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1 INLEIDING
Als burgers worden we dagelijks geconfronteerd met keuzes die wij moeten maken. Maar af en toe worden we
geconfronteerd met de veel grotere vraagstelling: “Wat voor land willen we zijn?” In de komende verkiezingen
heb jij als stemgerechtigde de mogelijkheid om, gebruik makend van jouw stem, de koers voor dit land vast
te stellen. Je hebt de mogelijkheid om voort te bouwen op de funderingen die met grote inzet en opoffering gelegd zijn in de periode 2012-2016, die
ons land sterker hebben gemaakt vergeleken met de situatie die we aantroffen. Met jouw stem kun je echter ook de klok terugdraaien naar de situatie
van de financiële “aanwijzing”, meer armoede, weinig vertrouwen en helemaal geen vooruitzicht.
Als partij kiest PAIS ervoor om voort te bouwen op de solide funderingen gelegd gedurende de huidige regeerperiode. Wij kiezen voor vooruitgang
voor ons allen. En om die reden draagt ons actieprogramma niet alleen de titel Vooruitgang voor ons allen, maar is iedere door ons voorgestelde actie
verankerd in deze centrale gedachte. De visie van het ontwikkelingsplan voor Curaçao, met een kijk op lange termijn ontwikkeling, is in ons programma
geïncorporeerd, waarbij we ook kiezen voor een interministeriële benadering in plaats van het traditionele systeem waarbij ieder ministerie op zich
functioneert.
Om de vooruitgang die wij nastreven te bereiken, streven wij ernaar om de kwaliteit van leven te verhogen. Dit houdt zowel materiele als immateriële
vooruitgang in. Met materiele vooruitgang refereren wij aan economische vooruitgang en automatisch ook aan onze koopkracht. Kwaliteit van leven
hangt ook af van het immateriële aspect, zoals onderwijs, gezondheid en zekerheid. We zijn ons er desalniettemin van bewust dat vooruitgang op zich
niet voldoende is als het niet iedereen bereikt. Daarom moeten wij er voor zorgen, dat onze vooruitgang er een is voor iedereen. Er moet extra aandacht
zijn voor de kwetsbare groepen in onze samenleving, die (het gevaar lopen) uitgesloten te worden. Daarom ook moet vooruitgang duurzaam zijn, met
speciale aandacht voor ons milieu. En tot slot zijn wij ervan overtuigd dat er geen vooruitgang kan zijn zonder een rechtstaat, een participatieve
democratie en behoorlijk bestuur. Het is alom bekend dat het gebrek aan transparantie en behoorlijk bestuur, met andere woorden corruptie, altijd
armoede als consequentie heeft.
Wij zijn optimistisch met betrekking tot de toekomst van ons land gezien alles wat we bereikt hebben in de periode 2012-2016, herstellend van een van
de ergste financiële crises in ons land; het realiseren van een nieuw ziekenhuis na 50 jaar discussie; het redden van ons pensioensysteem na twee
actieloze decennia; verlaging van de belasting voor iedereen; afname van de werkloosheid en het scheppen van werkgelegenheid. Zonder enige twijfel
kan er gesteld worden dat ons land er beter voor staat dan het was vanaf 2010. Wij weten echter dat niet iedereen de vooruitgang nog heeft kunnen
voelen. We zijn ons ervan bewust dat er moeilijke uitdagingen voor ons liggen omdat verandering noch gemakkelijk noch snel plaats vindt. Om voort
te bouwen en vooruitgang te boeken heb je capabele en integere mensen nodig die bereid zijn om te werken voor Curaçao en niet de mensen die
hemel en aarde beloven, wetend dat ze dat niet kunnen leveren. Voor vooruitgang voor ons allen zijn een goede visie, goed programma en voornamelijk capabele en integere mensen nodig, met een betrouwbaar “track record”. En dit is precies wat PAIS voorstelt.
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PILAREN VOOR VOORUITGANG VOOR
IEDEREEN

Vooruitgang voor iedereen is fundamenteel verankerd in de gedachte dat iedereen de vrijheid moet hebben om
eigen keuzes te maken om een waardig bestaan te leiden en zijn of haar gehele potentieel te kunnen realiseren. Om de mens een keuze te bieden
moet je zorgen dat er voldoende koopkracht is, dat hij/zij een gezond leven kan leiden, dat hij/zij vorming en kennis kan verkrijgen, dat hij/zij een
stem heeft en vrijheid geniet om te participeren aan politieke, sociale, creatieve en economische activiteiten waar hij/zij voor kiest. Kortom, de mens
moet de mogelijkheid hebben om de persoon te zijn die hij/zij wil zijn. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om een aantal veranderingen te brengen in de manier waarop we al enige decennia vooruitgang definiëren, te weten inkomen per capita. Dit concept dekt de essentie van menselijke
ontwikkeling niet en dient vervangen te worden met het systeem van de Verenigde Naties, Human Development Index (HDI) http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi dat naast inkomen ook de sociale -, inclusie -, duurzaamheid -, onderwijs - en gezondheidsaspecten meet.
De vooruitgang voor ons allen waar we voor staan is gebaseerd op vier pilaren.
1.

Kwaliteit van leven, zowel het materiele welzijn als het emotionele welzijn. Materiele vooruitgang blijft belangrijk omdat zonder
inkomen de mens niet de benodigde acties kan ondernemen om gelukkig te zijn. Naast het inkomen is het belangrijk hoe de
mens zich voelt, te weten zijn gezondheid, staat van zekerheid en bovenal onderwijs als bron van voorspoed, sociale mobiliteit
en een beter burgerschap. Dit is emotionele vooruitgang. Samen vormen het materiele en emotionele deel onze kwaliteit van leven.

2.

Inclusie, te weten de noodzaak dat de vooruitgang alle groepen in onze gemeenschap moet bereiken. Vooruitgang is
betekenisvol als het inclusief is en niet uitsluitend voor een enkele bevoorrechte groep in de samenleving!!

3.

Duurzame ontwikkeling houdt in dat niet alleen de huidige generatie daar baat bij heeft, maar dat ervoor gezorgd moet worden
dat de huidige ontwikkelingen de potentiele ontwikkeling van onze toekomstige generaties niet compromitteert.

4.

Behoorlijk bestuur (good governance) bepaald de kwaliteit van onze democratie en van onze democratische instituten die
voorwaarde zijn voor de vooruitgang van onze kwaliteit van leven. Daarnaast moet de burger zoveel mogelijk betrokken zijn bij
onze regering, voornamelijk wanneer het beslissingen betreft die zijn/haar welzijn aangaan.
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VOORUITGANG VAN LEVENS
KWALITEIT

Kwaliteit van het leven is een breed concept wat zowel het materiele als het emotionele welzijn inhoud. Bijde aspecten
zijn belangrijk. Er moet sprake zijn van gezonde publieke financiën, een competitieve economie waar iedereen aan deel
kan nemen, die werkgelegenheid schept en die zorgt voor voldoende inkomsten zodat de regering en het bedrijfs
leven de benodigde inversteringen kunnen doen. Het is uitermate belangrijk dat de koopkracht van onze bevolking, en vooral van de midden en lagere
klassen in onze maatschappij, groeit. Het kan niet zo zijn dat iemand die 40 uur per week werkt in armoede leeft. Om het punt van levensonderhoudskosten op te pakken, zal de regering achterstallige schulden gaan innen, ‘compliance’ met de belasting verhogen, de ‘cost of doing business’ verlagen en
het minimumloon op een verantwoorde manier verhogen. Onderwijs is het instrument om social-economische mobiliteit en emotioneel welzijn te garanderen. Bekwame en opgeleide mensen maken meer kans op werk, hebben meer kans op voorspoed en lopen minder risico op ziekte en sociale uitsluiting.
Er moet geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het onderwijs, uitbreiding van de schooltijd, herintroductie van ambachtscholen en de aansluiting op de
arbeidsmarkt vergroten en aansluiting op vervolgopleidingen en “lifelong learning” verbeteren.
Emotioneel welzijn is ook afhankelijk van zekerheid en daarom moet ervoor gezorgd worden dat de aspecten van fysieke en mentale zekerheid opgepakt
worden. Zekerheid en veiligheid maken het mogelijk dat wij kunnen genieten van onze materiele vooruitgang, dat we meer betrokken zijn bij sociale- en
buurt activiteiten. Tot slot houdt gezondheid veel meer in dan alleen niet ziek zijn. Het betreft een multidimentioneel concept wat betrekking heeft op het
fysieke, mentale, emotionele en ook het sociale functioneren.

Materiele welzijn

Koopkracht verhogen zodat iedereen meer keuze heeft
De groei van onze economie is noodzakelijk om één belangrijke reden: het verhogen van de koopkracht van elke burger zodat die meer ruimte heeft om
eigen keuzes te maken om een gelukkig leven te kunnen leiden. Om de koopkracht van elk burger te verhogen moet een robuuste economische groei
plaatsvinden die alleen mogelijk is als er verandering komt in de economische structuur die ruimte creëert voor meer flexibiliteit en kansen op internationaal terrein. Het is uitermate belangrijk om zich ervan bewust te zijn dat economische sectoren die in het verleden succesvol waren niet persé succesvol
blijven. De wereld ontwikkelt zich verder, er zijn meerdere tegenstanders en voorkeuren veranderen. Er moet geïnvesteerd worden in innovatie. Economische groei is essentieel maar het vermindert de armoede niet automatisch en specifiek beleid tegen armoedeval is nodig (pag 17).

