Actieprogramma
“Een zeker, gezond en veilig Curaçao”
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Voorwoord

Geachte lezer,
Voor u ligt het actieprogramma van Movementu Futuro Kòrsou (MFK). Zoals de naam al aangeeft,
is het een beweging die werkt aan de ontwikkeling van Curaçao nu, maar vooral ook voor de
toekomst, op basis van een visie op lange termijn. Het is een beweging van mensen en netwerken
van organisaties die - gebaseerd op de principes van creativiteit, innovatie en duurzaamheid werkt aan de ontwikkeling van Curaçao. Een beweging die dichterbij de bevolking werkt. Hoe we
dit gaan bereiken wordt in de navolgende hoofdstukken uiteen gezet.
Het staat vast dat Curaçao als land veel uitdagingen heeft getrotseerd en nog steeds wacht ons een
gigantische taak. Een taak die zeker tot een goed einde gebracht kan worden. Echter, alleen als wij
allen - vriend en vijand - bereid zijn om in het komend decennium ons denken en handelen om te
buigen van een “Ik”-gedrag naar een “Wij”-gedrag; van een egocentrisch handelen, naar een
handelen met compassie voor anderen; van het-anderen-niets-gunnen naar het-elkaar-wel-gunnen
en vooral samen constructief en voortvarend aan de slag gaan. Het is dus geboden om niet alleen
in kapitaal te investeren, maar ook in het sociale kapitaal van onze gemeenschap. In mensen!
De komende tijd zal een periode zijn waarin een balans moet worden gezocht en gevonden tussen
materiële welvaart, oftewel de levenstandaard (standard of living), en het welzijn (quality of life).
MFK wil de krachten bundelen met mensen en organisaties die bereid zijn die balans te vinden met
als doel onze visie waar te maken, namelijk: Laten We Ons Leven Veranderen.
Laten We Ons Leven Veranderen.
- Dit is een leuze die onze ferme vastberadenheid beschrijft, aangezien die het fundamentele
besluit en het basisrecht van alle mensen aangeeft om naar een beter levensniveau te streven. En
dit is nu precies wat wij in MFK met man en macht verdedigen.
- Hiermee willen wij alle inwoners van Curaçao een speciale uitdaging aanreiken; de uitdaging te
erkennen dat de realiteit van dit land en hun eigen realiteit ook veel te wensen overlaat, maar
bovenal, nodigen wij hen uit actief mee te doen en zodoende deze status quo te wijzigen.
- Dit is definitief een oproep tot verandering. Een vrijheidskreet van de frustratie en de onmacht
die dit volk ervaart.
- Het betekent zich bevrijden van de huidige regering. Een regering die overduidelijk haar
onkunde heeft getoond om op adequate wijze de noden en de reële problemen van mensen te
kunnen aanpakken.
- Met deze oproep wil de partij MFK, met haar leider Gerrit Schotte, haar Parlementariërs,
kandidaten en woordvoerders het volk van Curaçao wakker schudden en alle mensen
aanmoedigen te reageren en handelen - op een beschaafde en vreedzame wijze - haar lot te
wijzigen en een weg in te slaan welke de gezinnen op Curaçao naar een beter leven zal leiden.
Het is een oproep tot uiting om zich te presenteren en te manifesteren, altijd op positieve,
constructieve, vrolijke, warme, menselijke wijze, en met hoop, belangrijker nog met zekere dosis
emotie.
Het is een leuze van iedereen, mannen en vrouwen van goede wil, een leuze van vrede en
liefde voor het leven, het is een visie van een mogelijke toekomst, een weerspiegeling van de
betrokkenheid van iedereen in MFK.
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Een ontwikkeling met mensen, voor mensen en door mensen voor het realiseren van een zeker,
veilig en gezond Curaçao

Het belangrijkste motief van politieke partijen is vaak niet om visie en doelstellingen van de partij te
realiseren, maar om de partij te laten groeien en voortbestaan, en vaak ook om het eigen belang
van betrokkenen te dienen.
Dit is een verkeerde motivatie voor politiek handelen. Movementu Futuro Kòrsou beschouwt
zichzelf als een beweging die voor en met mensen werkt aan de toekomst van het eiland met de
focus op AL haar inwoners. Het ultieme doel zal zijn bereikt, als de belangrijkste doelstellingen zijn
verwezenlijkt. Het realiseren van onze visie en het realiseren van onze doelstellingen vormen de
motivatie en het richtsnoer voor het handelen van Movementu Futuro Kòrsou.
Op deze manier hoop ik met alle andere positieve krachten op het eiland een Curaçao te kunnen
scheppen, waarin mijn kinderen en uw kinderen, en de toekomstige generaties kunnen opgroeien
als zelfverzekerde en gezonde burgers, die zich veilig voelen.
Ik werk hard aan een breed draagvlak en met de steun van iedereen zullen wij het algemeen welzijn
van dit volk bereiken.

Gerrit Schotte
Politiek leider MFK
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1. Context
1.1.

Historische context

De bevolkingen van de eilanden die deel uitmaken van de Nederlandse Antillen hebben zich, in de
periode tussen juni 2000 en april 2005, uitgesproken over de gewenste staatkundige status van hun
eiland. De uitkomst hiervan was:
• Curaçao en Sint Maarten hebben gekozen voor de status van Land binnen het Koninkrijk
• Bonaire en Saba kozen voor een directe band met Nederland;
• Sint Eustatius wilde het Nederlands-Antilliaanse staatsverband behouden.
Ondertussen hebben de eilanden Bonaire, Saba en ook St. Eustatius zich verbonden om als
Caribische gemeenten van Nederland (‘bijzonder openbaar lichaam’) verder te gaan en met de
Amerikaanse dollar als hun wettig betaalmiddel. Dat de Nederlandse Antillen als land van 5
eilanden het niet zou halen, was in de jaren direct na het uittreden van Aruba in wezen al een
bekend feit.
Een laatste poging na het referendum van 1993 om een zogenoemde geherstructureerde Antillen
te bevorderen, liep uit op een totale desillusie. In het jaar 2000 besloot St. Maarten dat zij niet
langer deel wilde zijn van het Antilliaanse verband. In 2005 gaf ook Curaçao aan niet meer in de
Antillen te geloven.
In 12 jaar tijd werd de grote voorvechter voor het behoud van ‘de Antillen van 5’ de grootste
pleitbezorger voor de opheffing van de Antillen. We leven nu 32 jaar later nadat de Nederlandse
Antillen in feite is opgeblazen door het verlenen van de status aparte aan Aruba, een gegeven dat
aan de ex-premier Juancho Evertsz de bekende uitspraak ontlokte: “6 – 1 = 0”.
Dit is anno 2010 realiteit geworden. Een groot deel van de bevolking van ons eiland heeft een groot
deel van hun leven een disfunctionele en inefficiënte overheid moeten meemaken. Onze
bestuurders hebben jaar in jaar uit (soms met de beste bedoelingen) getracht om met dezelfde
wijze van denken en handelen de toenemende problemen op te lossen. En ze kregen steeds
dezelfde negatieve resultaten. Ze waren continu bezig om de boel bij elkaar te houden, aan de
macht te blijven.
Movementu Futuro Kòrsou gaat er van uit dat de leuze “regeren is vooruitzien” meer kan zijn dan
een holle frase. Het moet een ‘way of doing things’ worden. De bekende management cyclus van
Dr. Deming (Plan-Do-Check-Act, zie figuur 1) moet standaard praktijk worden bij alles wat we doen
in het beheren van het publieke domein.

Figuur 1 – de management cylcus van Dr.
William Edwards deming (1990 – 1993)
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1.2.

