
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Relationeel
geweld komt op grote
schaal voor en steeds meer
en vaker. Dat blijkt vol-
gens het Openbaar Mi-
nisterie (OM) uit de cijfers
van de verschillende hulp-
organisaties. Norman Ser-
phos, woordvoerder van
het OM, laat weten dat de
politie de opdracht heeft
gekregen niet te bemidde-
len in zaken waarin relati-
oneel geweld voorkomt,
maar meteen over te gaan
tot arrestatie.

,,Het feit dat we een of-
ficier van justitie hebben
speciaal voor zaken waarin

relationeel geweld de
hoofdrol speelt, geeft te
denken”, aldus Serphos.
Deze officier van justitie
coördineert het vervol-
gingsbeleid op het gebied
van zaken van relationeel
geweld. 

De officier van justitie
onderhoudt contacten met
de politie en de ketenpart-
ners zoals Reclassering,
Jeugdreclassering en
Slachtofferhulp.

Nikil van Wijk van de
Vrije Universiteit Amster-
dam deed twee jaar gele-
den onderzoek naar huise-

lijk geweld op Curaçao.
Toen bleek één op de drie
mensen - 25 procent van
de mannen, 38 procent
van de vrouwen - huiselijk
geweld als volwassene
mee te maken. Hoeveel
vaker en meer relationeel
geweld nu, twee jaar later,
voorkomt is nog niet dui-
delijk.

Relationeel geweld is
geweld in de huiselijke
kring. Het gaat veelal om
lichamelijke en/of seksue-
le geweldpleging. Dit kan
in sommige gevallen ge-
paard gaan met beschadi-

ging van goederen. Onder
relationeel geweld ver-
staan de justitiële auto-
riteiten de zaken waarbij
dader en het slachtoffer
bloed- en of aanverwanten
van elkaar zijn of een (bui-
tenechtelijke) liefdesrela-
tie met elkaar hebben. Het
kan om huiselijk geweld
gaan tussen mannen en
mannen, vrouwen en
vrouwen, vrouwen en
mannen, waarbij leeftijd
geen rol speelt. 

Relatie-, ouderen- en
kindergeweld vallen hier
veelal onder.

Juist omdat het om een
verwanten gaat blijven da-
der en slachtoffer vaak
noodgedwongen deel uit-
maken van elkaars leefom-
geving. 

Volgens het OM hangt
hiermee samen dat huise-
lijk geweld een stelselma-
tig karakter heeft en er
daarmee een hoog recidi-
verisico is. 

Verder is gebleken 
dat kinderen die getui-
ge zijn van relationeel ge-
weld veelal schadelijke ge-
volgen daarvan ondervin-
den.

Terugdringen geweld

Frielink naar
BZSE Advocaten

Maandag 3 november 2014Jaargang 11 nr. 276 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB

2 Geen voorrang
voor loterij 3 GreenTown

wijken in 7 Geen vette jaren
Latijns-Amerika 22

‘Basisbeurs niet
van deze tijd’ 25

Huiselijk geweld steeds vaker

Toerisme trekt weer aan
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Het
heeft negen maanden
geduurd, maar het
toerisme lijkt aan te
trekken. Het totaal
aantal bezoekers dat
tot en met september
Curaçao heeft bezocht
én minstens een
nacht op het eiland
verbleef is nagenoeg
gelijk aan het totale
aantal toeristen in
dezelfde periode vorig
jaar.

Lange tijd zat het toe-
risme in een dip. Uit de
cijfers van de Curaçao
Tourist Board (CTB) blijkt
wel dat het aantal verblijfs-
toeristen al een aantal
maanden licht toeneemt;
al die kleine beetjes heb-
ben ervoor gezorgd dat het
aantal toeristen dat één of
meer nachten op het ei-
land verblijft nu gelijk is
aan het totaal van vorig
jaar in dezelfde periode.
Uit de meest recente cij-
fers van de CTB blijkt dat
in september negen pro-
cent meer verblijfstoe-
risten werden geteld dan
in die maand van het jaar
ervoor. In totaal bleven
37.374 bezoekers min-
stens een nacht over op
het eiland; meer dan in
september 2013 toen er
nog 34.324 toeristen ver-

bleven op het eiland. In
september bezochten
hoofdzakelijk meer Euro-

peanen en Zuid-Amerika-
nen het eiland, die ook
nog eens langer op het ei-

land verbleven. Er is ook
minder positief nieuws:
het toerisme uit Noord-

Amerika blijft afnemen.
September laat zien dat
het bezoek uit de Verenig-

de Staten met acht procent
is afgenomen, vergeleken
met vorig jaar. Uit Canada
kwamen 13 procent min-
der toeristen vergeleken
met vorig jaar.

Opvallend is ook dat het
aantal cruisepassagiers in
september toenam, hoe-
wel het voor het cruisetoe-
risme laagseizoen was. Er
meerden dertien schepen
af tegen negen vorig jaar
in dezelfde periode. Het
aantal passagiers nam met
36 procent toe tot 18.995.
Tot en met september
hebben 204 cruisesche-
pen Curaçao aangedaan.
Dit is beter dan in 2013,
toen er tot deze periode
199 het eiland bezochten. 

De CTB heeft samen
met het ministerie van
Economische Ontwikke-
ling berekend dat het toe-
risme in de eerste negen
maanden van 2014 548,9
miljoen gulden heeft op-
geleverd. Daaraan draagt
de Europese groep met
253,5 miljoen gulden voor
een groot deel bij; daarna
Zuid-Amerika, goed voor
een bijdrage van 147,1 mil-
joen; Noord-Amerikanen
zorgen voor een bijdrage
van 95,2 miljoen gulden
en bezoekers uit het Cari-
bisch gebied doen 30,4
miljoen gulden in het laat-
je. 

Snelle groei
Duits toerisme

Kampioen komt thuis

De Curaçaoënaar en oud-bondscoach
van het Nederlands honkbalteam
Hensley Meulens is thuis. Hij won
vorige week met zijn club San
Francisco Giants voor de derde keer in
vijf jaar de World Series. Toepasselijk
droeg hij het shirt ‘Kiss the ring’. Zijn
moeder had iets heel anders in gedach-
ten en zoende hem op zijn wang bij
het zien van de slagcoach. Naast de
familie Meulens was gisteren ook
minister van Economische
Ontwikkeling Stanley Palm aanwezig. 
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Werkbezoek
Asjes aan VS
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar
Asjes vertrekt morgen
voor een werkbezoek naar
de Amerikaanse hoofdstad
Washington. Hij brengt
een bezoek aan het State
Department en aan ver-
schillende andere institu-
ten ‘die van belang zijn
voor Curaçao’, zo laat de
voorlichter weten.  Het is
het eerste bezoek aan de
Verenigde Staten (VS) van
een premier van Curaçao.
Asjes keert zondag terug.
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