Economische groei

Onze economie groeit al verschillende decenia met een gemiddelde van 1% per jaar (bron Centrale Bank Curaçao en Sint-Maarten), omdat structurele
veranderingen niet opgepakt zijn. Voornamelijk de arbeidsmarkt en immigratie, hetgeen wederom bevestigd is in het TAC Rapport. Als deze niet opgepakt
worden behouden we een minimale groei die niet genoeg is voor vooruitgang.
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(1) Onze publieke financiën blijven versterken. Naast het behouden van een gebalanceerde (kwantitatieve) begroting,
moet er meer nadruk gelegd worden op het kwalitatieve deel van de begroting om zodoende de vooruitgaan (of niet)
te meten, ten aanzien van de beleidsdoelen die we vaststellen (hebben vastgesteld). Tevens is het belangrijk om
helderheid te hebben omtrent de voortzetting van onze monetaire unie met Sint-Maarten.
(2) Alle “overheidsNV’s” moeten de nodige ruimte krijgen om bestuurd te worden als privébedrijf. Het is belangrijk om
beleid te voeren om de financiele positie, efficientie en service aan het publiek te versterken.
(3) Flexibilisering en zekerheid op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant is er grote behoefe aan flexibilisering van de
arbeidsmarkt maar tegelijkertijd is er ook behoefte aan meer zekerheid van werk. Vooral voor tijdelijke arbeidskrachten of arbeid op contractbasis.
Daarom dienen vakbonden, private sector en Overheid tot afspraken te komen zich beter aan te passen aan mondiale veranderingen ten aanzien van
werkgelegenheid voor onze jongeren, ouderen en mindervaliden. Hierin moet er een goede balans komen tussen flexibiliteit en zekerheid. Dit is het
relatief nieuwe concept van Fexicurity die “entrepreneurschap”, het scheppen van arbeidsplaatsen en arbeidsproductiviteit stimuleerd.
(4) Versimpeling en hervorming toelating vreemdelingen. Wij geloven in een systeem waarbij 100% van de Curaçaoenaars die willen werken ook daadwerkelijk werk kunnen vinden. Wij zijn echter realistisch dat in het geval van specialistisch werk of arbeid dat niet door de locale markt uitgevoerd kan
worden, er buitenlandse mensen gezocht moeten worden en dat dit conform ‘vai rapido’ moet geschieden.
(5) Investeringen uit het buitenland stimuleren. Naast het feit dat de “cost of doing business” opgepakt dient te worden, hetwelk belemmerend werkt
voor investeerders, moet de uitbreiding van de “investor’s permit” met fiscale ‘incentives’ benadrukt worden. Ook moet het system van mondiale belastingheffing (belasting heffen op inkomen in welk land ter wereld ook gegenereerd) opgeheven worden en een syteem geintroduceerd worden waarbij
alleen belasting geheven wordt op inkomen verkregen op Curaçao.
(6) Sectorale ontwikkeling. Wij blijven geloven in een gedivercificeerde economie. De aanbevelingen uit het Master Plan voor toerisme moeten geïmplementeerd worden; en samen met de
financiele sector moeten nieuwe producten gecreëerd worden. Conform de aanbevelingen
van het TAC-rapport moeten de actiepunten voor visserij, landbouw, klein bedrijf, coöperativisme, maritieme sector, registratie van schepen en vliegtuigen, logistieke sector vrije zone en
ook de modernisering van de raffinaderij geïmplementeerd worden.
(7) Meer nadruk op internationale aspecten. Economische diplomatie moet gebruikt worden
door vertegenwoordigers te plaatsen in landen/grote steden die op commercieel gebied interessant zijn voor Curaçao. We moeten ook beter gebruik maken van de kennis, het netwerk van
koninkrijksambassades, exportschema’s richting Europa (regeling LGO) en de Verenigde Staten
(CBTPA) en onze diaspora (zie p.17).
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Verhogen van de koopkracht
Economische groei is noodzakelijk om de koopkracht te vergroten, maar het gaat niet automatisch. Daarom moet er
aandacht besteed worden aan prijs (inflatie), werkgelegenheid, salariering, “Cost of doing business”, productiviteit en
ook “compliance”. Wij geloven er trouw in dat een persoon genoeg geld op zak moet hebben om zodanig zelf
zijn/haar keuzes te maken om een leven te kunnen leiden die hem/haar meer geluk brengt.
(1) Deregulering en meer competenties. Onze kosten om zaken te doen zijn veel te hoog en dientengevolge resulteert dit in hogere prijzen dan
nodig. We moeten onnodige reguleringen opheffen en alle discretionaire praktijken die geen toegevoegde waarde hebben elimineren; alle
onnodige monopolies; toepassen van de wet van competenties om een “level playing field” voor eenieder te creëren; investeren in innovatie (zie
hieronder) en digitaliseren van prosessen van de overheid.
(2) “Compliance” verhogen. Het gezegde: “Als we met z’n allen betalen, betalen we minder” houdt in dat als we allemaal belasting betalen, wij het
percentage dat geïnd wordt, kunnen verlagen en daarmee de koopkracht kunnen verhogen. Bovendien is er een veel te grote groep mensen die niet
geregistreerd is in het officiële financiële systeem. Met het oog op “compliance” en mondiale regels die steeds stringenter worden, moeten we
mensen stimuleren en daarbij ook de barrière verlangen zodat meer burgers binnen het officiële financiële circuit vallen.
(3) Reguleren hoge rentes op leningen. De centrale bank moet het voorstel van PAIS om een maximale rente op leningen vast te stellen invoeren,
een klachtenregistratie instellen en transparante regels vaststellen voor wat betreft de voorwaarden om een lening aan te gaan.
(4) Het minimumloon op een verantwoorde manier verhogen. Het moet niet mogelijk zijn dat iemand die 40 uur per week werkt en een minimumloon verdient niet in zijn basisbehoeftes kan voorzien. Daarnaast moeten mensen gestimuleerd worden om zichzelf te blijven vormen gedurende
hun leven om sociale mobiliteit te creeëren waardoor ze uit de categorie van minimunloon kunnen komen (kijk op pagina 8).
(5) De arbeidsproductiviteit is gedurende de laatste decennia flink gedaald en deze moet weer opgeschroefd worden zodat we competitief blijven,
om inflatie binnen de perken te houden en salarissen die uitbetaald worden op te kunnen trekken. Sindicalisme en de private sector moeten deze
punten prominent op de agenda zetten.
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Investeren in innovatie
Innovatie vindt in sneltempo plaats. In het verleden hebben we vruchtbaar gebruik weten te maken van innovatie
om vooruit te komen. De “offshore” is een goed voorbeeld, waarbij Curaçao niet alleen pionier was op het gebied,
maar zichzelf telkens heruitvond om competitief te blijven. En steunend op de geest van onze voorouders moeten
we de kracht om te innoveren weer in ons voordeel gebruiken. Feit is dat we niet de gedachte kunnen blijven koesteren dat omdat een sector in het
verleden successvol was, dit ook altijd zo zal blijven.
(1) Gratis en toegangkelijk internet overal op Curaçao. Op een verantwoorde manier moet ervoor gezorgd worden dat er overal op Curaçao een basis
verbinding met het internet mogelijk is. Het is bewezen dat verbinding met het internet de productiviteit verhoogt en ook innovatie stimuleert.
(2) Internet of Things stimuleren. De huidige stand van digitalisering is Internet of Things (IoT) hetgeen een netwerk is van apparaten, fysieke zaken die
via electronica, sensor en het internet met elkaar verbonden zijn. Dit gebied biedt veel faciliteiten en mogelijkheden voor innovatie. De benodigde
voorwaarden zijn: toegang tot het internet, meer nadruk op wetenschap op onze scholen en ook een stringente wetgeving met betrekking tot privacy
en tot slot meer flexibilisering met betrekking tot de toelating van vreemdelingen met kennis.
(3) Het stimulereren van innovatie in kleine bedrijven. Voor het kleinbedrijf zijn er vele mogelijkheden met het oog op technologische ontwikkelingen
in het informatietijdperk. Het gedeelte van innovatie en technologie moeten integrale onderdelen vormen van aanpak van kleine bedrijven.
(4) Stimuleren van een groene economie. De overheid heeft tot taak om zowel via locale stimuleringsmaatregelen, als stimuleringsmaatregelen die
beschikbaar zijn via internationale instanties kansen te creëren voor ondernemingen die zich richten op duurzame energie en reductie van CO2.
(5) Reductie van “cash” op een verantwoorde manier. Een economie gebaseerd op “cash” behoort al bijna tot het verleden, om nog niet te spreken over
de gevaren van diefstal en overval. De reductie van het gebruik van “cash” moet gestimuleerd worden, met daarbij een evenredige toename van de
mogelijkheid tot electronische transacties. Wij willen een wetsverandering invoeren die het mogelijk maakt om betalingen via de mobiele telefoon te
verrichten waardoor tevens ook financiele inclusie wordt gestimuleerd.
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Onderwijs