Vertrekpunt

Welk mens zou niet wensen dat een belangrijk gebeuren zoals de geboorte van een kind, of het
ontstaan van het nieuwe land, met vreugde gevierd kon worden.
Movemento Futuro Kòrsou (MFK) wilde dit ook, ongeacht of het nieuwe Land Curaçao, ons nieuwe
kind, op 10-10-10 geboren werd, of op 1-1-11. Belangrijk voor MFK is dat de geboorte “Sano, Salú i
Sigur” (zeker, gezond en veilig) gebeurde. Dus voor MFK was de datum 10-10-10 op zich geen wet
van Meden en Perzen. Als het nodig was om een paar maanden later het land te formaliseren,
bijvoorbeeld om redenen van zorgvuldigheid, dan had zorgvuldigheid voorrang moeten hebben
boven de zelfopgelegde drang van een leuk klinkende datum. Belangrijk was vooral dat we een
goede en gezonde start konden maken, niet alleen materieel in geld uitgedrukt, maar ook met
draagvlak, met betrokkenheid, met eerbied voor elkaar en met vertrouwen in de toekomst.
De betrokkenen bij MFK waren zich ervan bewust dat het streven naar de specifieke datum 10-1010 als conditio sine qua non, ons in een strijd van leven en dood zou brengen. Gedreven door
tijdnood, liet de deugdelijkheid en zorgvuldigheid waarmee de nieuwe instituten en organisaties tot
stand moesten komen veel te wensen over. Wij maakten ons ernstige zorgen over de wijze waarop
- uitsluitend vanwege een klinkende datum - allerlei fictieve bewegingen werden gemaakt om te
doen voorkomen dat het proces onomkeerbaar was.
Ministeries waren op papier overgedragen en ministers zonder uitvoeringsapparaat waren gewoon
doorgegaan alsof er niets aan de hand was. De ruim vierduizend ambtenaren verkeerden reeds
langdurig in onzekerheid over hun professionele toekomst. Rationele adviezen hebben toen plaats
moeten maken voor politieke voorkeuren.
Ter illustratie nemen we een sprekend dan wel levend voorbeeld. In het rapport van de Werkgroep
Voorbereiding RTC 2005 lezen we:
“Conclusie: De Werkgroep Voorbereiding RTC 2005 concludeert, dat de nieuwe staatkundige
entiteiten ieder afzonderlijk zullen voorzien in een monetair stelsel, waarbij Curaçao en St. Maarten
een eigen munt gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en een eigen centrale bank zullen hebben.
Zowel Curaçao als St. Maarten zijn bereid tot inter-institutionele samenwerking, m.n. op gebied van
kennis en operations, mits tegen vergoeding met dien verstande dat St. Maarten samenwerking in
een gezamenlijke centrale bank niet uitsluit.”
Wat heeft de bestuurders en politici van Curaçao en St. Maarten ertoe bewogen om dit advies van
gescheiden monetaire stelsels naast zich te leggen en te kiezen voor een gezamenlijke nieuwe munt
en één centrale bank voor Curaçao en St. Maarten? Een oplossing waarvan van tevoren vast stond
dat het noch politiek noch bestuurlijk of beleidsmatig zou werken. Zelfs grote monetaire
samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie hebben er grote moeite mee, omdat er wel een
Europese monetaire eenheid is gevormd, maar geen gezamenlijk politiek en economisch beleid
wordt gevoerd.
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Movementu Futuro Kòrsou, krijgt vandaag na 6 jaar gelijk dat deze soort beslissingen ons nieuwe
land weer wurgen door langslepende politieke discussies en pogingen om de boel bij elkaar te
houden. De overheid zal dan, zoals het geval was in de afgelopen decennia, weer vooral met
zichzelf bezig zijn, in plaats van met het scheppen van randvoorwaarden voor de duurzame
ontwikkeling van ons land.
Het kan toch niet zo zijn dat een economische eenheid die wordt opgeheven (de Antillen) vanwege
een totaal gebrek aan synergie en gemeenschappelijk belang, nu in een nieuwe gedaante (als land)
terugvalt op een van de belangrijkste instrumenten van een economische eenheid, namelijk een
gemeenschappelijke centrale bank? Als aan deze trend geen einde komt, dan zal Curaçao in een
avontuur blijven met veel onzekerheid.
Het is ook merkwaardig te constateren dat de Caribische gemeenten van Nederland geen deel zijn
geworden van deze nieuwe nachtmerrie. In tegendeel, Nederland heeft hier wijselijk gekozen om
als enig EU land de Amerikaanse dollar te introduceren voor haar Caribische gemeenten.
MFK is zich er ook zeer van bewust dat de theoretische en fictieve start weinig te maken heeft
gehad met de actuele realiteit. Het samenvoegen van twee verschillende bestuurs- en
organisatieculturen (Lands- en Eiland overheid) is geen zaak van een datum stellen of een knop
omdraaien. Het is een transformatieproces dat zorgvuldig en met de nodige realiteitszin moest
worden gepland en uitgevoerd.
Voor MFK is het dan ook een duidelijke zaak dat de komende bestuursperiode geen “business as
usual” zal zijn. In tegendeel, het zal alle kenmerken hebben van een ingrijpend veranderingsproces,
en dan ook nog één waarbij de voorbereiding - mede gezien de hierboven geschetste situatie - veel
valkuilen zal kennen.
Wij denken aan:
1. Een korte termijn urgentie fase (tot 9 maanden) waarin aan de hand van een
overgangsprogramma met betrekking tot Curaçao, urgente zaken worden aangepakt. Om te
beginnen moet de staatsregeling van Curaçao met een ruime meerderheid aangenomen worden.
Tevens moet men ervoor zorgdragen dat de ministeries operationeel worden en dat een
deugdelijke basis voor beleid wordt gelegd.
2. Een middellange termijn (tot 15 maanden) waarin de fundering wordt gelegd, zowel qua
beleid, organisatie als begroting, voor duurzame ontwikkeling aan de hand van een meerjarig
ontwikkelingsprogramma met bijbehorende ruimtelijk plan en wijkprogramma’s.
3. Een Lange termijn (tot 48 maanden) waarin de programma’s worden uitgevoerd.
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MFK beschouwt de komende bestuursperiode als een totaal nieuw begin. Curaçao zal moeten
breken met oude gevestigde denkwijzen, patronen en structuren. MFK zal zich dan ook niet laten
leiden door de oude manier van denken over openbaar bestuur. Van MFK zult u ook geen
ongestructureerde wensenlijst krijgen van zaken die wij in de komende bestuursperiode willen
doen als we winnen. Wat u wel van ons zult krijgen is onze manier van denken over hoe Curaçao
bestuurd moet worden, op basis van welke principes, welke hoofddoelen we nastreven om onze
visie te verwezenlijken en hoe we dat gaan inbedden in het overheidsbeleid. Ook geven wij u in dit
programma aan welke thema’s voor ons prioriteit genieten en waarom. Van ons kunt u verwachten
dat we duidelijk en recht door zee zullen zijn.
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1. 3 Methode en proces

Movementu Futuro Kòrsou richt zich op de verdere ontwikkeling van Curaçao en haar bewoners,
en dus niet alleen op de problemen van nu. Dat brengt met zich mee dat MFK niet kan volstaan met
het maken van een lijst van wensen op operationeel niveau op allerlei beleidsterreinen zonder een
verdere samenhang. Het startpunt voor elke ontwikkeling is immers een helder besef over waar je
naartoe wilt, wat je wilt bereiken.
Daarom wordt er een proces gevolgd dat is weergegeven in dit programma. Het bestaat uit de
volgende onderdelen:
Statuten

De statutaire doelstellingen van MFK zijn het uitgangspunt

Visie

Op basis daarvan is gevisualiseerd wat het betekent als de
doelstellingen worden behaald, wat hebben we dan gerealiseerd?

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden die het realiseren van de visie mogelijk
maken, wat is er voor nodig?

Beleidsthema’s

Hoe zorgen we ervoor dat we die voorwaarden creëren, waaraan
moet aandacht worden geschonken in het beleid van de overheid?

Beleidsplan

Welke specifieke beleidsplannen hebben we nodig om de visie te
realiseren?

Regeerplan

Hoe bedden we het MFK-programma in de nieuw gevormde
overheid in?

Op de volgende pagina staat de uitwerking van dit proces schematisch weergegeven en in de
bijlage wordt de invulling op elk onderdeel meer gedetailleerd gepubliceerd.
Tevens wordt een eenvoudige symbolische weergave van dit proces gegeven in de vorm van een
vruchtboom, de “Palu di Fruta”.
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1. 4 “Palu di fruta” (vruchtboom)

Als versimpelde en holistische weergave van dit proces heeft MFK gekozen voor het visualiseren
van een vruchtboom, die als vruchten het resultaat van het ontwikkelingsproces draagt: mensen
die zeker, gezond en veilig zijn.
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2. Een nieuwe toekomst
2.1. Innovatie en creativiteit
Een van de klassieke stellingen van de bekende filosoof en wetenschapper Albert Einstein, heeft
Movementu FUTURO Kòrsou geïnspireerd:
“The significant problems we face, cannot be solved
at the same level of thinking we were at when we created them.”
Deze stelling leidt tot de belangrijkste motivering voor Movementu FUTURO Kòrsou. De motivering
geeft twee essentiële uitgangspunten aan voor onze benadering en werkwijze:
A - ‘Think out-of-the-box’
Om onze problemen op te lossen en een grote stap voorwaarts te maken in onze ontwikkeling,
moeten we onze problemen op radicaal andere wijze aanpakken. We moeten het lef hebben om
met denkwijzen uit het verleden te breken en voor een innovatieve/creatieve benadering te kiezen.
Als we met dezelfde manier van denken en dezelfde handelswijze blijven werken, blijven we
dezelfde povere resultaten oogsten. We creëren dan zeker
geen beter bestaan met meer perspectieven en een goede
kwaliteit van leven voor een ieder.
B - Duurzame ontwikkeling (Zie Figuur 2)
Movementu FUTURO Kòrsou is zich ervan bewust dat het
bestuur van ons land de taak heeft om niet alleen onze
huidige problemen op te lossen, maar dat zij ook verplicht is
om een solide basis te leggen voor een duurzame
ontwikkeling van ons land en een perspectiefvolle toekomst
te scheppen voor onze kinderen en de daaropvolgende
generaties.
Het principe van duurzame ontwikkeling houdt rekening met
zowel de korte als de lange termijn, en gaat uit van een
driedimensionale benadering waarbij voortdurend gestreefd
wordt naar een balans tussen de drie dimensies:
• Economische groei
• Sociale ontwikkeling
• Zorg voor de natuur en het milieu (ecologie)

Figuur
2
ontwikkeling

–

Duurzame
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Curaçao moet in deze de verder ontwikkelde gemeenschappen in de regio en in Europa als
voorbeeld nemen. Zij hebben reeds de noodzaak van duurzame ontwikkeling onderkend en het
tot topprioriteit in hun beleid gemaakt.
Dichter bij de mensen
In de praktijk zal de keuze van Movementu FUTURO Kòrsou voor de benadering via “out-of-the-box
thinking” en duurzame ontwikkeling onder meer betekenen dat:
Partij politieke motieven zijn niet de drijfveer van Movementu FUTURO Kòrsou.
MFK laat zich leiden door de ontwikkelde visie en doelstellingen die we hebben voor Curaçao.
In de praktijk betekent dit dat:
•
Movementu FUTURO Kòrsou zal functioneren als een netwerk van mensen en organisaties
die direct of indirect betrokken zijn bij de beweging en die zich kunnen vinden in de visie, de
benadering en de doelstellingen van Movementu FUTURO Kòrsou.
•
Movementu FUTURO Kòrsou zal de plannen van andere mensen en ook van andere
politieke partijen accepteren en uitvoeren als ze aansluiten bij de visie, benadering en
doelstellingen van Movementu FUTURO Kòrsou.
•
Movementu FUTURO Kòrsou zal bestuursverantwoordelijkheid dragen vanuit een
benadering dat de overheid dichter bij de mensen moet staan (“Mas serka di Bo”), dat wil zeggen
met een “bottom up” benadering, waarbij we het beleid zullen maken en uitvoeren met mensen en
voor mensen. We moeten in de eerste plaats de problemen van mensen, regio’s en wijken
identificeren en oplossen, en niet uitsluitend oog hebben voor de problematiek van de overheid
en bestuurders.
•
Een duurzame ontwikkeling van Curaçao betekent een duurzame ontwikkeling van
mensen, streken en wijken op Curaçao.
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3. Visie

3.1.

