoofd van de
afdeling Vergunningen. In al
die jaren heb ik zelf niet te
maken gehad met corruptie. Als
er ergens geld te sjoemelen was,
werd ik altijd overgeslagen. Ik
heb de naam dat ik de man ben
die geen geintjes tolereert. Als
ik zie wat deze regering allemaal heeft toegestaan dan zou
ik bijna denken dat het niet
waar is. Er zijn vier vernietigende rapporten over de Gevolmachtigde minister verschenen,
maar zij kan gewoon in functie
blijven.”
Ribeiro kan desgevraagd niet
aangeven op welke partij hij zou
stemmen als hij niet aan de
verkiezingen zou meedoen. ,,Ik
ben goed bevriend met Hensley
Koeiman van MAN en ik ken
Charles Cooper van PAS ook
goed. Toch zou ik niet op PAS
stemmen, die partij is zo gelieerd aan de Isla-raffinaderij, het
is net een Siamese tweeling.”
De tweede man op de lijst
van KdNT sluit in principe geen
partij uit voor samenwerking.
,,Dos Santos staat open voor
samenwerking. Zijn uitgangspunt is wel een sociaal beleid
waarbij de underdog hogerop
moet komen. Partijen die een
coalitie willen vormen moeten
daar wel aan voldoen.”
Of KdNT wel of niet met
samenwerkt met mensen die
door het OM verdacht worden,
is een lastige kwestie, aldus
Ribeiro. ,,De vraag of wij wel of
niet werken met verdachten, is

FOTO ELS KROON

niet een speerpunt van de partij.
Als een leider van een partij veel
stemmen krijgt terwijl hij voor
de autoriteiten een verdachte is,
kan die persoon misschien

besluiten zich terug te trekken
om de regering niet te besmetten. Aan de andere kant moeten
wij als partij de keus van het
volk respecteren.”

Advertentie

Ban Bria* PAR Kandidaat nr.16 legt uit wat hij, met
Ban
4000 persoonlijke stemmen, in PAR verband kan doen.
Stem vrijdag 30 september.
september Stem verantwoordelijk

Stem PAR
R nr.16 Carlos Braun.

1 Ban Bria * PAR kandidaat nr. 16 Carlos legt uit:
Mijn doel is: Vanwegee mijn affectie en specialisme op het alternatief
energiegebied, wil ik mij inzetten om, via ombuiging van energieuitgaven ($), te komeen tot een jaarlijkse valutabesparing tot ca. 500
miljoen. Dit geld is dann weer beschikbaar voor meer werkgelegenheid in
deze nieuwe industrietaak. Geen energieprijsverhogingen met als doel een
constante energieprijs en een betere concurrentiepositie
2 Ban Bria* PAR kandidaat
kandi aat nr. 16 Carlos legt uit:
Mijn doel is: werken aan vergroting van economische activiteit door
diverse importuitgavenn om te buigen in werkgelegenheid. Resultaat: er
blijft meer geld op Curraçao. Gevolg: meer werkgelegenheid en veel meer
overheidinkomsten zonder belastingverhogingen.
3 Ban Bria * PAR kandidaat nr. 16 Carlos legt uit:
Mijn doel is: werken aan verbetering van de financiële situatie van
sociaal nuttige instellinngen. Dit zal worden bereikt met de revenuen uit
de ombuiging van onzee uitgaven die nu in de vorm van import worden
verspild. Resultaat: er blijft meer geld op Curaçao.
Gevolg: meer werkgeelegenheid en meer overheidinkomsten zonder
belastingverhogingen.
Weten hoe Carl
Carloss dat wil bereiken? Bel 5112324 -371877.
Of lees ons parttijprogramma op www.parcuracao.com
Stem PAR: voor zekerheid
zekerheid, integriteit, innovatie en
werkgelegenheid voor elke Curaçaoënaar.
Het
et Moto van Carlos is:
“Onze rijkdommen zijn voor ons allen niet voor hun alleen”
“Nos Rikesa ta pa nos tur I no pa nan so ”
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‘Corruptie is de
nieuwe norm’