De motor voor voorspoed, sociale mobiliteit en een betere burger.
Onderwijs is in alle betekenissen van het woord de belangrijkste factor voor ontwikkeling. Geen enkel land kan
een duurzame ontwikkeling bereiken zonder substantieel te investeren in “human capital”. Onderwijs verbetert
de kennis die het individu heeft over zichzelf, zijn land en de wereld en maakt hem daarbij een betere (wereld)burger.
Het bevordert zijn creativiteit en ook zijn vootuitgang in technologisch- en ondernemersopzicht. Onderwijs is ook
van belang voor het verkrijgen van de juiste kwalificaties voor zowel de huidige als de toekomstige arbeidsmarkt
(employability). Bovendien is onderwijs essentieel voor economische vooruitgang, sociale mobiliteit en een betere verdeling van inkomens.
Kwaliteit van onderwijs verbeteren
Kwaliteit en inhoud van het onderwijs bepaalt de kwaliteit van onze “human resources”, verbetert de aansluiting op de arbeidsmarkt, doet creativiteit
toenemen, evenals ondernemingsactiviteiten en schept een betere burger. Zonder een degelijke kwaliteit van het onderwijs verliezen we de aansluiting
op het hoger onderwijs en kan de positie van competitive wereldburger niet bereikt worden. Kwaliteit meet je af aan de mate waarin de inhoud de
huidige en toekomstige behoeftes van onze human resources dient. Onderwijskwaliteit is niet statisch. Wat vroeger als kwaliteit werd beschouwd is dat
heden ten dage niet meer. Kwaliteit wordt, met andere woorden, altijd in de loop der tijd opnieuw gedefinieerd.
(1) Investeren in leerkrachten. De beste manier om de kwaliteit van
het onderwijs te verbeteren is door te investeren in de kwaliteit van
leerkrachten, door meer aandacht en geld. Er moet speciale aadacht
besteed worden aan de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs
(LOFO) en “upgrading” en kontinue en verplichte (her- en bij-) scholing van onze leerkrachten omdat zij de nieuwe onderwijsmethoden
moeten beheersen evenals de technologische ontwikkelingen op dit
gebied (zie verderop ).
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(2) Ervoor zorgen dat de leerkracht meer tijd heeft om de leerlingen te onderwijzen en te vormen. De leerkracht
moet zijn tijd en aandacht kunnen besteden aan het onderwijs. Het kan niet zo zijn dat hij de handen vol heeft
aan social-emotionele problemen van leerlingen, maar er moet geïnvesteerd worden in een multidisciplinair
team om hem te ondersteunen. De leerkracht moet meer van zijn tijd en capaciteit aan onderwijs kunnen besteden.
(3)De methoden van onderwijs moeten gemoderniseerd worden, gebruik makend van beschikbare technologische
ontwikkelingen, en tevens moet er veel meer aandacht besteed worden aan het aspect van interactie tussen de
studenten en ook aan groepstaken. De “chalk and talk” methode past niet meer bij onze moderne tijd en trekt vooral
niet meer de aandacht van studenten zoals dat wel het geval was zo’n 40 jaar geleden.
(4) Verhogen van de onderwijsstandaard. Standaards in het onderwijs zijn belangrijk omdat vast gesteld moet worden welke doelen wij willen bereiken. Onze standaards voor wat betreft taal, rekenen en wetenschap moeten zodanig zijn dat wij globaal competitief zijn. Het kan niet zo zijn dat de standaards overal om ons heen omhoog gaan en wij stil blijven staan of juist de standaards verlagen. Standaards zijn ook belangrijk om te garanderen dat
onze studenten een vorming in het buitenland kunnen volgen.
(5) Bestudeerd moet worden wat de beste wijze is om de schooltijden en curriculae te verbreden door activiteiten als sport, kunst en sociaal-emotionele ontwikkeling erin op te nemen om zodoende een totaal evenwicht te bereiken waarin een balans gecreëerd wordt tusen de intelectuele, cognitieve, sociale en expressive aspecten en dus om van een meer all-round burger te spreken .Wij pleiten er niet voor om de werktijd van leerkrachten uit te
breiden, maar geloven dat het additionele curriculum in handen van gespecialiceerde leiders moet zijn.
(6) Investeren in kleuteronderwijs. De periode tussen 0 en 4 jaar is uitermate belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Om die reden moet ons
voorschoolse onderwijs en de professionele leiders en pedagogische assistenten gerestructureerd worden om zodoende de doorstroming van het
kind naar schoolonderwijs te faciliteren.
(7) De Universiteit van Curaçao (UoC) dient sterker en meer betrokken te worden bij de maatschappij. Het ontwikkelingsplan voor Curaçao laat tendenzen zien voor een hogere kwalificatie voor werkgelegenheid in de financiële en dienstverlenende sectoren. De UoC moet meer aandacht en middelen
krijgen om het aantal stafdocenten te vergroten. De UoC moet een partner worden die wetenschappelijk onderzoek uitvoert en participeert in het
plannen van onze algemene ontwikkeling.
(8) Het fysieke deel van onze scholen verbeteren. Te veel van onze scholen kampen met vertraging in het onderhoud. Het is ook duidelijk dat de manier
waarop de scholen vroeger gebouwd werden niet meer overeenkomt met de moderne methoden van onderwijs. Scholen moeten herontworpen
worden om het fysiek mogelijk te maken nieuwe methoden toe te passen zoals toegang van de technologie en meer interactie tussen onze studenten
en het werken in groepen.
(9) Wij realiseren ons dat we deel uitmaken van een globaliserende wereld en dat het uitermate belangrijk is dat we meerdere vreemde talen beheersen. Schooldirecties moeten gebruik maken van de ruimte die de wet op de instructietaal biedt om het probleem van leerlingen die een achterstand
hebben in het Papiamentu, veelal doordat deze leerlingen het Papiamentu niet als moedertaal hebben, op te pakken. Daarnaast moet er een taalbeleid
komen die rekening houdt met het feit dat 20% van onze bevolking het Papiamentu niet als moedertaal heeft en die de leerling in zijn (voortgezette)
ontwikkeling helpt.
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Verbeteren van de aansluiting met de arbeidsmarkt
Een van onze grootste uitdagingen is het oplossen van het gebrek aan synchronisatie tussen onderwijs en de
behoeftes van onze arbeidsmarkt. Om de werkloosheid te verminderen is het imperatief dat het onderwijs onze
mensen de benodigde instrumenten geeft om aan de vraag die Curaçao heeft op het gebied van arbeid, te vervullen.
Een verbetering van de arbeidsmarkt voorkomt criminaliteit en verhoogt de veiligheid.
(1) Moderne ambachtschool. De vraag naar mensen met een specifiek ambacht is groot op Curaçao als we kijken naar
de nieuwe ontwikkelingen binnen de raffinaderij en op maritiem gebied. Er zijn mensen die uitermate succesvol zijn in
het gebruik van hun handen en praktisch werk en moet voor hen weer de mogelijkheid gecreëerd worden om een
ambacht te leren. Er moet gewerkt worden aan moderne ambachtscholen om een adequaat antwoord te geven op de vraag naar geschoolde arbeid.
(2) “Community College’. Community College, bekend in de Verenigde Staten, Canada en in telkens meer landen, is voor ons een nieuw concept. Dit idee
is gebaseerd op het globaal groeiend idee om de mogelijkheden voor studenten van alle sociale niveaus uit te breiden, zodat ook zij een kans krijgen
binnen het onderwijs en ook om het idee van “life long learning” te bevorderen voor burgers van alle leeftijden. Er is grote behoefte aan vormingskansen
voor jonge moeders met of zonder werk. Community College kan goed ingezet worden door bedrijven die om de een of andere reden willen dat hun
werknemers gespecialiceerde vorming krijgen of om her-, om- of bijscholing door veranderingen in het zakenmodel, technologische ontwikkelingen, of
de locale en/of mondiale situatie.
(3)Evaluatie van het functioneren van de VSBO, dat niet geïntroduceerd en/ of uitgerust is zoals bedoeld om de leerling te laten doorstromen naar vervolgopleidingen voordat hij de arbeidsfase bereikt.

Scheppen van betere burgers
Onderwijs moet een katalisator zijn om ieder van ons te vormen tot een betere burger. Onderwijs is er niet alleen om het cognitive deel te scheppen, maar
om ieder van ons bewust te maken van onze omgeving en van de wereld. Het is ook belangrijk om middels het onderwijs de culturele rijkdom die we
gedurende de geschiedenis hebben vergaard, te conserveren en over te leveren aan de komende generaties.
(1) Bewust van onze cultuur. Cultuur, alle uitdrukkingen en/of getuigenis van menselijke-, archeologische-, historische-, artistieke-scheppingen moeten
onderzocht worden, gewaardeerd en doorgegeven aan de volgende generaties. Ook streven wij naar een cultuurbeleid en creatief expressiebeleid, naar
een beleid met betrekking tot onze helden, ereburgers, standbeelden en symbolen die belangrijk zijn voor onze identiteit als land en volk. In dat kader
streven wij naar het creeeren van een ‘parke di baluartenan’ (park van onze ereburgers) om onze ereburgers te eren, en onze ‘centro pro arte’ (stadsschouwburg) moet in de binnenstad gesitueerd worden.
(2) Sociale Inclusie. We moeten respect hebben voor diversiteit wanneer we de nadruk leggen op een gemeenschappelijke toekomst en we moeten ons
realiseren dat ieder van ons, ongeacht ras, credo, sexe, religie en sexuele voorkeur gelijke rechten en gelijke rechtsbescherming hebben om een gelukkig
leven te leiden. Onderwijs moet leiden tot bewustzijn van het belang om een burger te zijn die investeerd in een gezonde levenswijze, zowel fysiek als
mentaal.
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(3) Onderwijs moet leiden tot burgers die bewust zijn van normen en waarden; goed geïnformeerd zijn over ons land,
de regio en de wereld; mondig en participerend aan onze ontwikkeling. Ook moet er gewerkt worden aan het aspect
van ethiek, hoge normen en waarden die eenieder van ons nodig heeft om een goede burger te zijn. Tot slot zorgt een
goede burger voor zijn milieu en is zich ervan bewust dat zijn levensstijl het geluk van diegenen die na hem komen
niet in gevaar kan brengen.
(4) Onderwijs moet innovatie en de nieuwsgierige geest waarmee we allemaal geboren worden, stimuleren. We
moeten onze kinderen zoveel mogelijk laten ontdekken en experimenteren. Dit bevordert meer interesse in
wetenschap dan nu het geval is.