Statutaire doelstellingen

De visie van Movementu FUTURO Kòrsou kent zijn oorsprong in de statutaire doelstellingen
waarmee de vereniging is opgericht.
MFK heeft als statutaire doelstelling om Curaçao als land duurzaam te ontwikkelen gebaseerd op:
-

Een evenwichtige economische groei;
Een evenwichtige sociale ontwikkeling die gericht is op volledige werkgelegenheid, sociale
vooruitgang en het minimaliseren, dan wel uitroeien van armoede;
Een evenwichtige bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;
Een evenwichtige bevordering van wetenschappelijke en technische vooruitgang voor de
gemeenschap van Curaçao.

3.2.

Visie

Uit de statutaire doelstellingen van Movementu Futuro Kòrsou is de navolgende visie
geformuleerd, geïnspireerd door Gerrit Francisco Schotte, welke als leidraad fungeert voor de
strategische doelstellingen en de operationele beleidsplannen voor een duurzame ontwikkeling van
iedereen, alle wijken en alle delen van Curaçao.

Een ontwikkeling met mensen, voor mensen en door mensen
voor het realiseren van een zeker, veilig en gezond Curaçao

14

4. Strategische doelstellingen
Om de visie te realiseren, onderkennen we de volgende 4 strategische doelstellingen:
• Hoge kwaliteit van leven
Een hoge kwaliteit van leven houdt in dat ALLE mensen genieten van een hoge graad van zekerheid
betreffende werk, medische zorg, onderwijs en levensvorming (life skills), huisvesting, verkeer,
sociale welzijnszorg voor jongeren, volwassenen en bejaarden vergezeld met een hoge graad van
veiligheid in het dagelijks leven.
• Hoge levensstandaard
Een hoge levensstandaard houdt in dat ALLE MENSEN een bron van inkomen hebben welke
garandeert dat zij over de materiële dingen kunnen beschikken die noodzakelijk zijn om een zeker,
gezond en veilig leven te leiden.
• Sociale cohesie
Mensen die zichzelf, zijn medemensen, zijn gemeenschap en bezoekers weten te waarderen.
• Een democratische en effectieve regering die dichter bij de mensen staat
Een regering die meeleeft met haar burgers, ruimte biedt tot meer participatie en op zichtbare en
transparante wijze werkt en met eerbied voor de democratische principes, respect voor de
minderheid en speciale aandacht voor kwetsbare groepen.

MFK maakt een duidelijk onderscheid tussen een hoge kwaliteit van het leven
en een hoge levensstandaard.
Een hoge levensstandaard gaat om de accumulatie van materiële welvaart,
terwijl een hoge kwaliteit van het leven veel meer is dan materiële welvaart.
Een hoge kwaliteit van leven gaat om welzijn en heeft te maken met o.a.:
• Hoeveel producten en diensten worden er geconsumeerd
(levensstandaard);
• De kwaliteit van het milieu en natuur waar men van kan genieten;
• De vrije tijd die men heeft voor recreatie, sport, cultuur etc.;
• Hoe rechtvaardig of niet is de inkomensverdeling;
• Hoe goed of slecht zijn de arbeidsomstandigheden;
• Hoe gemakkelijk is het om aan werk te komen of om als zelfstandige te
werken;
• De vooruitzichten op een toekomst met veel perspectief;
• Hoe gezond is men;
• Het niveau van culturele activiteiten, onderwijs voor iedereen, en hoe
toegankelijk zijn ze;
• De kwaliteit van huisvesting en de beschikbaarheid en toegankelijkheid;
• De mogelijkheid om een gezond spiritueel en religieus leven te
ontwikkelen;
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• Hoe hecht zijn de familiaire en gemeenschapsbanden.

5. Strategische voorwaarden

In de ontwikkeling van het actieprogramma is op basis van de 4 strategische doelen gekeken naar
wat er nodig is om dit te realiseren. Wat zijn de strategische voorwaarden waaronder het mogelijk
wordt om die 4 doelstellingen te bereiken zoals beschreven op pagina ….. van dit document?
Hierbij is gewerkt op basis van de principes van duurzame ontwikkeling door rekening te houden
met zowel de economische, de sociale als de ecologische dimensie.
(Voor een schematische weergave, zie hoofdstuk 1.4 van dit document)

5.1.

Sociale ontwikkeling

Om een hoge kwaliteit van leven te bereiken, is het noodzakelijk om de volgende voorwaarden te
scheppen in het kader van de sociale ontwikkeling:
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Een pre-schoolse vorming van kinderen tussen 0-4 jaar in alle wijken van Curaçao.
Gelijkwaardig onderwijs ongeacht de wijk, streek of Schoolbestuur;
Sociaal gedrag van alle burgers vanaf de kinderjaren stimuleren;
Preventieve en curatieve medische zorg is een recht van alle mensen en moet gemakkelijk
bereikbaar zijn in alle streken van Curaçao;
Een programma voor opvoedingsondersteuning voor de ouders en vooral voor jonge moeders.
Structuren die een ondersteuning bieden aan de scholen om met sociaal-emotionele
problemen bij jongeren om te gaan en ook andere uitdagingen die niet direct onder de
verantwoordelijkheid van de school en leerkrachten vallen;
Een opvangsysteem voor jongeren, 24/7 beschikbaar voor ouders met kinderen van alle
leeftijden;
Structuren voor de sociale vorming, zowel interpersoonlijk als cultureel en op sportgebied,
voor jongeren van 4-18 jaar;
Een actieve bevordering van een gezond leven, zowel wat lichaamsbeweging als gezond eten
betreft;
Intensieve aandacht voor personen die resocialisatie of re-educatie of herscholing nodig
hebben.

Om een hoge levensstandaard te bereiken, is het noodzakelijk om de volgende voorwaarden te
scheppen in het kader van de sociale ontwikkeling:
o
o
o
o
o
o
o

Stimuleren en faciliteren van “life long learning”, opdat mensen optimaal gebruik maken van
hun vaardigheden;
Bestaanskosten moeten controleerbaar zijn;
Internet en het studeren via Internet moet toegankelijk zijn voor alle mensen in alle wijken;
Gunstige arbeidswetten voor zowel de werknemers als de werkgevers gecombineerd met een
intensieve controle;
Een goede huisvesting in een gezonde leefomgeving stimuleren zodat onze jongeren op een
waardige manier kunnen opgroeien;
Zorgen voor diverse en op elkaar afgestemde economische investeringen;
Onderwijs dat optimaal afgestemd is op de arbeidsmarkt;
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o

Er moet steun en hulpverlening aanwezig zijn voor degenen die niet in staat zijn te werken om
zodoende hun eigen inkomen te hebben;

o

Fiscale prikkels om een zekere sociale ontwikkeling te bevorderen (o.a. pensioen en
persoonlijke verdere ontwikkeling).

Om een sociale cohesie te bereiken is het nodig om de volgende voorwaarden te scheppen in het
kader van de sociale ontwikkeling:
o

o
o
o

Het stimuleren en faciliteren van vorming en onderricht vanaf het pre-schoolse niveau tot aan
die van volwassenen in alle wijken, waarbij aandacht wordt geschonken aan sociale, culturele
en persoonlijke aspecten;
Het ontstaan van basis organisaties (grassroots) stimuleren en faciliteren zoals scouting, sport
in de wijk, spirituele begeleiding (kerken);
Het stimuleren en faciliteren van sociale activiteiten in de wijken ten aanzien van het
sociale verkeer van de inwoners;
Sociaal gedrag stimuleren door middel van publieke campagnes.

Om een democratische, realistische en doeltreffende regering te bereiken die dichter bij de
mensen werkt, is het noodzakelijk om de volgende voorwaarden te scheppen in het kader van de
sociale ontwikkeling:
o

o

o
o
o

De regering moet de problemen en achterstanden in de ontwikkeling van het land en onze
gemeenschap erkennen en aanwijzen. Tegelijkertijd moet de regering in het besturen van het
land de aandacht richten op het ontwikkelen van het land om zodoende mogelijkheden te
scheppen voor haar burgers;
De regering moet haar beleid ontwikkelen vanaf de basis naar de top, door het betrekken van
belanghebbenden, overheidsinstanties (zoals CBS en GGD) en ook individuele burgers, om
zodoende ruimte te scheppen om het beleid te kunnen beïnvloeden. Op deze wijze kan de
regering optimaal gebruik maken van de beschikbare informatie en kennis;
De regering moet een beleid van een duurzame ontwikkeling voeren met een evenwicht
tussen de sociale, economische en ecologische ontwikkeling;
De regering moet alternatieve methoden implementeren om de ontwikkeling betreffende
kwaliteit van leven en levensstandaard van alle mensen te kunnen meten;
De regering moet het patriottisch bewustzijn stimuleren en bevorderen bij elke burger om
zodoende een ruime bijdrage te verkrijgen van mensen in de ontwikkeling van hun eigen land.
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5.2. Economische ontwikkeling
Gerichte en dynamische economische groei

De economische ontwikkeling en groei op Curaçao moet op dynamische wijze aangepakt worden.
De planning en uitvoering van de economische management moet gericht en voortvarend zijn. De
voortgang moet constant gemeten en geëvalueerd worden en waar nodig moeten er programma’s
aangereikt worden opdat het traject op snelle wijze wordt aangepast en tot het juiste niveau
gebracht.
Selectief en specifiek
Een meerjarenplan voor duurzame ontwikkeling en economische groei moet in bepaalde sectoren
op selectieve wijze gericht zijn, zodat Curaçao zich wil en kan onderscheiden in de regio. De regio
moet concreet en duidelijk van toegevoegde waarde zijn om de ontwikkeling van Curaçao en haar
mensen te ondersteunen en moet geankerd zijn op de beginselen van duurzame ontwikkeling.