Van een onzer verslaggevers
e afgelopen regeerperiode
werd gekenmerkt door
gebrekkig leiderschap en
het ontbreken van good governance. Het vertrouwen in de
capaciteiten, de moraal en het
fatsoen van de politieke leiders
is daardoor verloren geraakt.
Corruptie is de nieuwe norm
geworden, het is zo normaal
geworden dat niemand zich
daar nog aan stoort terwijl de
maatschappelijke effecten desastreus zijn, aldus Geraldine
Scheperboer-Parris, politiek
leider van de Democratische
Partij (DP). ,,Na 10-10-‘10 zijn
de bario’s erop achteruit gegaan. De kosten van levensonderhoud zijn belachelijk
gestegen en de salarissen heb-

D

ben geen gelijke tred daarmee
gehouden. De middenstand
verpaupert door een financieeleconomisch systeem dat gericht
is op winst; duurzaamheid en
de ongewenste sociaal-culturele
effecten zijn daaraan ondergeschikt”, aldus ScheperboerParris. Tegen deze achtergrond
willen en kunnen vrouwen niet
langer met lede ogen aanzien
wat er in de maatschappij gebeurt, aldus de leider. ,,Vrouwen moeten nu op grond van
wat er zich afspeelt, hun plek in
de politiek opeisen, zoals Sarah
Wescot-Williams dat ons heeft
voorgehouden.”
Voor de DP is ‘de zorg en het
waarborgen van het welbevinden van onze kinderen’ het
belangrijkste speerpunt. Het
Advertentie

onderwijs speelt daarbij een
belangrijke rol. ,,Op de korte
termijn moet het tweetalig
onderwijs met Engels als instructietaal en het Papiaments
als voertaal worden ingevoerd.
Het beroepsonderwijs moet
beter op de arbeidsmarkt worden afgestemd en de terugkeer
van landskinderen die in het
buitenland hebben gestudeerd
moet bevorderd worden.”
De partij kan een verschil
maken door op korte termijn
het ‘National Development
Plan’ te implementeren. Op de
lange termijn wil de partij vormen van directere democratie
introduceren.
Als de politiek leider niet aan
de verkiezingen zou meedoen,
zou zij niet op een partij maar

,,Vrouwen moeten nu op grond van wat er zich afspeelt, hun plek in
de politiek opeisen”, aldus Geraldine Scheperboer-Parris van DP.
op een vrouw stemmen. ,,Ik zou
niet op de partij maar op de
meest capabele vrouw die
nieuw is in de politiek stemmen. Als vrouw die deel uitmaakt van dit volk heb ik in de
afgelopen vier jaar geen vooruitgang gezien.”
Op de vraag of de DP samenwerking met bepaalde partijen
uitsluit, antwoordt de politiek
leider dat de partij in principe
samenwerkt met parlementariërs van welke partij dan ook die
legaal zijn gekozen tenzij daar
staatsrechtelijke belemmeringen voor zijn. ,,In de Staten
zitten geen partijen, daar zitten
rechtstreeks gekozen personen,

die in beginsel zonder ruggenspraak met hun partij het volk
vertegenwoordigen.”
Het standpunt van de partij
over samenwerking met personen die door het OM als verdachten worden beschouwd,
luidt dat een verdachte ten eerste geen veroordeelde is. ,,Als er
geen staatsrechtelijke belemmeringen zijn, zijn er geen redenen om samenwerking te weigeren.” De politiek leider oordeelt tot slot dat ‘een electoraat
een partij steunt om in de coalitie medezeggenschap in de
regering te hebben en niet om
in de oppositiebanken plaats te
nemen’.

