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Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Met
ingang van vandaag
worden er drastische
maatregelen getrof-
fen en acties gehou-
den om de veiligheid
van de Curaçaose
bevolking te garande-
ren. 

Dat heeft minister Nel-
son Navarro van Justitie
(PAIS) gisteravond tijdens
een nationale toespraak
aangekondigd. 

Wat deze maatregelen
precies zijn kon Navarro
gisteren niet bekendma-
ken, maar wel dat ze in-
breuk zullen maken op de
privacy en dat iedereen die
een misdaad begaat zal
worden aangepakt. 

De verklaring van Na-
varro kwam een avond na
de schietpartij in wildwest-
stijl op de luchthaven van
Curaçao waarbij twee do-
den zijn gevallen en zes
anderen gewond zijn ge-
raakt. Minister-president
Ivar Asjes (Pueblo Sobera-
no) sprak gisteren van 
een geïsoleerd incident.
De Curaçaose gemeen-
schap reageerde echter ge-
schokt op het nieuws,
vooral ook omdat dit de zo-
veelste afrekening van het
jaar is. 

De Justitieminister liet
gisteravond weten aan ta-
fel te hebben gezeten met
de overige ministers van
het kabinet Asjes, het
Openbaar Ministerie en
het managementteam van
het politiekorps. ,,Hiebij
hebben we bepaalde be-

slissingen genomen die
door het volk als drastisch
zullen worden ervaren”,
aldus Navarro. Volgens
hem was zijn ministerie 
al weken aan het werken
aan dit actieplan dat eigen-
lijk vanaf volgende week
in werking zou treden.
,,Maar gezien de tragische
ontwikkelingen van dins-
dagavond kunnen we niet
langer wachten. De maat-
regelen gaan per direct in
en ik waarschuw ervoor
dat ze drastisch zullen
zijn.”

Volgens de beleidsman
belast met de portefeuille
van Justitie is gisteren me-
teen de veiligheid op Hato
aangepakt. Ook zijn er
meer agenten ingezet die
constant op straat zullen
patrouilleren. Navarro:
,,Er zijn verschillende an-
dere drastische maatrege-
len die in de komende we-
ken zullen worden opge-
merkt door de lokale
bevolking. De boodschap
die ik hiermee in ieder ge-
val wil doen uitgaan is dat
deze regering vastberaden
is.”

Na een vergadering
gisteren met de Raad van
Ministers is het voltallige
kabinet Asjes het volgens
Navarro over één ding
eens: Ta basta awor, nu is
het genoeg. ,,We zijn de
golf van criminaliteit die
dit land in zijn greep
houdt meer dan zat. Nu is
het genoeg met de afreke-
ningen; er worden nu
zelfs onschuldige mensen
bij betrokken en zij raken
zelfs gewond. Meer dan

ooit tevoren vergt deze si-
tuatie drastische en bui-
tengewone maatregelen.
Deze maatregelen zullen
de privacy beïnvloeden,
maar ze zijn noodzake-

lijk.” Aan het einde van
zijn toespraak stak Navar-
ro het volk een hart 
onder de riem: ,,De crimi-
naliteit heeft ons al lang in
zijn greep. Atrako’s beho-

ren tot de orde van de dag.
Dat weet ik. Met wat er
dinsdagavond is gebeurd
zijn alle barrières van 
tolerantie doorbroken. Ik
weet dat het volk van 

Curaçao sterk is en ver-
trouwen heeft in de auto-
riteiten. Met dit vertrou-
wen kan ik jullie garande-
ren dat we hiermee om
zullen gaan en ervoor zul-
len zorgen dat de rust
terugkeert.”

Minister van Justitie kondigt drastische maatregelen aan

Navarro: Ta basta awor

Leroy Fer vertelt over WK

Identiteit slachtoffers
bekendgemaakt

De identiteiten van de
twee personen die dins-
dagavond bij de schiet-
partij op luchthaven
Hato om het leven zijn
gekomen zijn gisteren
officieel door de politie
naar buiten gebracht.
Het gaat om de op 7

april 1979 geboren Er-
win Adriano Juliano
(35). Hij is beter bekend
onder zijn bijnaam
‘Jais’. Naar verluidt is de
andere omgekomen
persoon zijn neefje: de
22-jarige Shantley Per-
cival Arnhem. 

Curaçaos voetbaltrots Leroy Fer was gisteren te gast in de VBar van Veneto. Hij sprak hier over zijn doelpunt tij-
dens de wedstrijd van Nederland tegen Chili op het WK, waarin hij met een harde kopbal de 1-0 maakte. Fer is
momenteel op Curaçao om vakantie te vieren met zijn vriendin. FOTO JEU OLIMPIO

Stevige kritiek op Navarro van NAPB
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het is be-
kend dat er een golf van
criminaliteit over het ei-
land gaat de laatste tijd, el-
ke dag zijn er daden van
geweld. Zo stelt politievak-
bond NAPB in een persbe-
richt. ,,Al geruime tijd sig-
naleert de NAPB het een
en ander tijdens bijeen-
komsten met minister van
Justitie Nelson Navarro.
Toch zien de vakbonden
van de kant van de mi-
nister nog altijd geen goed
plan om de golf van crimi-
naliteit tegen te gaan.”

De vakbond klaagt dat

er geen overtime meer ge-
werkt mag worden, maar
stelt wel dat politici 
beveiligd moeten worden.
NAPB stelt dat er grote
woorden werden gebruikt
toen Navarro achttien
maanden geleden aantrad.
Toen de minister aantrad
sprak hij de criminelen toe
met de woorden ‘fasten
your seat belts’, zo stelt de
NAPB. ,,Nu moeten we
constateren dat het niet de
criminelen zijn die moe-
ten ‘fasten nan seat bells’
gezien de grove manier
waarop de criminelen hun
daden begaan.”

De NAPB stelt dat er an-

deren zijn die de rekening
betalen: ,,De leden van het
politiekorps en de ge-
meenschap zijn diegenen
die slachtoffer worden van
het slechte beleid van de
minister van Justitie. In
plaats van criminelen te
vervolgen, begint hij met
vervolging van leden van
de het politiekorps. Dit
draagt niet bij aan de strijd
tegen criminaliteit.”

De NAPB benadrukt be-
reid te zijn met de mi-
nister rond de tafel te gaan
zitten om zo samen te kij-
ken hoe met deze moei-
lijke situatie omgegaan
moet worden. 