Globaal in een concurrentiepositie
Voor een klein eiland als Curaçao is het noodzakelijk een zo hoog mogelijk niveau en kwaliteit te
scheppen. Wij zijn ons ervan bewust dat concurrentie plaats vindt op mondiaal niveau. Bij het
maken van keuzes, moeten wij ons vergelijken en concurreren met de besten ter wereld. Door
controle en door economische en financiële stabiliteit zullen wij met de andere 35 eilanden in het
Caribisch gebied kunnen concurreren, voor wat betreft de prijzen van hotelkamers, restaurants en
alle activiteiten waarbij toeristen zijn betrokken wanneer zij op Curaçao zijn. Dit zal de basis
moeten vormen voor concrete voorstellen aan industrieën en investeerders.
In 5 jaar tijd zullen wij dit land voor 50% onafhankelijk maken van fossiele energie. Hiermee,
controle op het handeldrijven, zullen wij op alle markten kunnen concurreren en zullen wij sterk
genoeg zijn om in veel sectoren industrieën aan te trekken en evenzo buitenlandse investeringen.
Van de 100% die wij besparen, zal 50% in de tarieven van Water en Energie geïnvesteerd kunnen
worden en zullen wij ons in het Caribisch gebied kunnen onderscheiden.
De Economie bevorderen
De regering moet een veel actievere rol hebben in het stimuleren en incentives geven. Waar nodig
moet dit door regelingen en specifieke prikkels worden aangedragen, om de gewenste
economische ontwikkeling en groei te bereiken, o.a. door meer mogelijkheden te scheppen voor
lokale kleine en middelgrote bedrijven. Een land met politieke stabiliteit en waar transparante
politiek wordt bedreven zal gemakkelijker buitenlands kapitaal aantrekken, en zullen er meer
buitenlandse investeerders willen komen investeren.
De nationale strategie die wij gaan handhaven is: een nationaal kadastraal plan opzetten welke wij
het volk en de investeerders kunnen laten zien waar er terreinen beschikbaar zijn voor investering
in Landbouw, Industrie, Toerisme, Groene energie, Ontwikkeling van woningen, Groene zones en
Commerciële gebieden.
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Om een impuls te geven aan Down Town (het centrum) van Willemstad, gaan wij 20 miljoen gulden
reserveren voor de vernieuwing van Willemstad (Punda en Otrobanda) - op de Werelderfgoedlijst
van Unesco - en deze stad weer aantrekkelijk maken als woonwijk.

Wij gaan alle faciliteiten en mogelijkheden propageren die Curaçao aan buitenlandse investeringen
te bieden heeft.
Bovendien zijn er nog veel sectoren die nog niet verkend zijn. Als voorbeeld kunnen wij stellen wat
wij met de ‘Sambil’ groep uit Venezuela hebben gedaan. Dit zouden wij op grote schaal kunnen
doen. Een van de redenen waarom Curaçao zich niet verder ontwikkeld is omdat de regeringen
maar al te vaak wisselen. (Daarom willen wij met Reforma komen). In geen enkel project door een
andere regering gerealiseerd is er continuïteit. Dit brengt migratie op grote schaal met zich mee
(voorbeeld: de exodus in het jaar 2000 en nu). Investeringen zijn schaars, de economie trekt niet
aan en er is werkeloosheid.
Om een hoge kwaliteit van leven te bereiken is het noodzakelijk om de volgende voorwaarden te
scheppen in het kader van de economische ontwikkeling:
o

o

Zonder economische groei stagneert de algemene ontwikkeling. Economische groei is echter
niet mogelijk zonder een goed plan voor een algemene ontwikkeling. Opdat een economische
ontwikkeling kan bijdragen tot niet slechts meer inkomen, doch ook tot kwaliteit van leven,
moet er rekening worden gehouden met de twee andere dimensies van een duurzame
ontwikkeling, welke de Sociale en de Natuur en Leefmilieu betreft;
Dus moeten investeerders handelen volgens de principes van “Corporate Social Responsibility
(People, Planet, Profit)”. De lokale en buitenlandse investeerders moeten gestimuleerd worden
om te denken aan meer dan alleen maar rijkdom vergaren.

Om een hoge levensstandaard te bereiken is het noodzakelijk om de volgende voorwaarden te
scheppen in het kader van de economische ontwikkeling:
o

o

o
o

Een economische groei die genoeg arbeidsplaatsen schept voor alle mensen, welke genoeg
deviezen voortbrengt om de import te garanderen en die voldoende publieke fondsen
voortbrengt om gevolg te geven aan de gewenste ontwikkeling en om een hoge graad van
financiële onafhankelijkheid voor het land Curaçao te verwezenlijken;
Het scheppen en stimuleren van een beleid voor landbouw, veeteelt en visserij, door het
gebruik maken van moderne methoden die niet schadelijk zijn voor de gezondheid en het
leefmilieu. Zodoende voert men minder in en men wendt minder deviezen aan voor producten
die men zelf kan kweken, daardoor worden groente en fruit betaalbaar voor iedereen;
Het stimuleren van andere soorten lokale producten die de import kan vervangen en de export
van producten, diensten en kennis kunnen bevorderen;
Een (financiële) structuur scheppen die de investering in het MKB, welke de ruggengraat van
onze economie is, stimuleert. Jonge ondernemers aanmoedigen om zodoende meer
arbeidsplaatsen te verkrijgen;
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o
o

o

Investeren in de ontwikkeling van ons menselijk kapitaal om zodoende een kenniseconomie
te scheppen;
Er moet een gezond evenwicht zijn tussen lokale en buitenlandse investeerders, rekening
houdend met het feit dat er een ongelijkheid kan ontstaan waardoor een plaatselijke
investeerder in een penibele situatie komt te staan. Verder moet er een zekere graad van
bescherming zijn en een rechtvaardige wedijver op basis van ‘level playing field’ met gelijke
kansen;
Er moet consequent gekozen worden in welke richtingen en sektoren Curaçao zich zal blijven
ontwikkelen, rekening houdend met interne en externe factoren, regionale en globale
ontwikkelingen. Op basis van een analyse moet er een integraal en dynamisch beleid komen om
de gewenste ontwikkelingen te prikkelen.

Om een Sociale Cohesie te bereiken is het noodzakelijk om de volgende voorwaarden te scheppen
in het kader van de economische ontwikkeling:
o
o
o

Er moet ondernemingsgeest gestimuleerd worden vanaf de basisschool. Het Hoger Onderwijs
moet dit als een studierichting hebben;
De algehele ontwikkeling van mensen;
Een beleidsplan voor korte en lange termijn ontwerpen en uitvoeren omtrent de bestaande
personeelsvacatures in de verschillende sectoren.

Om een democratische, doelmatige en doeltreffende regering te bereiken die dichter bij de
mensen werkt, is het noodzakelijk om de volgende voorwaarden te scheppen in het kader van de
economische ontwikkeling:
o De regering moet een evenwichtig beleid voor de economische ontwikkeling scheppen met
faciliteiten om die ontwikkeling te bevorderen;
o Er moet speciale aandacht zijn voor het MKB en prikkels scheppen voor kleine ondernemers;
o Het stimuleren en faciliteren van “life long learning” voor jongeren en volwassenen als deel van
een integraal beleid ten aanzien van de arbeidsmarkt. Integraal beleid betekent dat het
afgestemd is met andere velden van beleid (onderwijs, sociale zaken, immigratie, etc.);
o Het scheppen en implementeren van een juist en evenwichtig beleid waarin er een gezonde en
concurrerende uitvoering (NIET monopolistisch) bestaat in gebieden zoals de haven, de
luchthaven, telecommunicatie, wegenaanleg, etc.;
o Er moet een intelligente en agressieve aanpak zijn van instituten (zoals Korpodeko) voor de
ontwikkeling van Curaçao om ondernemers en de ondernemingsgeest te prikkelen;
o De regering moet zo snel mogelijk de voorwaarden scheppen door met feiten te bewijzen dat
het land zelf capabel is om haar financiële zaken te regelen en zodoende geen hoger toezicht
van Nederland noodzakelijk is.
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5.3. Ecologische ontwikkeling
Het milieu
De MFK komt met voorstellen om de wetten op milieu gebied uit te breiden om ons marienbiologische rijkdom te beschermen. Wij zullen een plan ontwikkelen en implementeren voor het
beheren van grofvuil en rioolwater.
Er zullen regelingen getroffen worden voor zaken als besmet vuil, vooral Aqualectra, Energie en
Water, om voor altijd verontreiniging tegen te gaan.
Wij zullen incentives voor het toerisme promoten welke minder effect zullen hebben op het milieu
“Carbon Neutral Tourism”.
Wij zullen ons toeleggen op het broeikaseffect en haar uitwerking op de visserij.
Wij zullen specialisten in het beheer van milieu aan trekken om het milieueffect te bestuderen, om
duurzame ondernemingen op ons eiland te ontwikkelen.

