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Curaçao
Rosaria en Pechtold lunchen bij Plasa Bieu
COMMENTAAR

Heldhaftig ‘nee’

Alex Rosaria en Alexander Pechtold lunchten gistermiddag samen bij Plasa Bieu. ,,Lunch met Alex
Rosaria, leider van zusterpartij @PartidoPAIS, op de gezelligste plek van Willemstad: Plasa Bieu.” Die
informatie stuurde de politiek leider van D66 gisteren de wereld in via zijn Twitteraccount. Pechtold is
met vakantie op Curaçao en bracht naast Plasa Bieu ook een bezoek aan de Mikvé Israël-Emanuel synagoge. Op de foto Rosaria en Pechtold in gesprek na van de lunch te hebben genoten.
FOTO PAIS

VVD: Spoedig
rijkswet sancties
Liberalen teleurgesteld in Staten Curaçao
Van onze correspondent

Den Haag - De Tweede Kamerfractie van de VVD is slecht te spreken over de verwerping door een meerderheid van PS, MFK en MAN in het Curaçaose parlement van de
veelbesproken Sanctiewet en dringt daarom aan op de spoedige totstandkoming van
een rijkswet.
De liberalen reageerden gisteren bij monde van woordvoerder
Buitenlandse Zaken Mark Verheijen: ,,De VVD is teleurgesteld
dat de Staten van Curaçao niet
hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het aansluiten bij in EU-verband genomen sancties.”
Het Kamerlid verklaart aan
het Antilliaans Dagblad dat het
verwerpen van de Sanctielandsverordening ‘niet past in onze
onderlinge verhoudingen’. Hij
wijst erop dat de Staten geen eigenstandig buitenlands beleid
horen te voeren. ,,Sancties zijn
voor de Europese Unie een belangrijk instrument en onderdelen van ons Koninkrijk kunnen
en mogen zich daar niet aan onttrekken. De optie van een rijkswet ligt nu voor de hand. Het is
teleurstellend dat het zo ver
moet komen”, aldus Verheijen.
De VVD heeft inmiddels de
Nederlandse regering gevraagd
wat zij gaat doen nu Curaçao,
anders dan de parlementen van
Aruba en Sint Maarten, zich niet
vrijwillig wil conformeren aan
een gezamenlijk sanctiebeleid
als Koninkrijk in Europees verband.
Ten tijde van het kabinet
Schotte is bij Nederland de behoefte ontstaan om binnen het
Koninkrijk bindende afspraken
te maken over het in internationaal verband nemen van straf-

maatregelen tegen zogeheten
‘schurkenstaten’.
De toenmalige Curaçaose regering (gevormd door dezelfde
partijen die dinsdagavond tegen
de sanctiewet stemden) keerde
zich in de Rijksministerraad tegen sancties tegen het regime
van Iran uit vrees dat die zouden
kunnen leiden tot hogere benzineprijzen op het eiland.
Het ligt voor de hand dat het