Justitie, veiligheid en bescherming
Je veilig en beschermt voelen waar je ook bent

Justitie, veiligheid en zekerheid maken het voor ons mogelijk om te genieten van onze materiële vooruitgang, om meer betrokken te zijn bij sociale en
sportieve activiteiten en ontspanning. Zekerheid en bescherming zijn noodzakelijk wanneer we buitenshuis zijn, in de buurt en voornamelijk wanneer we
in ons huis zijn. Zekerheid behelst het emotionele en fysieke aspect, terwijl bescherming, naast zekerheid, ook bewustwording en voorbereiding omvatten
om bijzondere omstandigheden op te pakken wanneer jouw zekerheid in gevaar is of het risico op gevaar zich voordoet. Justitie, veiligheid en bescherming zijn uitermate belangrijk voor ons investeringsklimaat, ontwikkeling van ons toerisme en materiele en emotionele vooruitgang. We moeten aandacht
besteden aan handhaving van wet en orde, resocialisatie, preventie van criminaliteit.
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Handhaving van wet en orde en bescherming
(1) Handhaving van wet en publieke orde is belangrijk omdat we de perceptie moeten wegnemen dat in ons land
alles mogelijk is en dat er geen aandacht voor handhaving van de wet en gangbare regelgeving is. Curaçao moet
veiliger worden. Criminaliteit raakt aan de basisaspecten van ons welzijn. Politie, Openbare Ministerie, Douane,
Koninklijke Marine, Kustwacht, Milieu inspecite, Economische Zaken, Gezondheid moeten samenwerken om wet en
regelgeving te handhaven. Het moet echter wel duidelijk zijn dat niet alles wat mis gaat in de maatschappij door
justitie opgelost kan worden. We moeten bewust zijn van onze eigen verantwoordelijkheid.
(2) Investeren in onderzoekscapaciteit. De onderzoekscapaciteit en specialisatie van ons Politie Corps en Openbare Ministerie moet opgevoerd worden
om criminaliteit zowel repressief als preventief te bestrijden. Benodigd zijn daartoe meer investeringen in onze ‘human resources’, materieel en fysieke
infrastructuur om de volgende prioriteitsgebieden op te kunnen pakken: diefstal, inbraak, overval en diefstal van auto’s. Er moet zo spoedig mogelijk een
forensisch instituut komen om deze zaken op te pakken.
(3) Meer samenwerking binnen de justitiële keten stimuleren. Bestrijding van alle vormen van criminaliteit vraagt om samenwerking tussen alle instanties die ten gunste van de bestrijding van criminaliteit werken. Deze samenwerking vereist een manier om informatie uit te wisselen met elkaar, inclusief
een gezamenlijk werkplan in plaats van dat elke actor binnen de keten jaarlijks een eigen werkplan maakt. We hebben gezien dat de gezamenlijke aanpak
binnen het ‘Afpakteam’ resultaten heeft opgeleverd.
(4) Een gezamenlijke basisvorming instellen voor de verschillende corpsen, die naderhand aangevuld wordt met specifieke cursussen voor elk corps. Dit
kan dus een Caribisch Justitieel Opleidingscentrum worden met participatie van onze eilanden, Nederland, de Verenigde Staten en meer. Integriteit
binnen het vormingstraject is essentieel om zodoende de kwaliteit en het vertrouwen in onze justitiële keten te verbeteren.
(5) Handhaving van milieuwetten met betrekking tot vervuiling. We moeten de benodigde middelen versterken en/of beschikbaar maken voor de betreffende organen om een multidiciplinair team mogelijk te maken die betere controle uitoefent op het illegaal dumpen van vuil.
(6) Aandacht voor een duurzame kwaliteit van leven binnenshuis en in de buurt. De organen die vergunningen verlenen voor bouw en hinder moeten
versterking krijgen en tegelijkertijd moet het proces tot operationeel zijn van het nieuwe orgaan voor milieu-inspectie, die tot taak heeft controle op
milieu wetten en hindervergunningen, versneld worden.
(7) Nationaal veiligheidsplan. We hebben een plan en wet, gericht op handelingen die verricht moeten worden indien er calamiteit en/of crises onze
grens bereiken. Doch onvoldoende voor wat wij willen als bescherming van ons eiland. Dit plan moet uitgebreid worden met het onderdeel van controle
op risico’s, preventie, educatie (bewustmaking) en empowering van het volk zodat het zoveel mogelijk zelfredzaam crises en kalamiteiten kan oppakken,
met aandacht voor mensen maar ook onze mindervaliden en (huis-) dieren.
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(8) De benadering van relationeel geweld veranderen, wat nu teveel gezien wordt als justitiële interventie, in plaats
daarvan meer aandacht besteden aan familierelaties, voornamelijk aan kinderen. Dit vereist nieuwe methoden en
samenwerking tussen het sociale deel en het justitieel deel met aandacht voor vroegtijdige preventieve en signalering
van factoren die leiden tot huiselijk geweld. Wij stellen voor dat melding van huiselijk geweld en kindermishandeling
samengaan en niet meer appart; preventieve handelingen verbeteren zodat justitiële interventie tot een ultieme
remedie wordt gemaakt en interventie bij risicogroepen verhogen.
Resocialisatie
Er moet in meer middelen en inspanningen geïnvesteerd worden om ex-gedetineerden te resocialiceren om te voorkomen dat ze de daden herhalen die
ze in contact met justitie hebben gebracht.
(1) Slachtofferhulp moet haar belangrijke rol van assistentie aan de slachtoffers en hun familie blijven vervullen. Het is belangrijk om Slachtofferhulp te
versterken en uit te rusten met de benodigde instrumenten. Niet alleen om de slachtoffers nadat ze schade hebben ondervonden te hulp te schieten,
maar om risico’s te signaleren en omstandigheden te voorkomen waardoor slachtoffers (erger) benadeeld worden.
(2) Investeren in de resocialisatie van gevangenen, meer ruimte voor alternatieve straffen (werkstraf en leerstraf ) creëren voor gedetineerden die bepaalde typen delict gepleegd hebben. Ook moet er gezorgd worden voor meer zorgtrajecten en begeleiding van ex-gedetineerden na het uitzitten van hun
straf. Dit houdt investering in gespecialiseerd personeel in.
(3) Resocialisatie van jongeren. Jeugdreclassering moet in snel tempo een officiele overheidsinstantie worden die op reguliere basis subsidie ontvangt.
Daarnaast moet de struktuur van het Justicieel Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) afgerond en geoptimaliseerd worden en dient er geinvesteerd te worden
in het fysieke aspect van de locatie en ook om een pedagogisch klimaat te creëren.
(4) Investeren in Restauratieve Justitie die zich toelegt op interventie methoden tussen het slachtoffer en de dader van de handeling of delict, onder
toezicht van sociale netwerken. Bij de ‘normale’ justitie staat de auteur van het delict centraal. Bij de restauratieve justitie staat het slachtoffer centraal.
Noodzakelijke voorwaarde voor restaurative justitie is dat de auteur van het delict berouw moet tonen voor zijn daad en slachtoffer. Het is bewezen dat
restauratieve justitie effectief kan zijn en ook recidivisme kan verminderen.
(5) Er moet bij de wet een instantie vastgesteld worden voor mensen die door het Gerecht aangewezen zijn als TBS (terbeschikkingstelling) en ook voor
mensen die een criminele daad begaan en verslaafd zijn. Om adequate zorg en resocialisatie van deze mensen te garanderen moet er een adequate en
door de wet aangewezen zorginstelling zijn.
(6) Er moet geïnvesteerd worden in een nieuwe gevangenis omdat de SDKK niet geschikt is voor wat betreft veiligheid en resocialisatie van de gevangenen. Naast het gebouw moet er ook aandacht besteed worden aan de training van het personeel.
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Preventie Jeugdcriminaliteit
Preventie van criminaliteit is afhankelijk van het resocialisatie aspect en vooral van het preventie aspect. Hoewel
preventie een taak en verantwoordelijkheid is wat gedeeld wordt met andere ministeries, moet justitie meer aandacht
besteden aan dit aspect.
(1) Gebruik het Fonds voor Criminaliteitsbestrijding om voornamelijk projecten die als doel hebben om
criminaliteit te voorkomen, te financieren. Gedacht moet worden aan projecten van de aard van vorming, sport, muziek en kunst. De kwaliteit en begeleiding van projecten moet vergroot worden.
(2) “Wijkregisseurs” aanstellen voor bepaalde buurten als pilotproject. De “wijkregisseur” moet iemand zijn met een achtergrond van sociaal- en pedagogisch werk die trajecten van vorming en opeiding gebruikt om verandering in het gedrag van onze jongeren te brengen en voornamelijk binnen de
risicogroep. De “wijkregisseur” kan deel uitmaken van een groter geheel die verschillende aspecten oppakt die te maken hebben met de kwaliteit van het
leven in de buurt.