Duurzame en niet-duurzame hulpbronnen
Wij zullen een plan aandragen voor het beheer van water en energie, om onze natuurlijke bronnen
en nationaal erfgoed te beschermen.
Het beheer van grof vuil
Een van de belangrijkste uitdagingen voor Curaçao is haar productie van vuil. De problemen
rondom het milieu betreffen de besmette gebieden van zee en rioolwater. Het beheer hiervan is
van levensbelang voor een duurzaam milieu.
Wij zullen een nieuwe centrale opzetten, geschikt voor het zuiveren van zoet water, welke zowel
door de industrie als door de landbouw sector gebruikt kan worden.
Wij zullen regelingen aandragen en men zal voorzichtiger omgaan met het gebruik van giftige
stoffen als pesticiden, overtollige olie, zware metalen en andere niet efficiënte regelingen. In de
komende jaren zullen wij zorgen dat onze wateren en ons eiland vrij zijn van verontreiniging.
Wij zullen mechanismen opzetten welke verzekeren dat zij die verontreinigen, voor hun daad
moeten betalen.
Wij zullen beginnen met controleren om vast te stellen hoe het zit met de natuurlijke hulpbronnen
van dit eiland. Hoeveel het verlies is en op welke wijze dit plaatsvindt.
Wij zullen wetten aandragen om het beheer en gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen en onze
marine fauna te reguleren.
Wij zullen een wetenschappelijk centrum opzetten om het broeikaseffect op de concentratie vissen
in de zee rondom Curaçao te meten.
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Met betrekking tot het bouwen van huizen zullen wetten aangedragen worden en zal dit concept
gemoderniseerd worden. Deze wet houdt in de filosofie, dat er voortaan op slimme wijze gebouwd
wordt (Smart building) en dat men regenwater op slimme wijze opslaat; elk druppel regenwater zal
moeten worden gekoesterd. De verordening voor het bouwen van huizen en gebouwen moet
voorschrijven dat het verplicht is de huizen en gebouwen van de faciliteiten voor het opslaan van
regenwater voorziet.
Het hele afwateringssysteem van ons land zal herzien en geactualiseerd worden op een manier dat
alle regenwater naar de twee centrales voor het verwerken van regenwater wordt geleid. Mocht
het nodig blijken dan zal ook een nieuwe centrale worden gebouwd.
Zodra een nieuwe regering zit, zal onmiddellijk uit het leidingwater van Aqualectra het gif Fluoride
worden verwijderd. Zonder toestemming van het volk zal geen enkele stof aan het water worden
toegevoegd. Dit betekent inbreuk op de rechten van de mens.
Wij zullen ook een stokje steken voor de verspilling en het 30% lekverlies van water, door
verschillende rapporten toegeschreven aan Aqualectra. Dit ‘lekverlies’ kost het volk 30 miljoen
gulden per jaar.
Er zal worden nagegaan of het niet nodig is om woonhuizen van drinkwater te voorzien. Meer dan
50% van het waterverbruik gaat naar het besproeien van planten, huizen schoonmaken, auto’s
wassen, in ieder geval niet ook aangewend als drinkwater. I.p.v. de mensen van uitstekende
kwaliteit water te voorzien terwijl meer dan 60% hiervan voor andere doeleinden wordt verbruikt,
zou men hiervoor water van inferieure kwaliteit kunnen leveren en daarnaast flessenwater als
drinkwater aanreiken.
Ons luchtruim zal definitief als “Open Sky Policy” worden bestempeld, zonder duidelijke noch
onduidelijke bescherming, opdat wij airlift stimuleren en alles zullen kunnen doen om onze
luchtverbindingen uit te breiden en terug te kunnen gaan naar een vlieghaven categorie #1.
Om een hoge kwaliteit van leven te bereiken is het noodzakelijk om de volgende voorwaarden te
scheppen in het kader van de ecologische ontwikkeling:
o
o
o

o

De natuur voor de komende generaties zó achterlaten, dat ook zij ervan kunnen genieten;
Juiste bescherming voor flora en fauna;
Alternatieve energie moet de fundamentele oplossing zijn om het Land Curaçao te halen
uit de greep van olie en tegelijkertijd bij te dragen tot het behoeden van onze planeet ten
gunste van de komende generaties;
Het zorgen voor een juiste infrastructuur in alle wijken zoals goede en goed onderhouden
wegen, mogelijkheid voor recreatie, sport, culturele en sociale activiteiten;
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Om een hoge levensstandaard te bereiken is het noodzakelijk om de volgende voorwaarden te
scheppen in het kader van de ecologische ontwikkeling:
o
o

o

Het stimuleren en ontwerpen van huizen en andere gebouwen zo milieuvriendelijk
mogelijk te maken door het toepassen van zonne-energie;
Vanaf het moment dat een huis gebouwd wordt erin voorzien dat het fiscaal aftrekbaar is of op
een andere wijze aantrekkelijk wordt. Op zulk een manier wordt gebruik van elektriciteit en
water betaalbaar en kan men producten wederverkopen aan Aqualectra, opdat deze op een
goedkopere prijs beschikbaar kunnen zijn voor woonhuizen en minderbedeelde gezinnen;
Men moet Curaçao blijven ontwikkelen als een toeristische attractie.

Om een hoge Sociale Cohesie te bereiken is het noodzakelijk om de volgende voorwaarden te
scheppen in het kader van de ecologische ontwikkeling:
o
o
o

Het besef bijbrengen dat de mens een deel is van de natuur (en geen eigenaar ervan) en dat de
natuur ook verzorgd moet worden;
Het uitbreiden en stimuleren van het recycleren van materialen;
Het scheppen en implementeren van een integraal onderwijsplan omtrent het omgaan met
vuil vanaf een jonge leeftijd.

Om een democratische, doelmatige en doeltreffende regering te bereiken is het noodzakelijk om
de volgende voorwaarden te scheppen in het kader van de ecologische ontwikkeling:
o
o
o
o

o

Het in kaart brengen van, en een beleid ontwikkelen met betrekking tot, de natuur is van groot
belang;
Voor de regio’s en wijken van Curaçao moeten plannen komen, zodat elke wijk zich kan
ontwikkelen, echter rekening houdend met de drie dimensies van een duurzame ontwikkeling;
In de ruimtelijke planning moet rekening worden gehouden met gebieden die intact moeten
blijven;
Men moet prikkels ontwikkelen om de wijken van Curaçao schoon te houden met projecten
waarbij de wijken zelf zorgen voor de schoonmaak om zodoende geld te verdienen om het
gezin te onderhouden;
Het ontwikkelen en implementeren van prikkels opdat zowel het individu als de organisaties
komen tot een zo “groen” mogelijke levensstijl.
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6. Beleidsthema’s die belangrijk zijn voor het actieprogramma van MFK

Op basis van de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de verschillende dimensies om de
strategische doeleinden te bereiken, komen we tot de conclusie dat er een aantal thema’s zijn die
eruit springen en die specifieke aandacht en hoge prioriteit vereisen in de komende regeerperiode.
De thema’s die eruit springen worden in dit hoofdstuk beschreven met enkele sleutelwoorden
(“keywords”).
E-Government/ E-Governance implementeren en een Transparante Regering
Een effectief en duurzaam economisch beleid vergt dat het een integraal onderdeel uitmaakt van
een breder ontwikkelingsbeleid voor Curaçao waarbij er bewuste en geplande afstemming
plaatsvindt met ontwikkelingen op andere beleidsterreinen zoals onder meer, onderwijs, natuur &
milieu, justitie (immigratie) en financiën. Om dit te kunnen bereiken moeten wij E-Government”/EGovernance en een transparante regering hebben. Wat er veranderen moet:
- De wachttijd veranderen en bepalen voor investeerders die een vergunning aanvragen voor het
opzetten van een onderneming.
- De nieuwe regering van MFK zal het project “Un solo bentana” voltooien voor welke te
ondernemen stappen dan ook. Onder één dak en in minder dan 72 uur zullen wij alles aanreiken
wat tot onze beschikking is aan mensen die vertrouwen hebben in Curaçao en die werk willen
genereren voor ons volk.
- Wij zullen de gecompliceerde processen van de Douane vereenvoudigen.
- Wij zullen in dit land concurrentie stimuleren.
- Wij zullen de arbeidswetten die niet functioneren omdat er geen controle is op de eigenaars van
ondernemingen noch op de werknemers, WIJZIGEN, VERANDEREN of AFSCHAFFEN.
Het bevorderen van “ondernemerschap”:
Ondernemerschap is een proces waar iemand zijn/haar idee voor een concreet project aanreikt,
hetzij met het doel winst te maken of voor sociale doeleinden en innovatie, en werkgelegenheid
genereert. Wij moeten de sterke punten van ons land kapitaliseren.
- Wij blijven goed onderwijs stimuleren in dit meertalige land.
- Een multicultureel volk met professionals die kunnen werken in de financiële en toeristische
sector.
- Wij zullen onze geografische ligging die regionale kansen biedt goed benutten.
Wij gaan ons land projecteren, gebaseerd op deze sterke punten en onszelf verzekeren dat wij deze
unieke aspecten niet uit ’t oog verliezen.
Wij zullen met een uitgewerkt plan een impuls geven aan de ontwikkelingsbank (Korpodeko), dat
jaarlijks 400 micro-leningen verschaft aan kleine ondernemingen. Zodoende ontstaan er steeds
meer micro-ondernemingen. Wij zullen enkele fondsen stichten met een percentage speciaal
bestemd voor het financieren van industrieën, woningen, landbouw en toerisme.
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Het aantrekken van buitenlandse investeringen