Davelaar: We hebben
stabiliteit geïnspireerd
Van een onzer
teert. Ook
verslaggeefsters
het controleringsen duurzasysteem
me economoet
mie. Daar
hiervoor
ligt de focus van
aangepast
Partido Nashoworden.”
nal di Pueblo
Geduren(PNP) en daar
de de
zal de partij dan ,,We hebben in ieder geval stabiook prioriteit
liteit geïnspireerd”. FOTO ELS KROON afgelopen
vier jaar
aan geven als
heeft PNP steeds deel uitgezij na de Statenverkiezingen
maakt van de regering. Als
wederom deel mag uitmaken
Davelaar terugblikt op de regevan de regering. In een gesprek
ringsperiode die nu ten einde
met deze krant laat PNP-leider
komt, erkent hij dat er veel
Humphrey Davelaar weten dat
opofferingen zijn gevraagd van
de kleinere ondernemingen
moeten worden versterkt en dat de Curaçaose gemeenschap.
,,We hebben veel gevraagd van
een aantal zaken zoals de aanhet volk om onze financiële
vraag van vergunningen moet
worden vereenvoudigd. ,,Dat zal situatie weer op orde en het
vertrouwen terug te krijgen.”
helpen de economie te doen
Door de bezuinigingen die
groeien”, aldus Davelaar. Ook
nodig waren, was er volgens
het belastingsysteem moet
volgens Davelaar worden genor- Davelaar niet veel ruimte om te
investeren in andere belangrijke
maliseerd, waarbij de inkomzaken, zoals sociale ontwikkestenbelasting en loonbelasting
ling. ,,Er was geen economische
worden gestandaardiseerd tot
groei, dat erkennen we. Wel
een vast tarief waardoor de
moet gezegd worden dat de
werknemer uiteindelijk meer
regering van de afgelopen vier
geld in zijn portemonnee overjaar stabiliteit heeft geïnspihoudt en je daarmee ook zijn
reerd. Het is ons gelukt de rit
koopkracht verhoogt. ,,Het hele
uit te zitten, dan wel met een
systeem moet worden gerevikleine aanpassing eind vorig
seerd waarbij eventuele schajaar, maar het is desalniettemin
kels moeten worden geëlimigelukt.”
neerd en je een vast tarief han-

E
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‘Volk armer geworden
door huidig kabinet’

Van een onzer verslaggevers
e huidige neoliberale en
sociaaldemocratische
regering heeft meer armoede onder het volk veroorzaakt. De regering heeft ervoor
gekozen om aan de zijlijn te
staan en de markt zichzelf via
concurrentie te laten reguleren.
De markt houdt geen rekening
met de armen maar met het
zakelijk succes van de rijken.
De hoge mate van corruptie bij
de regering en de overheid is
de meest bepalende factor
voor de achteruitgang van het
land, aldus politiek leider René
Rosalia van Movementu Kousa
Promé.
,,Kousa Promé wil een Nationaal Instituut voor Integriteit
introduceren dat stevig optreedt
tegen corruptie en niet-integere
handelingen. Dit instituut moet

D

vrije toegang hebben tot alle
overheidsentiteiten om deze te
controleren”, aldus Rosalia.
De partij kan een verschil
maken omdat zij opkomt voor
de belangen van de werkende
klasse en de meest kwetsbare
leden in de samenleving, zo legt
de leider uit. ,,De overheid moet
via een overheidsbank meer
middelen krijgen die gebruikt
kunnen worden ten behoeve
van het volk. Het land moet een
eigen Centrale Bank hebben.
Binnen het culturele toerisme,
ecotoerisme en het toerisme
gericht op wetenschappers, is
het mogelijk om banen te
scheppen.” De partij wil investeren in de voedselketen van het
land, zodat het niet afhankelijk
is van het buitenland.
Kousa Promé wil invoerrechten heffen op ieder olievat dat
Advertentie

onder andere via Bullenbaai het
land binnenkomt. .,Er moeten
ook claims worden opgesteld
voor de vervuiling door de huidige raffinaderij. Maar ook een
claim tegen de Shell voor de
vervuiling vanaf 1914 tot 1984.
Er moet een eind komen aan de
vervuiling van de woonwijken
ten westen van de Isla-raffinaderij, de bewoners die gezondheidsproblemen hebben moeten specialistische zorg krijgen.” De beweging heeft als
doel om te komen tot de vorming van een nieuwe Yu di
Kòrsou. ,,De Yu di Kòrsou moet
dus ‘empowered’ worden door
het dekoloniseren van zijn
geest, gedachten en zijn geheugen. Dit moet door middel van
formeel en informeel onderwijs
gebeuren.” De nieuwe Yu di
Kòrsou is zelfbewust, kritisch,