Gezondheid

Voeding, fysieke activiteit en betaalbare zorg voor een gezonder land
Gezondheid en de manier waarop deze verbonden is aan de kwaliteit van het leven is veel meer dan niet ziek zijn. Het is een multidimentioneel concept
gerelateerd aan het fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal en economisch functioneren. De gezondheid van een nieuw menselijk leven is afhankelijk van de
gezondheidstoestand van zijn ouders. Voornamelijk gedurende de zwangerschapsperiode is de gezonheid van de moeder bepalend. De fysieke en mentale gezondheidstoestand van een mens is direct afhanelijk van zijn toestand op het moment van geboorte. Wetenschappelijke informatie bevestigt dat
de keuzes die we dagelijks maken grotendeels onze gezondheidstoestand, de ziektes waar we aan lijden, en met hoge frequentie zelfs het aantal jaren dat
wij in leven blijven, bepalen. Daarom is het belangrijk om een gezonde levensstijl te promoveren, wat gezonde voeding, meer fysieke beweging, beperking van alcohol en tabak inhoudt.
Investeren in en stimuleren van een gezonde levensstijl
Om de gemeenschap te verlichten van verdriet en hoge ziektekosten, als consequentie van slechte voeding en een ongezonde levensstijl, moet een
gezonde levensstijl gestimuleerd worden. Onze bevolking is bekend om een groot aantal diabetici en mensen met een hoge bloeddruk welke op hun
beurt schade veroorzaken aan onze vitale organen. Wij geloven in persoonlijke keuze, maar de overheid is verplicht een gezond levensstijl gemakkeijker
mogelijk en betaalbaar te maken.
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((1) Gezonde voeding voor iedereen, met speciaal aandacht voor kinderen en ouderen. Voeding bepaalt grotendeels
hoe onze gezondheid is. Dieetisten (voedingsdeskundigen) moeten deel uitmaken van het ondertsteuningsteam dat
kinderen moet begeleiden bij het maken van gezonde keuzes aangezien er teveel kinderen aan overgewicht en
obesitas lijden. Vergrijzing verhoogt het risico op ziektes. Er moet een gezonde levensstijl gefaciliteerd worden door
publieke toegankelijkheid te scheppen van plaatsen waar mensen kunnen bewegen, en in samenwerking met de
sector, meer gezonde opties promoveren. Gedacht kan worden aan het heffen van accijns op producten die
schadelijk zijn voor de gezondheid en het verlagen van toeslagen op producten die bevorderlijk zijn voor de
gezondheid.
(2) Moedermelk. De beste voeding voor een baby is moeermelk omdat het de baby beschermt tegen ziektes en infecties. Borstvoeding moet zoveel
mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd worden door bewustmaking van het feit dat dit niet beschamend is, en faciliteiten geimplementeerd worden
zodat de moeders dit ook in publieke gelegenhenden en op het werk kunnen doen.
(3) Ons volk bewust maken van ons volk van de gezondheidsconsequenties van het misbruik van alcoholhoudende producten en tabaksproducten. Na
onze wet om de passieve roker te beschermen, moeten we doorgaan met de bewustmaking met betrekking tot de gevaren van het roken. Wij zullen de
verkoop van tabak aan jongeren beneden de 18 jaar verbieden, en het verplicht maken om een zichtbare advertentie over de levensgevaren op alle
tabaksprodukten te plaatsen. Ook moet matiging in alcoholconsumptie gepromoveerd worden.
(4) Sport en beweging is een uitermate belangrijke instrument om ziektes en obesitas te voorkomen en een gezond levensstijl te promoveren en het
bevorderd tegelijkertijd inclussie. Ten eerste moet het aantal “fulltime” medewerkers die fysieke en sport educatie geven uitgebreid worden en moeten
ze verdeeld worden tussen sport en fysieke beweging hetgeen uitbreiding van het curriculum is wat reeds eerder genoemd is. Momenteel is er te weinig
fysieke educatie op scholen. Ten tweede moet er geinvesteerd worden in sportfaciliteiten op Banda Ariba en Banda Abou zoals het multifunctioneel
sportcomplex te Sufissant. De multifunctionele sportcomplexen moeten dienen voor schoolsport, naschoolse activiteiten en sport door sportteams. Ook
moet de infrastructuur verbeterd worden van bijvoorbeeld adequate plaatsen op te fietsen en lopen en ook moeten bestaande parken opgeknapt
worden en meer groene parken geplaatst worden om beweging in onze gemeenschap te promoveren.

Investeren in kwaliteit van de zorg

Kwaliteit van de gezondheid is afhankelijk van de kwaliteitsstrategie die antwoord geeft op de behoeftes in de huidige en toekomstige gezondheid.
Kwaliteit moet betaalbaar zijn en gebonden aan de manier waarop gezondheidzorg het mogelijk maakt voor de mens om een gelukkig leven te leiden.
(1) De raad voor gezondheid installeren die bestaat uit vertegenwoordigers van pashentenorganisatie, van zorg gevers/-instituten en van medische
verzekeringen. De raad is er voornamelijk om de regering van onafhankelijk advies te dienen op het gebied van kwaliteit, effectiviteit en accesibiliteit van
onze zorg. De raad voor Gezondheidszorg moet op zo kort mogelijke termijn (opnieuw) geinstalleerd en uitgerust worden.
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(2) Het Ministerie van gezondheid moet versterkt worden om beter uitgerust te zijn met legale instrumenten, maar
voornamelijk met gespecialiseerde “human resources” om zodanig haar taken als advieseur op het terrein van
gezondheid en beleid adequaat te kunnen uitvoeren.
(3) Op zo kort mogelijke termijn moet er een verdeling komen van de zorgfunctie tussen onze ziekenhuizen Advent
en Sehos. Hiermee wordt niet alleen dublering voorkomen (en derhalve hogere kosten) maar wordt ook specialisatie
en verhoging van de zorgkwaliteit daarmee gepromoveerd. Dit houdt ook is er de mogelijkheid om (meer) zorg te
leverenzoals o.a. cathlab, neurochirurgie, Capriles Kliniek, aan de “BES” bevolking.De verdeling moet ook aanwezig
zijn in de geestelijke gezondhe idszorg, waar wij meer dan een operationeel instituut is.
(4) We hebben een ideale gelegenheid, gezien het feit dat zowel op Curaçao als op Aruba gewerkt wordt aan een nieuw ziekenhuis, om te komen tot
afspraken met betrekking tot verdeling van bepaalde gebieden en specialisaties tussen de twee eilanden om te komen tot meer efficientie en meer zorgkwaliteit.
(5) De capaciteit om data uit de gezondheidssector te vergaren en coordinatie te bevorderen tussen de verschillende actoren moet vergroot worden. Op
basis van betrouwbare data, kunnen we meten, monitoren, onderzoeken, publiceren en kwantitatieve en kwalitatieve doelen vaststellen om zo de hele
zorgketen in ons land te versterken.

Kosten in de gezondheid beperken
Kosten in de gezondheid zullen niet ophouden te groeien gezien onze demografie en
medische vooruitgang. Wat we wel moeten doen is het zo veel mogelijk managen van
onze kosten en dublering en onnodige “waste” vermijden.
(1) Een aantal fouten die nu nog in de basis ziektekostenverzekering zitten, die in de
huidige regeerperiode is geintroduceerd, moeten opgepakt worden. Deze verzekering
heeft de fragmetering die er bestond met een groot aantal fondsen op het gebied van
publieke ziektekosten opgeheven. Het doel is om te komen tot een basispakket
Algemene Ziektekosten (Aseguro di Malesa General (AMG)) waarin privéverzekeringen
ook deelnemen.
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(2) Zo goed mogelijk centraliseren van diagnostische centra binnen de SEHOS en Adbventziekenhuis fragmentering
te voorkomen, synergie te scheppen en kosten te beperken. Wel moet er gezorgd worden voor voldoende
prikpunten, zorg en accesibiliteit voor de burger in de buurten. De medicijn database, laboratorium tests en
diagnostiek op zodanige wijze centraliseren dat dublures en verspilling van middelen voorkomen wordt en ook
introductie van een “Centraal Patiënten Dossier”. Een specialist moet kunnen kiezen of hij fysiek geintegreerd wordt
in hetzij “Hospital Nobo Otrabanda (HNO)” of Advent Ziekenhuis.
(3) Uitbreiden “1ste lijn kraamcentrum” bij of op het terrein van de HNO. Versterken van de structuur van de
“eerste lijn” met huisartsen, tandartsen in anderen. Op deze manier wordt er voorkomen dat meer mensen terechtkomen in de zogeheten “tweede lijn”
wat meer kosten met zich meebrengt. Het systeem moet zich meer richten op het gezond houden van mensen en niet alleen focussen op het behandelen van ziekteklachten.
(4) Het niveau van de regionale medische opleidingen kritisch onderzoeken (alleen geacrediteerde Universiteiten) en eisen dat er regelmatig herkwalificeren, niet alleen van de huisartsen, specialisten maar ook van de paramedici.
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4