Om de economische groei van ons land te bevorderen zal een plan ontwikkeld worden om (25
duizend gezinnen van ondernemers uit verschillende delen van de wereld aan te trekken), mensen
die een fijn leven willen leiden op dit eiland en die dan ook kansen zullen creëren op Curaçao. Dit
re-emigratie plan van buitenlandse ondernemers, zowel mannen als vrouwen, vraagt van hen een
tarief voor verblijfsvergunning en voor het starten van een onderneming van US$ 6000.00 per
persoon per jaar, kinderen van 0-18 jaar betalen niet. Men zal een vergunning van 5 jaar kunnen
krijgen na het afleggen van alle examens voor de integratie en als men dat wenst zou men kunnen
kiezen voor naturalisatie. Naast de vergunning en de kosten van het jaarlijkse bedrag, zullen ze een
examen moeten afleggen om hun kennis van ons Cultuur, het Papiaments en het Nederlands te
laten toetsen.
Wij zullen een transparant beleid voeren over de voorwaarden voor een legaal verblijf van
ondernemers en investeerders in ons land.
Het scheppen van werkgelegenheid
Werkgelegenheid komt door projecten van lokale en buitenlandse investeringen.
Onze regering gaat de arbeidsprocessen vereenvoudigen en zo ook de manier waarop de te
ondernemen stappen hiervoor moet gebeuren. Zoals eerder gesteld, is stabiliteit één van de
belangrijkste ingrediënten om investeringen die werk scheppen aan te trekken.
De MFK-regering zal werk scheppen. Het gaat om 1.500 tot 3.000 arbeidsplaatsen gedurende de
eerste twee jaar en wanneer onze regeerperiode er op zit zal dat 5.000 arbeidsplaatsen zijn.
In samenwerking met een nieuw instituut (het Nationaal Instituut voor Vorming en Onderwijs)
(Instituto Nashonal pa Preparashon i Edukashon – INPE) waarin vertegenwoordigers van vakbonden
en werknemers, alsook het private sector en de regering zitting hebben, zullen arbeiders worden
bekwaamd.
Wij zullen werkeloosheid verminderen:
- Wij zullen een regering zijn die op het economische vlak, het genereren van werkgelegenheid
voor ogen heeft, omdat wij geloven dat om een integrale humane ontwikkeling te bereiken, de
basisbehoeften van onze gezinnen in dit land gedekt moeten zijn. Het scheppen van
werkgelegenheid is gunstig voor de stabiliteit, algemene zekerheid, sociale interactie en eerbied
voor de rechten van iedereen.
- Wij zullen een meer concurrerende nationale economie promoten, die betere voorwaarden zal
bieden aan investering en het scheppen van werkgelegenheid, wat dan een hoger niveau van
economisch welzijn brengt.
- Wij zullen streven naar investering in de ontwikkeling van ons menselijk kapitaal waarvoor meer
concurrerende economische voorwaarden nodig zijn. Het regeringsbeleid zal gericht zijn op de
verhoging van de winst voor wat de projecten aangaat, vermindering van productiekosten op het
eiland, promotie van de investering in infrastructuur en vermindering van de risico’s die
investeerders lopen.
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- Wij zullen streven naar mogelijkheden voor mensen met een betere opleiding en zullen
marginering van anderen bestrijden, door het scheppen van goed betaalde banen. Wij zullen waar
mogelijk ruimte scheppen voor meer internationale ondernemingen die onze mankracht met
concurrerende prijzen als een ware optie willen beschouwen, maar met garanties voor ons volk.
Deze zijn enkele van de bestanddelen voor werkgelegenheid, vermindering van de werkeloosheid
en het ondernemen van meer ambitieuze projecten, en zodoende de productieve kansen van
Curaçao.
- Wij zullen onze geografische ligging, onze natuurlijke hulpbronnen en de schoonheid van ons
eiland benutten, om toeristische ondernemingen te promoten en zullen fiscale incentives geven
voor elke werkgelegenheid die een Curaçaoënaar schept. Hiermee stimuleren wij dat ook
landskinderen investeren.
- Wij zullen het technisch-professioneel onderwijs (LTS) stimuleren in het onderwijs systeem en
zullen de ‘Instituto di kapasitashon Tékniko-Profeshonal’ oprichten.
- In de industrie zal speciale ruimte geschept worden voor jonge mensen die deeltijds kunnen
werken, zodat ze niet hoeven op te houden met hun studie.
Economie die het gezin aangaat
De concurrentie van producten op A1 niveau tegen concurrerende prijzen en het afschaffen van de
OB schakel op het moment van import, zullen leiden naar lage prijzen in de supermarkten.
Het reorganiseren van de vlootmarkt uit Venezuela en meer landen toevoegen aan deze vloot met
meer bereik in het land om onze economie voor het gezin te helpen. Het opereren van deze
Venezolaanse barkjes moet opnieuw worden gestructureerd opdat zij ook producten uit andere
landen zullen verkopen. Er moet ruimte komen voor supermarkten als Super Stores/Save A Lot om
te concurreren met de bestaande prijzenkartel in de supermarkten.
De natuurlijke hulpbronnen van dit land moeten direct toegewezen worden aan het Volk.
Wij zullen een energetisch fonds/trust stichten waar, i.p.v. daarin te storten wat wij denken de
noden van het volk te zijn, de regering iedere drie maanden een cheque stort, uit de opbrengst van
het extraheren van Olie of Gas uit de territoriale wateren van ons land. De wet op de Olie wordt
dusdanig aangenomen dat deze reflecteert voordat contracten met Multi Nationals worden
getekend.
Kosten van levensonderhoud
De verandering naar een onafhankelijk Fossiele Energetisch beleid zal controle op zowel onze
economie als op de kosten van levensonderhoud vergemakkelijken en zal hierdoor de kosten van
het handeldrijven op Curaçao verlagen. Voor de hoge bedrijfskosten op een tropisch eiland met een
dagelijks gemiddelde temperatuur van 30 tot 40 graden C, is het nodig dat de activiteiten in een
luchtgekoelde ruimte plaatsvinden. Zo berekenen de handelslui hun hoge energiekosten door op de
prijzen van hun producten. Daarom gaan wij met bondige plannen deze hoge kosten van
levensonderhoud aanpakken, door ons onafhankelijk op te stellen van het energetisch beleid
gelieerd aan de olie.
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Energie
-

Zonne-energie
Wind-energie
Tidal Enegy (energie opgewekt door wateren die zich sterk in de stromingen der oceanen
bewegen)
Hydrogeen

Afval Energie
Hiervoor een project dat 175 duizend ton vuil kan verwerken en dat ongeveer 10-15 MW aan
energie dagelijks oplevert. Dit betekent tevens een gedeeltelijke oplossing voor het milieu en het
beheer van vuil dat niet goed loopt. Wij hebben meer dan 100 clandestiene plekken waar vuil
gestort wordt op ons eiland.
Het plan is:
-

Wij gaan de wettelijk voorgeschreven 20 gulden die burgers moeten betalen voor het
ophalen van vuil afschaffen.
Wij gaan ook het bedrag welke betaald moet worden op gouvernements vuilstortplaatsen,
30 gulden voor elke 1000 kilo vuil, afschaffen.

Secundair
“Fly Wheel Technology Energy”
Tegelijkertijd zal het volgende moeten gebeuren:
1. Vorm van bouwen, huizen Energy+, gebouwen energetisch efficiënt (Smart buildings).
2. Revolutie van LED lights.
3. Het creëren van ‘smart energy’: Smart Grid en Smart Energy: Alternatieve Energie –
Interverbinding van het Systeem – Het beheer van vraag en aanbod in het SMART GRID –
Transmissie en Distributie via een intelligente net – Curaçao heeft een Energie Beleid
systeem – Net Zero Buildings en huizen – Load Shedding en optimalisering met als resultaat
Efficiënt verbruik in ons land.
4. Het creëren van “Advanced Batteries” en het Opslaan van Energie
5. Smart water networks, het introduceren van ventielen die de watervoorziening verbetert
en de zuurstof in de leidingen verwijderen zal om zodoende het verbruik en verspilling te
verminderen met 10% tot een maximum van 33%.
6. Het constant opslaan van Energie, Energy Harvesting.
7. Gasvoorziening geschiedt via leidingen en niet meer met gascilinders.
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Economische en financiële stabiliteit
Gedurende onze regering zullen wij alle voorwaarden scheppen om transparanter te zijn en nog
meer te kunnen concurreren. Wij zullen mechanismen opzetten, opdat er economische en
financiële stabiliteit kan heersen. Het beheer van onze hulpbronnen zal op volkomen transparante
wijze gebeuren opdat de hele bevolking hiervan kennis kan nemen, opdat er dus geen twijfels of
vergissingen kunnen ontstaan. Wij zullen het portaal ‘CURACOMPRA’ introduceren opdat iedereen
in reële tijd kan nagaan welke goederen de regering voor de Staat heeft aangekocht. En wij maken
inlichtingen en controle beschikbaar voor de burgers.