kabinet Rutte nu snel met een
voorstel voor een rijkswet komt
om langs die weg alsnog de gewenste solidariteit af te dwingen. Over het ontwerp daarvan
mogen de Staten wel hun zegje
doen, maar daar hoeft politiek
Den Haag niet naar te luisteren.
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Een Statenmeerderheid, waaronder de fractie van de grootste regeringspartij Pueblo Soberano, heeft ‘nee’ gezegd tegen aanpassing van
de Sanctielandsverordening. Daarmee wordt enerzijds de ‘eigen’
premier, Asjes (PS), politiek in z’n hemd gezet, maar tegelijkertijd ook
de grootste Koninkrijkspartner tegen de schenen geschopt. Bovendien
isoleert Curaçao zich hiermee ten opzichte van de overige landen van
het Koninkrijk: Nederland, Aruba en Sint Maarten. Natuurlijk, de
democratie heeft gezegevierd. De helft plus één of meer beslist immers. Maar dat staat zeker niet altijd gelijk aan het voor land en bevolking meest verstandige besluit. Ook is sprake van veel ruis die het
eindresultaat van het Statendebat dinsdag negatief heeft beïnvloed.
Allereerst bij PS: hoewel de fractie zich erop beroept dat dit een principiële kwestie is, namelijk om geen centimeter van de autonomie prijs
te geven, wéét Soberano maar al te goed dat het alternatief/gevolg
een opgelegde rijkswet is. ,,Liever dat dan dat we het zelf doen”, zegt
fractieleider Cijntje. Het klinkt heldhaftig, maar praktisch levert het de
burgers niets op. Eerder lijkt een factor van ‘Asjes dwars zitten’ mee te
spelen. Na de dood van Wiels in mei 2013 is er nooit meer een échte
partijleider bij PS opgestaan die ook daadwerkelijk wordt gedragen
door kader en aanhang. De 5 PS’ers in de Staten hebben zich nu frontaal opgesteld tegen de PS-ministers in Fòrti, die wél voor zijn. Hoewel dualisme op z’n best - parlement fluit regering terug - gaat zoiets
geen enkele premier in de koude kleren zitten. Kortom: Asjes is een
aangeschoten politicus. De tweede grootste regeringspartij PAIS stelt
terecht de nieuw ontstane politieke situatie ‘als niet comfortabel’ te
ervaren. Wat betekent dit voor het voortbestaan van de toch al van
meet af aan wankele coalitieverhoudingen, met slechts de steun van
11 van de 21 Statenleden? Eergisteren was deze meerderheid plotseling een minderheid van 9, en dat het er nog 9 waren was omdat PAR
en Leeflang van de oppositie de sanctieverordening wél steunen. Zij,
PAIS, PNP en Sulvaran menen dat Curaçao zich nu niet alleen binnen
het Koninkrijk afzondert, maar ook van de EU en de rest van de naties
die basisprincipes als mensenrechten respecteren. Een autonoom
land hoeft niet als een mak schaap achter de rest aan te lopen, maar
bij lidmaatschap horen nu eenmaal de lusten én de lasten. Internationaal zal de opstelling van Curaçao voor gefronste wenkbrauwen zorgen. De Rijksministerraad zal niet echt verbaasd zijn, want er was al
besloten vooralsnog het ‘parallelle traject’ van de rijkswet voort te
zetten. Asjes kon dinsdagavond verstandig praten in de Staten wat hij
wilde, indruk maakte het niet op zijn partijgenoten. Misschien wel
omdát het van hem afkomstig was en het daarmee voor hen niet
geloofwaardig overkomt. Feit is evenwel dat de 12 Statenleden die de
Sanctiewet afwijzen de Curaçaose autonomie geen dienst hebben
bewezen.

Geen koningsnummer
voor Churandy Martina
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Churandy Martina
slaagde er bij het Europese Kam-

Nu mogelijk
Rijkssanctiewet
Advertentie

Language Courses
English - Portuguese - Spanish - French - Dutch - Papiamentu - Chinese
Classes Starting Soon - Enroll Today!

International School of Curaçao
Language Institute
www.isc.cw

languageinstitute@isc.cw
+599-9512-4529

pioenschap Atletiek in Zürich
niet in om de finale van de 100
meter sprint te halen. De regerend Europees kampioen op de
200 meter was niet snel genoeg
in de halve finale die gisteren
plaatsvond. De 30-jarige Curaçaoënaar werd vierde met een
tijd van 10,34 seconden. Hij
kwalificeerde zich daarmee niet
voor de eindstrijd. Martina doet
nog wel mee aan de 200 meter
vandaag en de 4×100 meter
estafette. Het belangrijkste doel
van Martina in Zürich is het prolongeren van zijn titels op deze
afstanden. Op het koningsnummer plaatste de Brit James Dasaolu zich als snelste voor de eindstrijd in 10,04. Dafne Schippers
wist in tegenstelling tot Martina
wel goud op de 100 meter te behalen. De wedstrijden van het
EK atletiek liepen enige vertraging op door heftig weer. Zware
windstoten noopten de organisatie tijdelijk de wedstrijden te
onderbreken, het stadion te ontruimen en apparatuur van de
televisie in veiligheid te brengen.