INKLUSSIE:
VOORUITGANG MOET VOOR IEDEREEN ZIJN

Er moet voor gezorgd worden dat alle burgers de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen, de eigen verantwoordelijkheid te dragen, de teugels van de
eigen ontwikkeling in handen te nemen en actief op alle gebieden te participeren, zodat iedereen in de vooruitgang van ons land kan delen. Er zijn
echter groepen die door apatie, sociaaleconomisch neveau, discriminatie, sexuele voorkeur, ongeschiktheid en gevoel van impotentie om dingen te
veranderen, zichzelf distancieren van de maatschappij, met andere wooden sociale uitsluiting. PAIS zet zich vanaf het begin in voor een Curaçao voor
ons allen. Dus ongeacht sexe, ras, religie, geloof, oorsprong, moedertaal of sexuele voorkeur moet iedereen gelukkig kunnen zijn. Gelijkheid van
kansen is echter niet een process wat automatisch gebeurt. Er moet beleid uitgestippeld worden en aandacht besteed worden aan die groepen die
uitgesloten zijn of groepen die het risico op uitsluiting lopen, met nadruk op: mensen met een handicap, LGBT, vrouwen, mensen op leeftijd,
kinderen, armen en migranten/vreemdelingen. Wij willen dat iedereen het gevoel krijgt een gewaardeerd lid te zijn van onze maatschappij.
(1) Er moet een inclussie beleid ontworpen worden om het mogelijk te maken dat iedereen de kans krijgt om actief te participeren in de verschillende
facetten van het economisch, sociaal en politiek leven binnen onze maatschappij. In dit kader moet er gewerkt worden aan een wet m.b.t. gelijke
rechten en moet er een ‘meldpunt discriminatie’ geinstalleerd worden. Sport is een essentieel instrument om het gevoel van insluiting/inclussie te
stimuleren.
(2) Aandacht voor opgelopen handicap. Tot nu toe is er weinig aandacht en zorg voor de groep mensen die tijdens hun leven een handicap oplopen.
Een van de meest verontrustende condities binnen deze categorie is Alzheimer; mensen die (tijdelijk) lijden aan een conditie als gevolg van een ongeluk, maar ook mensen die gehandicapt zijn geworden als gevolg van ziekte, bijvoorbeeld door amputering. Er moet meer aandacht komen voor de
arbeidsreintegratie van mensen die reeds in het arbeidsproces waren op het moment dat ze een handicap oplopen. Voor wat betreft handicap in het
algemeen moeten onze wegen infrastructuur, toegang tot gebouwen, sportgelegenheden en uitgaansgelegenheden veel meer “friendly” zijn voor
deze groep.
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(3) Gelijkheid van geslacht. Ondanks de vele verworvenheden van de vrouw is e weg om te komen tot gelijkheid
van geslacht een lange. Ongelijkheid van inkomen bestaat nog steeds tussen de sexen daar waar het gaat om
gelijksoortig werk. Deze vorm van discriminatie houdt de vrouw economisch achter en maakt haar financieel
afhankelijk (van de man). Vrouwen zijn niet goed vertegenwoordigd in leidinggevende functies en er moeten
“targets” vastgesteld worden voor zowel de publike als de private sector. Er moet geinvesteerd worden in de
preventie van relationeel geweld omdat het de vrouw is di meestal slachtoffer wordt. Het verminderen van
vooroordeel en stereotyperen van geslacht is een van de belangrijkste aspecten om te komen tot gelijkheid van
geslacht. Voor wat betreft het mannelijk geslacht, is er definitief een “education gender gap” in het nadeel van onze
jongens. Dit nadeel lijkt niet alleen veroorzaakt door het onderwijssysteem maar ook door door de druk en verwachtingen die de gemeenschap legt
op hoe jongens zich dienen te gedragen. Dit probleem is complex en er moet meer aandacht gelegd worden en studies verricht worden hieromtrent
en de benodigde veranderingen daarin brengen.
(4) Bescherming van kinderen. “Pedo watch” moet geintroduceerd worden om te voorkomen dat kinderen het slachtoffer van pedofielen worden. Voor
wat betreft het Centraal Meldpunt Kindermishandeling, moet deze volledig operationeel worden gemaakt zodat deze dienst haar werk kan uitvoeren
zoals het moet zijn. De wet van PAIS om een beschermingszone rondom scholen te introduceren is een stap in de goede richting. Bescherming van
kinderen behoeft een benadering van meer coordinatie tussen de verschillende ministeries om te kunnen functioneren.
(5) Mensen op leeftijd. Vergrijzing en het feit dat onze bevolking niet snel genoeg groeit is een feit en noodzaakt ons tot aanpassingen. De mogelijkheden voor werkgelegenheid voor onze ouderen moeten verruimd worden, “life long learning”, aanpassing van arbeidswetten en veranderingen in
arbeidsomstandigheden, wat “duurzame inzetbaarheid” heet. Er moet gewerkt worden aan meer mogelijkheden en faciliteiten zodat onze ouderen
een actief en gezond leven kunnen leiden en zo lang mogelijk binnen familiekring kunnen blijven. Ook het aspect van inkomen na werk is belangrijk
om te komen tot een algemeen ziekteverzekeringssysteem en algemeen pensioen.
(6) Beleid tegen armoede. Economische groei alleen is geen garantie dat we de reductie van armoede die we willen ook zullen bereiken. Er moet
beleid zijn voor het reduceren van armoede. Wij geloven niet in het gratis dingen uitdelen, maar wel in de mensen uit deze groep onafhankelijker van
hulp te maken. Er moet gewerkt worden aan de verhoging van het aspiratieniveau van ieder individu, en aan de verandering van de bestaande mentaliteit dat armoede voorbestemd is. Onderwijs en arbeid zijn de beste instrumenten om uit de armoede te komen. In dit kader moet het systeem om
directer bij de groep armen in de buur te komen via “wijkregisseurs” en “wijkraden” verbeterd worden, zoals hierboven beschreven.
(7) Rechten van LGBT. Wij geloven steevast in een Curaçao voor ons allen, ongeacht sexuele voorkeur. Om deze reden moeten we ervoor zorgdragen
dat de groep lesbiennes, gay’s, bisexuelen en transgenders (LGBT) een leven zonder discriminatie kunnen leiden. We moeten werken aan de bewustwording van de maatschappij om de vooroordeel en stereotypering die nog steeds bestaat tegen LGBT te veranderen. Bovendien moet in de wet
verankerd worden dat iedereen (inclussief LGBT mensen) gelijke rechten en gelijke bescherming van de wet genieten.
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(8) Diáspora. We hebben een grote groep Curaçaoenaars met talenten, vorming en die ook deel uitmaken van een
internationaal netwerk, die buiten ons eiland wonen en die om o.a. studieredenen of persoonlijke redenen niet
naar Curaçao terug kunnen of willen keren. Er moet een diaspora sectie gecreeerd worden binnen ons
Departement van Buitenlandse Zaken. We moeten hun werk erkennen en praktische manieren ontwerpen om hun
waardevolle contributie te ontvangen en te gebruiken en dit wordt zoveel mogelijk gebruikt als contributie aan de
welvaart voor ons land, maar ook om ons begrip van de ontwikkelingen die buiten onze grenzen plaatsvinden te
vergroten.
(9) Beleid voor vreemdelingen. Onze geschiedenis door de eeuwen heen verteld van verschillende periodes van toestroom van vreemdelingen. Wij
pleiten voor een land wat open is voor vreemdelingen van goede wil die willen bijdragen aan onze ontwikkeling. Tegelijkertijd, onze multiculturele
samenleving respecterend, moet er gewerkt worden aan meer integratie tussen de groep (recente) vreemdelingen en de bevolking die hier al vele jaren
woonachtig is. Discriminerende behandeling en gevoelens van vooroordeel die nog steeds bestaan tegen bepaalde groepen vreemdeligen moeten
geëlimineerd worden. Wij geloven dat bestudeerd moet worden hoe mensen die de Nederlandse nationaliteit niet hebben en al 5 jaar of meer legaal op
Curaçao wonen, aan onze verkiezingen kunnen deelnemen.
(10) Verandering in de toelantingswet. Wij willen, via een wijziging in de wet (landsverordening Toelating en Uitzetting), ons toelantingssysteem zodanig
uitbreiden dat kleinkinderen van personen met de Nederlandse nationalitiet, geboren op Curaçao zonder verblijfsvergunning toegelaten worden op
Curaçao. Momenteel worden alleen de kinderen van personen met een Nederlandse nationaliteit geboren op Curaçao van rechtswege toegelaten.
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5