Subsidie voor minderbedeelden
Wij zullen een nationaal politiek beleid handhaven om mensen die in grote nood verkeren bij te
staan, terwijl er werkgelegenheid wordt gecreëerd en er komt een hulp en bijstandsprogramma
“Mi Apoyo” welke zal dienen als een verzekering voor werkelozen, oftewel voor armoede op
Curaçao.
Vernieuwing en uitbreiding van de infrastructuur
Nu al laat de mobiliteit op Curaçao op verschillende plaatsen te wensen over en loopt de
ontwikkeling van publieke infrastructurele voorzieningen achter bij de verdere ontwikkeling van het
eiland. In ons nationaal plan voor de ontwikkeling van wijken, is het grootste probleem op Curaçao
de infrastructuur. Gebrek aan buurtcentra, parken en publieke pleinen waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten en men een plek voor sociale samenleving kan hebben. Gebrek aan sportfaciliteiten.
Wij weten echter dat er wel ruimte is om infrastructuur te creëren met wat wij al hebben, maar nog
in slechte staat verkeert en daar valt echter wel wat aan te doen. Zowel in de publieke
infrastructuur (o.a. wegen en openbaar vervoer), als in de logistieke infrastructuur voor
economische activiteiten (haven, luchthaven, Dok, ICT,) is een meerjarenplanning nodig en
grootschalige investeringen om de gewenste ontwikkeling van Curaçao mogelijk te maken.
Infrastructuur over het hele eiland
Er komt voor de wijken een infrastructureel plan, de grootste in de geschiedenis. Wij gaan ten
behoeve van de gezinnen op Curaçao, buurtcentra, parken en culturele ruimtes en sportfaciliteiten
aanleggen.
- Wegen die door de wijken lopen zullen worden onderhouden.
- Rijwegen zullen worden aangelegd in de ontwikkelingszones van Jan Thiel naar Mariepampoen en
ook in de zone van Bandabou, waarbij twee hoofdwegen vanaf Bethesda tot Willibrordus.
- De hele zuidkust wordt ontwikkeld, waarbij meer hotelkamers zullen komen wanneer wij
overgaan tot het construeren van hoogbouw, ‘High Rise Hotels’ met meer % real estate, opdat de
ontwikkelaar zijn investering kan kapitaliseren. De regering moet terreinen uitgeven aan solide
groepen en de andere groepen verplichten om wat ze reeds hebben te ontwikkelen.
- Het project Mariepampoen welke een toeristische zone is krijgt een boulevard met activiteiten,
hier wordt de hele buurt bij betrokken.
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- Voor wat Oostpunt met een oppervlakte van 44 km2 betreft, privé terrein, hier moet een einde
komen aan het dispuut welke al te lang heeft geduurd, en de verdere ontwikkeling van Curaçao
beperkt.
- Per jaar zullen 1.000 sociale volkswoningen worden gebouwd, of wordt er een nieuw mechanisme
aangedragen, gezien de financiële problemen waarin de huidige stichting zich bevindt. Het
huidige beleid van punten sparen (1 punt per maand, 12 punten per jaar om 500 te bereiken)
voordat men aan een sociale woning kan komen, wordt afgeschaft.
- Het schiereiland Caracasbaai zal worden ontwikkeld evenals de havenactiviteiten aan de
Caracasbaai.
- Er komt een nieuwe Vrije Zone en ook een nieuwe haven terminal op Bullenbaai met verbinding
naar het vliegveld.
-Er komen meer activiteiten m.b.t. het ecotoerisme (dit zijn hotels van een andere stijl vergeleken
met die welke men traditioneel op Curaçao tegenkomt) in het bekende Bandabou, waarbij
mensen van deze buurt zelf worden betrokken bij het realiseren van dit werk.
- Het proces van de herinrichting van de Raffinaderij zal starten evenals de aanpak van alle
projecten rondom de raffinaderij, inclusief dat of gas geconcentreerd of als vloeibaar zal worden
geleverd, d.w.z. Aqualectra/CRU en de raffinaderij een nieuwe brandstof gaat beheren; hiermee
gaan de kosten omlaag, zo ok de luchtvervuiling en zal er efficiënter worden gewerkt. Ook zal men
het zo noodzakelijke proces rond het asfaltmeer Buskabaai N.V. opstarten en versnellen.
- Verkoop van UTS of een strategische partner aantrekken. De regering moet afzien van situaties
waar zij in ondernemingen participeert en eveneens zelf ook de markt reguleert.
- Interconnection Management System: Wij zullen een nieuwe bron van inkomsten introduceren
voor de overheid, zonder dat deze effect heeft op de lokale markt.
- De overheid verliest inkomsten die voortkomen uit het lokale bel verkeer tussen lokale
telefoongesprekken en de internationale ‘carriers’.
Grote veranderingen om de ontwikkeling en de groei op lange termijn te steunen zullen
onontbeerlijk zijn. Men moet echter hier steeds rekening houden met het nodige evenwicht
tussen economische groei, sociale ontwikkeling en bescherming van de natuur en het milieu.

Innovatief en fair financieel en fiscaal beleid
Competitief en baanbrekend
Als land moet Curaçao in fiscaal opzicht concurreren met de regio, maar ook met de andere
entiteiten van het Koninkrijk, die een eigen fiscaal beleid voeren. Vooral de ontwikkelingen op de
BES-eilanden nopen tot een grondige herbezinning op de concurrentiekracht van het fiscale stelsel
dat wordt beoogd voor Curaçao. Tevens vergt het ontwikkelen van het land grote investeringen op
verschillende terreinen. Deze twee factoren (concurrentie en investeringen in ontwikkeling) zorgen
ervoor dat we op een zeer creatieve manier een nieuw fiscaal stelsel moeten ontwerpen en zo
spoedig mogelijk invoeren. Dat stelsel zal moeten uitblinken door eenvoud, effectiviteit en
controleerbaarheid, met een minimum aan administratieve taken voor inwoners en het
bedrijfsleven. In samenspraak met de stakeholders moet dit op gedurfde wijze worden ontwikkeld
en zo spoedig mogelijk ingevoerd.
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Betrouwbaar en deugdelijk
Een goed ontwikkeld land is alleen mogelijk met een deugdelijk financieel beheer en bijbehorende
structuur. Daaraan moet veel tijd en aandacht worden besteed om zo spoedig mogelijk het hoger
toezicht vanuit het Koninkrijk te kunnen beëindigen en op financieel terrein een zelfstandige
verantwoordelijkheid als land te kunnen dragen.

Rechtvaardig
Het fiscale stelsel moet rekening houden met uitgangspunten voor “fair contribution”. In
combinatie met controle, alsmede het op een transparante manier verantwoording afleggen door
de overheid over keuzes, beleid en resultaten, moet dit leiden tot een effectief fiscaal systeem dat
voldoende inkomsten genereert voor de ontwikkeling van Curaçao.
Financieel beleid van de overheid
Wij zijn ons ervan bewust dat Curaçao niet als maar leningen bij de bank kan blijven sluiten en
aangezien er geen duidelijk beleid is hoe groot de schuldenlast van de overheid is, willen wij
beginnen een instituut op te zetten voor een verantwoordelijk en efficiënt fiscaal beleid. Een fiscaal
beleid moet zorgen voor een betere verdeling van de rijkdom die dit eiland genereert. Daarom
zullen wij vanuit de Regering een streng bezuinigingsbeleid voeren v.w.b. de lopende lasten, waar
minder wordt uitgegeven aan administratieve kosten en wat tevens de schuldenlast zal
verminderen.
Om economische stabiliteit en een productief balans te bereiken zal ons nationaal PIB meer dan de
afgelopen twee jaar moeten toenemen. Wij zullen de handelsbalans tussen ons en onze
handelspartners moeten verbeteren willen wij een deugdelijk beleid over de financiën en economie
van Curaçao voeren.
Wij garanderen dat de economische middelen van ons land op verantwoorde wijze voor de
wijkprogramma’s zullen worden bestemd, wat zodoende een maximum sociaal effect zal hebben.
De komende tien jaar zullen wij ernaar streven meer toeristen en ondernemers aan te trekken die
door het niveau van onze mankracht en ons eiland zelf, Curaçao als een strategische bestemming
willen beschouwen. Hiermee zal de stroom naar de overheidskas toenemen en zullen de economie
en de financiën van dit land stabiliseren.
Wij zullen het concept Publiek-Private Investering promoten voor allen die op Curaçao komen
investeren, zodat ze strategische vennoten worden en niet slechts investeerders die ons land
beschouwen als een kans om handel te drijven. Zodoende zal deze vorm van investeren in de
overheidsfinanciën bijdragen tot onze ontwikkeling en tot het verlagen van onze schuldenlast.
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Bestuurlijke innovatie
De overheid moet gaan opereren op een manier waarop de inwoners weer het vertrouwen krijgen
dat de overheid hun belangen dient, hen helpt om problemen in het dagelijkse bestaan op te lossen
en bijdraagt aan een goed toekomstperspectief.
De complexe uitdagingen van het land Curaçao en de ambitieuze ontwikkelingsdoelstellingen,
vergen dat de overheid zich moet openstellen voor kennis, wensen en ervaringen van inwoners en
andere stakeholders. Dit betekent dat de overheid actief de wijken in moet gaan en structuren
moet bouwen voor structureel overleg met stakeholders.