Politiek leider René Rosalia: ,,De Yu di Kòrsou moet dus ‘empowered’ worden.”
FOTO CARIBISCH NETWERK
trots op zichzelf, en is zich bewust van de eigen geschiedenis
en cultuur, aldus de leider.
Rosalia kan niet aangeven op
welke partij hij zou stemmen
als hij zelf niet aan de verkiezingen meedeed. ,,De ideologie van
de partijen maakt het bijzonder
moeilijk om een andere partij te
steunen.” Of de partij wel of
niet met andere partijen bereid
is samen te werken, zal aan de
hand van de onderhandelingen
bepaald worden, zo legt hij uit.

,,De ideologie van Kousa Promé
is daarin bepalend.”
Wat de samenwerking betreft
met mensen die als verdachten
worden beschouwd, laat de
partij doorschemeren dat het
niet voor de hand ligt. ,,Voor
Kousa Promé is het belangrijk
dat een bestuurder integer is
om de regeertaak op zich te
nemen. Niet voor niets heeft de
partij voorgesteld om een Nationaal Instituut voor Integriteit in
te stellen”, aldus Rosalia.

‘Afschaffing van
loonbelasting’
Van een onzer verslaggevers
ls het aan Movementu
Progresivo (MP) ligt, wordt
de loonbelasting afgeschaft. De omzetbelasting (ob)
wordt versimpeld. Het afschaffen van de loonbelasting en het
versimpelen van de ob moet de
staatskas een voordeel van 100
miljoen meer opleveren. Dat
zegt partijleider Marilyn Moses.
,,Het stimuleren van de economie is het belangrijkste
speerpunt van de partij. Dat kan
op de korte termijn door het
toerisme te stimuleren en toeristen naar het eiland te halen
die hier komen voor conferenties of het historisch erfgoed.
Op de lange termijn moet er in
het onderwijs en opleidingen
worden geïnvesteerd, daarbij
staat de gediversifieerde economie centraal”, aldus Moses.
Moses maakte tot november
vorig jaar nog deel uit van de
fractie van regeringspartij PAIS.
Nadat zij uit de fractie stapte is
zij als onafhankelijk Statenlid in
het parlement gebleven. ,,De
afgelopen regeerperiode zijn er
veel bezuinigingsmaatregelen
getroffen zonder aandacht voor
het stimuleren van de economie, met als gevolg een toename van de jeugdwerkloosheid
en een afname van de koopkracht. Circa 25 procent van de
bevolking leeft onder de armoedegrens. Bij 44 procent van de
huishoudens staat een vrouw
aan het hoofd van het gezin.”
De partij kan volgens Moses
straks een verschil maken door
zich op de economie te richten
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Moses: ,,Het stimuleren van de
economie is het belangrijkste
speerpunt van de partij.”
om meer werkgelegenheid te
scheppen. Het onderwijs moet
volgens MP beter aansluiten op
de lokale en internationale
arbeidsmarkt. Het Engels wordt
de voertaal op school, in het
curriculum zijn sport en cultuur opgenomen.
De politiek leider zou als zij
niet aan de verkiezingen meedeed op een nieuwe partij stemmen, maar sprak daarbij geen
voorkeur uit. Over de
voorwaarden om met andere
partijen samen te werken verklaarde zij: ,,Wij zullen niet
samenwerken met partijen die
zich inzetten voor bezuinigingsmaatregelen zonder dat zij
daartegenover alternatieven
bieden.” Over de samenwerking
met personen die als verdachten door het OM worden beschouwd, houdt Moses zich
vooralsnog op de vlakte. ,,Onze
partij staat voor integriteit. Curaçao heeft een democratische
rechtsstaat en daarom dienen
wij de stem van het volk te respecteren.”
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