DUURZAME ONTWIKKELING:
VOORUITGANG VOOR VANDAAG EN MORGEN

De manier waarop we leven en consumeren moet in evenwicht zijn met ons milieu en natuurlijke bronnen anders loopt ons toekoemstige generatie
gevaar. Het gehele gedachtengoed met betrekking tot duurzame ontwikkeling moet geïncorporeerd worden in onze manier van besturen en de manier
waarop we voor de toekomst plannen. Duurzame ontwikkeling is een process dat ervoor moet zorgen dat iedereen hun kwaliteit van leven op zodanige
wijze verbeteren dat we de capaciteit van ons ecologisch systeem beschermen en uitbreiden. In dit kader is het van groot belang te werken aan de
aspecten van bewustwording, structuur, uitvoering en kennis via wetenschappelijk onderzoeksinstituten om innovatieve manieren te vinden om te
consumeren en produceren op manieren die consistent zijn met de definitie van duurzaamheid.
(1) Milieubeleid. Milieu houdt het gehele bevolkte gebied, onbevolkte gebied en onze teritoriale wateren in. Ons direct milieu eindigd niet bij onze
grens. Internationaal realiseren we ons dat het milieu crucial is voor de overleving van de menseid. Er moet nieuw milieubeleid gemaakt worden dat
voldoet aan international stadaards, o.a. de doelen die door het Verdrag van Parijs zijn vastgesteld met betrekking tot de uitstoot van CO2. Dit betekent
dat uitstoot van vervuilende stoffen onderzocht en gemeten moeten worden end at het system van ‘degene die vervuilt betaald’ toegepast moet
worden. Daarom moeten onze wetten herzien worden, en daar waar nodig moeten er nieuwe wetten geïntroduceerd worden.
(2) Alternatieve energiebeleid. We zijn ons ervan bewust dat werken aan een duurzaam toekomst betekent met een masterplan komen aangezien het
gebruiik van traditionele energieproductiemiddelen consequenties heeft voor zowel de publieke gezondheid, milieu als de economie. Het nieuwe energiemasterplan moet vigerende kaders neerzetten voor traditionele en ook alternatieve energie hetgeen zonne-, wind-, zee- en ‘waste to energy’
inhoudt. Wij zullen speciale aandacht hebben voor zonne-energie op kleine schaal. Wij stimuleren een bewuster gebruik van energie voor wat betreft
wegenverlichting, productie van ons drinkwater, installatie van zonnepanelen op scholen, buurtcentra, de luchthaven en op centrale en publieke
plaatsen in buurten. Op die manier wordt er een bijdrage geleverd aan het drukken van de energiekosten, en tegelijkertijd aan de energieproductie op
een duurzame wijze.
(3) Infrastructurele planning en beleid. Onze stadsontwikkeling (urban development), EOP, moet urgent gereviseerd worden om te voorkomen dat onze
urbanisatie op ongeordende en niet duurzame wijze blijft uitbreiden. Een geactualiseerde EOP moet rekening houden met de actuele situatie, en mondiale ontwikkelingen met betrekking tot duurzame planning en beleid. Als klein eiland met beperkte natuurlijke bronnen, moet er op planmatige en
geordende manier ontwikkeld worden, rekening houdend met duurzame ontwikkeling. Een onderdeel van dit beleid richt zich op het bestrijden van
illegaliteit daar waar het om constructies gaat die een verantwoord infrastructureelbeleid in gevaar brengen, of die schade aanbrengen
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aan onze beschermde natuurlijke bronnen. Hierbij altijd het menselijk aspect in oogschouw houdend.

(4) Duurzaam omgaan met afval. Nog steeds ligt de nadruk op afval in een ‘Kliko’ weggooien en naar Malpais sturen.
Ook al laat dit veel te wensen over (zie onderhoud van milieuwetten betreffende vervuiling, p. 11), moeten wij het
recycleren van plastic, aluminium blikken, glas, papier en hergebruik van water bij bedrijven en huishoudens
stimuleren. SELIKOR moet het ophalen veranderen en de nadruk leggen op recycleren. Per slot van rekening
moeten wij minder afval produceren. Ons gevoel voor het milieu moet een constant aandachtspunt zijn voor
de overheid, buurten, familie en vooral ook van het onderwijs.
(5) Beleid op het omgaan met regenwater en grondwater om leven, woningen en bedrijven te beschermen. We zijn niet voorbereid op een grote hoeveelheid regen en daarom lopen veel gebieden onder bij zware regenval. Met het veranderen van het klimaat zullen we meer periodes van zware regenval
gecombineerd met lange periodes van extreme droogte ervaren. Er moet zodanige hemelwaterafvoer gepland worden dat het geen overstromingen meer
veroorzaakt, maar dat het genoeg tijd krijgt om door te dringen tot het grondwater om zo onze grondwatervoorraaden aan te vullen. Een infrastructuur
voor bijvoorbeeld asphalt, doordringbare wegenbeton is noodzaakelijk om in een duurzame drainage te voorzien. Momenteel stroomt te veel regenwater
(samen met vruchtbare grond) op Curaçao naar zee. Daarnaast zijn de meerderheid van de dammen die het regenwater conserveerden weggehaald, en is
daar zelfs gebouwd. Wij willen een infrastructuur onderhoudsplan om het regenwater en groundwater te beheren wat o.a. het onderhoud van riolen en
dammen op regelmatige basis inhoudt.
(6) Landbouw is een fundamentele bron van duurzaamheid en “food security” die ons minder afhanklijk maakt van internationale markten. We moeten
landbouw promoveren om deze een pilaar van duurzame economie te maken die de productie van gevarieerd eten tegen een redelijke prijs garandeerd.
Alle plaatsen waarop nu landbouw wordt gedreven en waar landbouw gepleegd kan worden en/of reeds bestemd waren voor landbouw, inclussief terreinen die voor landbouw zijn besteed maar die niet daartoe conform de regels zijn gebruikt moeten geïnventariseerd worden. Subsidie (conform international
handelsregels) moet overwogen worden en ook betere marketing zodat de landbouwers een redelijke prijs/inkomen voor hun arbeid kunnen ontvangen.
Landbouwbeleid houdt ook bewustmaking van onze bevolking en in het bijzonder van onze jongeren, van wat ze allemaal kunnen bereiken met landbouw.

23

((7) Een duurzaam bevolkingsbeleid is cruciaal voor de toekomst. Het is een feit dat onze bevolking niet meer groeit en zelfs aan het vergrijzen is
hetgeen consequenties heeft voor de economische groei, onze sociale-, gezondheids- en pensioenfondsen. Er moet urgent goed gepland en goed
uitgevoerd demografisch beleid ontworpen worden om binnen enkele decenia te komen tot een bevolking van tussen de 250.000 – 300.000 mensen.
Vanzelfsprekend moeten we de richting die we op lange termijn op willen, plannen alsook welk soort mensen er nodig zijn om dit te bereiken. Zodra
we het hierover eens zijn, moet er gewerkt worden aan de groei, en benodigde planning en infrastructuur.
(8) Duurzame ontwikkeling schreeuwt om een functionerende openbaar vervoer. We zijn ons bewust van de moeilijkheidsgraad hiervan, maar als we
de uitstoot van CO2 willen beperken en een groei van onze bevolking willen plannen en beter gebruik maken van de beperkte ruimte op ons eiland,
moet er een openbaarvervoersbeleid komen. De sector moet speciale aandacht besteden aan gebieden op Banda Abou die geen “bùs chikí” hebben.
Het openbaar vervoer maakt mensen niet alleen minder afhankelijk (voornamelijk onze ouderen, en onze gehandicapten of mindervaliden), maar
faciliteerd ook de mensen die geen eigen vervoer hebben om aan een baan te komen en deze te behouden.
(9) Er kan niet tot na 2019 gewacht worden met een oplossing voor de vervuiling door Isla. Ten eerste moet de raffinaderij (samen met alle andere
instanties en personen) gehouden worden aan geldende regels die wij hebben met betrekking tot het milieu. Ten tweede moet er aparte meting
komen van de vervuiling veroorzaakt door verschillende vervuilers om te voorkomen dat er niemand is die de verantwoordelijkheid op zich wil nemen
voor de eigen vervuiling, door gebrek aan individuele meting. Ten derde, moet de wet die nu in voorbereiding is, met betrekking tot het verhogen van
onze milieustandaards en vervuiling en ook om te voldoen aan het verdrag van Parijs afgerond worden. Voor wat betreft de toekomst van de raffinade-
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6

DEUGDELIJK BESTUUR:
VOORWAARDE VOOR VOORUITGANG

De kwaliteit van onze democratie en onze democratische instellingen is afhankelijk van een transparent systeem gestoeld op de bescherming van
mensenrechten, de rechtsstaat, “accountability”, uitroeiing van corruptie en dicriminatie. Maar boven al, is onze democratie afhankelijk van zowel de
capaciteit als de integriteit van de mensen die centrale posities bekleden binnen de genoemde structuur. Een land met capabele en integere mensen
vormt een uitermate belangrijke dimentie van de kwaliteit van leven van de burger. Wij staan voor een Overheid (Bestuur) die alle burgers ruimte, vrijheid
en kansen om zichzelf te ontwikkelen geeft; die het eigen initiatief en participatie stimuleert, die de burger “empowered” om de ontwikkelingsteugels in
handen te nemen en tot slot die de condities en het legale kader schept om een goed functioneren van onse maatschappij te steunen. De overheid moet
luisteren naar wat er leefd onder de bevolking en moet ruggespraak houden met haar gremia. Een vibrerende democratie met critische participatie van
onze burgerij vormt geen belemmering voor het functioneren van de overheid, maar staat eerder garant voor “accountability” van de overheid en het
publiek apparaat.
(1) Transparantie en corruptive bestrijding. Corruptie maakt een land arm en vertraagd haar ontwikkeling. Wij stellen voor om op basis van een prioriteitenlijst, de aanbevelingen uit het rapport van Tranparency International uit te voeren, met speciale aandacht voor de “screening” wet, uitbreiding van de
verantwoordelijkheid van gezagdragers (mandatario) en ook een gedragscode voor parlamentariers.
(2) Constitutioneel Hof. Het creeeren van een Constitutioneel Hof versterkt ons democratisch systeem omdat het “checks and balances” introduceerd
waardoor het mogelijk wordt welke wet of beslissing dan ook te onderwerpen aan toetsing aan onze constitutie. Hiermee wordt voorkomen dat de meerderheid in het Parlement of de Regering beslissingen kan nemen die tegen de grondwet zijn, die er juist is om de burger te beschermen. Democratie betekent niet dat de meerderheid heerst (mayoria ta manda). Democratie betekent dat welke meerderheid ook die aan de macht is rekening moet houden
aan haar minderheden.
(3) Interactieve Democratie. De technologische ontwikkelingen verruimen de mogelijkheden van de overheid om sneller en gemakkelijker bij het volk te
komen. Betrouwbare informatie is voorwaarde niet alleen om te informeren, maar mensen bewust en mondig te maken. Digitale mogelijkheden die van
start zijn gegaan gedurende 2012-2016 moeten uitgebreid worden niet alleen om diensten te verbeteren, maar ook om meer in contact te zijn met volk
en zodat het volk meer betrokken is bij het nemen van beslissingen die haar betreffen.
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((4) Initiatief van het volk. De mogelijkheid moet geschapen worden om via initiatief van het volk een thema op de
agenda van het Curaçaose parlement te brengen wanneer om de een of andere reden Staten Leden dit niet willen
doen. Het gaat hier om een thema die ondersteund wordt door een petitie die door voldoende mensen is
ondertekend, die wel beargumenteerd is en di het algemeen belang betreft. Wij geloven niet dat het alleen aan
Parlamentariers en Statenleden voorbehouden is om te beslissen welke thema’s ter discussie worden gesteld.
(5) Ons overheidsapparaat versterken en moderniseren. Een apparaat dat goed uitgerust is met moderne
technologie en capable mensen zorgt voor een betere service, reductie in de “cost of doing business”, moraal en
integriteit. Er moet gewerkt worden aan de verdere digitalisering van processen, transparantie, een gedragscode voor alle ambtenaren en het assigneren
van een vertrouwenspersoon voor iedere ministerie bij wie men klachten kan indienen tegen slechte dienstverlening van het ministerie en personeel van
het ministerie in questie.
(6) Meer permanent contact met de buurt. Om te werken aan een regeringsstructuur dat meer betrokken is bij de buurten moet het concept van
“wijkregiseur” en “wijkraad” geintroduseerd worden, zoals we reeds genoemd hebben in het deel over criminaliteits- en armoede preventie. De taak moet
zijn om verantwoordelijke mensen voor specifieke aangelegenheden in de buurt aan te stellen, mensen die een juridische basis hebben en erkend zijn
door de Regering.
(7) Permanente secretariat voor het Hoofdstembureau (Konseho Supremo Elektoral (KSE). Er moet een permanent secretariaat gecreeerd worden bij de
KSE die niet alleen de organisatie van verkiezingen als taak heeft, maar ook veranderingen voorstelt, aanpassingen van ons kiesstelsel en alle andere
aspecten die het stemmen aangaan, zoals de verdeling en fysieke staat van onze stembureaus, de staat van onze adressen en de mogelijkheid om vreemdelingen die langer dan 3 of 5 jaar op Curaçao legaal verblijven, laten meedoen aan de verkiezingen.
.
(8) Koninkrijksrelaties. De relaties binnen het koninkrijk moeten gevoerd worden op basis van wederzijds respect en vrijwillige samenwerking. Het is
belangrijk dat op zo kort mogelijke termijn het Ministerieel Samenwerkings Raad (MSR) met St. Maarten en Aruba opnieuw ingevoerd wordt. Er moet
beter gebruik worden gemaakt van het netwerk en de Koninkrijksambasades ten gunste van onze (commerciele) belangen over de hele wereld en het
proces om een onafhankelijke instantie op te richten om te komen tot bindende beslissingen waar het gaat om constitutionele onenigheid (dispuut)
binnen het Koninkrijk af te ronden.
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7 ANEKSO
Wie zijn wij?
PAIS is een partij met een sociaalliberale ideologie. Centraal in het gedachtegoed van het sociaalliberalisme is de vrijheid om te denken en handelen van het individu om zijn eigen ontwikkeling en geluk
te bewerkstelligen. Even belangrijk als deze vrijheid is het gevoel van samenleven met burgers van
Curaçao en van de hele wereld. Dit “samenleven” vormt de basis voor een rechtvaardige en veilige
maatschappij. De visie van PAIS is om een Curaçao te scheppen die de burger de kans geeft zicht ruim
te ontwikkeleni zo een samenleving te creeeren die haar verantwoordelijkheden draagd, die de teugels van haar eigen ontwikkeling in handen neemt, die haar cultuur en milieu verzorgt, die een werkelijke solidariteits en participatie geest heeft. Dit alles als proces om te komen tot een werkelijke emancipatie. Een Curaçao waar de burger een hoge graad van wlzijn kan bereiken. Om dit te kunnen
bereiken streeft PAIS naar: Alle burgers hebben gelijke kansen; Hoge normen en waarden onderhouden; Gelijke bescherming door de wet en gevoel van zekerheid voor alle burgers; Toegang tot een
kwalitatief hoge publieke gezondheidszorg die betaalbaar is; Onderwijs die de burger vormt waar hij
de kans krijgt zijn capaciteiten optimaal te ontwikkelen op een continue basis; Alle burgers hebben
toegang tot de arbeidsmarkt en een eerlijk (rechtvaardig) inkomen; Alle burgers beschikken over de
basis behoeftes om een acceptabele welzijn te genieten voor zichzelf en zijn familie.
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Waarden
Als politicus van PAIS moet we alles op alles stellen om te voorkomen dat onze handelingen consequenties kunnen
hebben voor onze eigen integriteit en die van PAIS. Integriteit is meer dan alleen jezelf aan de wet houden; je moet
een voorbeeld zijn voor anderen wat als consequentie heeft dat je de integriteitslat hoger dan normaal moet stellen.
1. Respect
De ideologie van PAIS is sociaalliberaal. Aangezien fundamentele rechten voor iedereen gelden, geloven wij in
ruimte voor alle levensstijlen, culture en credo. Ook stellen wij: iedereen heeft recht op een fatsoenlijk leven. Het
woord respect sluit deze principes voor ons in. Daarom ook dragen wij geen spullen die symbolen, beelden of zinnen
presenteren die een aantal leden of groepen in onze samenleving beledigen. Ook bezigd een politicus van PAIS geen
taal die een ander kan beledigen of kwetsen.
2. Eerlijkheid en betrouwbaarheid
De politicus van PAIS is eerlijk, integer en betrouwbaar. Dit betekent dat de politicus van PAIS de eigen tekortkomingen moet erkennen.
3. Credibiliteit
Politiek kan verschil uitmaken, maar politiek kan alleen effectief zijn als er vertrouwen en eerlijkheid is. Wanneer men
als politicus iets vraagt van een ander kan dit alleen als we betrouwbaar en eerlijk zijn. Daarom is het belanrijk dat je
als politicus van PAIS benaderd wordt om een vraag, suggestie of probleem op te pakken, je altijd “feedbac” geeft aan
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4. Verplichting
De rode lijn bij PAIS is solidariteit. De politiek moet ten dienste zijn van onze hele gemeenschap. PAIS zet zich in voor de
hele gemeenschap en werk voor emancipatie. Politieke verplichting zegt ook iets van de manier waarop je thema’s di van
belang zijn oppakt en ook de mensen die jouw pad doorkruisen benaderd. Een politicus van PAIS laat de burger die problemen heeft niet aan zijn lot over.
5. Open en onafhankelijk
Open zijn betekent op de eerste plaats transparantie voor wat betreft je eigen acties (integriteit). Ook richten wij ons op
het open staan voor anderen (toegangkelijkheid); open voor ideeen en initiatieven die van de maatschappij uit komen;
open voor ideen en opinies die tegenstrijdig zijn met de jouwe. Een politicus van PAIS laat zichzelf niet leiden door persoonlijke interesses. Wij zijn transparant voor wat betreft onze eigen acties en wij moeten ons kunnen verantwoorden. Een
politicus van PAIS is altijd toegankelijk om informatie te geven.
6. Capaciteit en verantwoordelijkheid
Politici van PAIS zijn fatsoenlijk, verantwoordelijk en capabel om een publieke functie te bekleden. Wij hebben een groot
gevoel voor verantwoordelijkheid en vanuit onze functie zijn wij aangewezen om uitsluitend het algemeen belang te
dienen. Het gaat hierbij niet alleen om het nemen van verantwoordelijkheid, maar ook om het openstaan voor tegenmacht en anderen de ruimte geven om zelf hun verantwoordelijkheid te dragen. Hiernaast is het belangrijk om jezelf te
vantwoorden; je moet alles wat je doet kunnen verantwoorden. Een politicus van PAIS staat open voor politieke vorming
en elke cursus om de kennis en capaciteit te verhogen.
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