De rol van de overheid moet er een zijn die niet actief zelf een ontwikkelingsbeleid opzet en
implementeert, en ook niet slechts afwacht wat er gebeurt en daarop reageert. De rol moet
stimulerend zijn en faciliterend waar nodig, mogelijk en gewenst. De overheid anticipeert de
gebeurtenissen die de ontwikkeling van het land raken.
Legaliteit
De Overheid moet op transparante wijze met haar ambtenaren en burgers omgaan, rekenschap
geven en toegankelijk blijven. Moet de controle op wetten kracht bijzetten. Er zijn veel wetten,
maar aangezien er geen transparante controlemechanisme is in dit land, hebben wij constant het
probleem dat mensenrechten worden vertrapt. Privacy wordt niet gerespecteerd, functionarissen
die wetten moeten invoeren falen in deze. Daarom vraagt Curaçao erom het concept PAIS SABIO
(Smart Country) te introduceren. Overheid, economie, mobiliteit, milieu, mensen, levenswijze,
allemaal voortgedreven door wijsheid.
Smart Governance – Smart Economy – Smart Mobility
Smart Environment – Smart People – Smart Living
Regionale ontwikkeling van het land
Door het remigratie plan zullen wij overal op het eiland een ruimtelijke ordening hebben. Er zullen
nieuwe en moderne wijken worden geconstrueerd. Hoofdwegen moeten worden aangelegd om de
toegankelijkheid naar bepaalde ontwikkelingsgebieden te verbeteren – de Caracasbaaiweg moet
een driebaansweg worden (en naar gelang de intensiteit van het verkeer, en op spitsuren zullen 2
banen beurtelings in gebruik zijn); er zal een alternatieve route aangelegd worden van Jan Thiel
naar Mariepampoen. Er wordt van Bethesda naar Willibrordus een weg aangelegd en zodoende
een alternatieve route naar Bandabou via Bullenbaai. Duurzame energie garandeert dat
gedecentraliseerde energetische productie rustig meegaat met de gebieden in ontwikkeling (er
zullen geen beperkingen zijn v.w.b. waterleiding- en energievoorziening).
Er moet naar mogelijkheden worden gezocht om van het centrum van Willemstad (Punda en
Otrobanda) een Vrij Zone te maken. In de toekomst, bij de jaarwisseling zullen veel mensen
bijeenkomen in de binnenwateren in de stad en rondom de bruggen Emma en Juliana voor de
traditionele viering van oud- en nieuw op grandioze wijze. (Dit doen wij om eenheid en het gevoel
van vaderlandsliefde te stimuleren).
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Staatshervorming
Wij zullen activiteiten organiseren om de constitutionele status die wij 6 jaar geleden verkregen
groots te vieren en die meer inhoud te geven. De nodige hervormingen zullen worden aangewend,
de bevolking zal weer geraadpleegd worden over thema’s van algemeen nationaal belang en
zodoende zal de koers welke Curaçao inslaat synchroon met het volk lopen. Er zal ook een
referendum komen opdat de bevolking zich kan uitspreken over constitutionele thema’s die onze
democratie zullen verbeteren.
Wij gaan het proces initiëren waarbij ambtenaren rekenschap geven van hun werkzaamheden en
waarbij het handelen van de autoriteiten wordt gemeten aan de hand van wat zij presteren en niet
vanuit politiek oogpunt beschouwd. Wij zullen het systeem van succes aanwijzen invoeren om het
werk van de regering te meten in zaken betreffende investering, transparantie en hoe de
hulpbronnen van het volk worden beheerd. Bovendien zullen er wetten komen die toestaan dat
een Minister-President door VOLKSSTEMMING wordt gekozen.
DIREKT, een proces starten welke toestaat dat ook parlementariërs DIREKT door VOLKSSTEMMING
gekozen wordt.
Hiermee willen wij politieke stabiliteit wat ons garandeert dat acties door een regering
geïmplementeerd niet plotseling kunnen veranderen doordat er een nieuwe regering zitting neemt.
Men komt tot een sociale consensus, dat degene die de verkiezingen wint ALTIJD ZIJN TIJD UITZIT
om het MANDAAT uit te voeren welke het volk hem gegeven heeft. Zo zal men tot regeerakkoorden
komen om het land vooruit te helpen.
Er zal verder een GEDRAGSCODE voor politici ingesteld worden en wij zullen meer samenwerking
promoten en dialoog met de bedrijfswereld, vakbonden en consumentenverenigingen, opdat de
hele Curaçaose gemeenschap daadwerkelijk vertegenwoordigd is in de beslissingen die de regering
neemt.
Resultaten die gemeten kunnen worden en het gebruik van indicatoren
De regering zal haar taak moeten vervullen met doeleinden voor ogen die geëvalueerd kunnen
worden, en moet haar activiteiten dusdanig organiseren dat die geëvalueerd kunnen worden via
indicatoren die vooraf al bekend zijn. Inlichtingen in de vorm van data en indicatoren moeten een
belangrijk deel vormen van het beleid gebaseerd op ’t model Plannen, Doen, Controleren,
Handelen. (fig. 1 eerder in dit document). Slechts op deze wijze kan aangegeven worden of er
vooruitgang is of niet en hoe dit op een proactieve manier gecorrigeerd kan worden.
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De pilaren die een regering steunen zijn:
- Een leiderschap die ons leidt naar de richting waar wij ons leven kunnen veranderen, de huidige
omstandigheden kunnen verbeteren, waar een betere toekomst wacht.
- Wij zullen streven naar wetten en regelgevingen die elk mens in dit land verzekeren en
garanderen, dat hier een regering zit die altijd aan haar volk denkt en aan alle gezinnen die dit land
vormen. Wij gaan wetten maken en verbeteren die ons elke dag weer zullen helpen vandaag een
beter leven te leiden dan gisteren en een morgen tegemoet te gaan zonder vrees en zonder risico’s.
- Al onze inzet en als ons werk zal toegewijd zijn aan het ontwikkelen van dit land en haar mensen.
Wij geloven dat een regering die het welzijn van haar mensen voor ogen heeft een regering is die
haar volk naar vooruitgang leidt.

Institutionaliteit, Rechtsstaat en Gerechtigheid
Veiligheid van de burgers
Een nieuw plan zorgt voor een duidelijke aanwezigheid van de politie op plaatsen waar meer
commerciële activiteiten plaatsvinden, waar meer mensen voorbijkomen en waar meer
gemotoriseerd verkeer is met mensen die hun dagelijkse boodschappen doen, opdat er rustig
inkopen kan worden gedaan terwijl men zonder bang te zijn zich beschermd voelt tegen
overtreders.
De MFK-regering staat SERO TOLERANCE voor tegen de criminaliteit, inclusief minderjarigen die
welke kleine overtreding dan ook zouden plegen. Er zal worden gezorgd dat hij/zij verplicht
heropgevoed wordt om herhaling te voorkomen. Er wordt ook Sero Tolerance voor White Collar
Crime gehanteerd en er zal een speciale controle ingesteld worden met een anti-corruptie unit om
dit thema aan te pakken.
Wij zullen onze politieagenten uitrusten opdat zij op professionele wijze het hoofd kunnen bieden
aan de noden van de bevolking. Zij zullen gecontracteerd en voorbereid worden en krijgen toegang
tot alles wat de corpsleden nodig hebben om hun bekwaamheid bij het optreden te verbeteren. Wij
schaffen 150 nieuwe patrouille auto’s aan, speciaal uitgerust voor de politie.
De politieagenten worden gevormd met een hoge mate van moraal en aan hen zal rechtszekerheid
worden gegeven opdat zij kunnen optreden, zonder te vrezen dat zij na hun plicht te hebben
volbracht geconfronteerd zullen worden met juridische problemen.
Het corps zal trainingen krijgen om een betere ‘shooting range’ te bereiken en er zullen
internationale uitwisselingen plaatsvinden opdat ieder lid van het geüniformeerde corps van dit
land een beter niveau van opleiding ontvangt.
POLITUR zal voor haar leden verbeterd worden om die kwaliteit te kunnen bieden waarvoor het is
opgericht; zij worden dus de eenheid om toeristen die Curaçao bezoeken te helpen, ze wegwijs te
maken en ze te beschermen.
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MOTORCROSS wordt geïntroduceerd als mobiliteit voertuig aan de stranden en plekken waar
mensen hun auto’s vroeg gaan parkeren. Hiermee lukt het ons bescherming te bieden op plekken
waar de gewone patrouilles geen bereik hebben.
De politie auto’s zijn eigendom van de agenten die ze besturen, opdat zij ze schoonhouden en op
elk moment waar nodig zich kunnen presenteren. Hiermee profileren wij ons als een land waar
veiligheid, orde en discipline heerst.
Wij zullen het digitale camera project professioneel aanpakken en de controle op het rijgedrag via
het systeem ‘vision’ introduceren, om de te hoge snelheid in de gebieden van grote risico’s te
verminderen.

Sociale innovatie
Zolang er verschillen bestaan tussen scholen en er SOCIALE en ECONOMISCHE ONGELIJKHEID
bestaat, zullen wij geen kans van verdere ontwikkeling op gelijke voet kennen. Ons Nationaal
Ontwikkelingsplan van de wijken is essentieel om een situatie van gelijkheid te scheppen.
Het Nationaal Ontwikkelingsplan voor de wijken is een strategie om de sociale economische
achterstand in te halen in de 150 wijken op Curaçao. Het plan is klaar om uitgevoerd te worden in
23 wijken in 2017 en zo achtereenvolgens in 2018 in 25 wijken en na 2019, nog eens 25.
Wij zullen het aantal onderstand trekkers onder de jeugd verminderen en zullen hen stimuleren
met programma’s speciaal voor hen ontworpen, opdat zij weer in het arbeidscircuit terecht kunnen
komen. Wij zullen het algemene fonds voor pensioenen voor het volk scheppen en de AOV
handhaven of die helemaal vervangen.

Senioren
- Wij zullen een plan ontwerpen voor senioren die aan recreatieve activiteiten kunnen deelnemen
welke hen naar behoefte zullen helpen hun fysieke, mentale en sociale condities te handhaven.
- Wij zullen de commerciële en productieve sector op Curaçao koppelen aan de senioren, met het
doel ruimte voor hen te scheppen om werk te produceren conform hun fysieke en mentale
vaardigheden.
- Wij zullen een plek met geriatrische specialiteit voor ouderen van dagen creëren, opdat de
senioren van ons eiland een waardige en gezonde plek hebben waar zij hun laste levensetappe
kunnen doorbrengen.
- Alle publieke ruimtes en transport mogelijkheden zullen senioren speciale faciliteiten aanbieden.
- Wij zullen een plan ontwerpen “60/65 en +” met het doel maandelijks economische hulp te
bieden aan senioren of aan slachtoffers van de armoede - kwetsbare mensen zijn dat - en wij zullen
ze helpen om weer economisch actief te zijn.
- Wij zullen “Kobra sero” introduceren, een programma voor senioren die voor transport niets
hoeven te betalen.
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Onvermogen
- Wij zullen een minimum quotum van werkgelegenheid instellen voor bedrijven.
- Wij zullen gespecialiseerde rehabilitatie centra oprichten in hospitalen of in speciale klinieken.
- Wij zullen de commerciële en productieve sector op Curaçao koppelen aan mensen met
capaciteiten die anders zijn, om ruimte voor hen te scheppen werk te kunnen produceren conform
hun fysieke en mentale vaardigheden.
- Wij zullen hier op ons eiland een Teleton organiseren, opdat de hele bevolking kan bijdragen aan
het bouwen van een Rehabilitatie Centrum voor personen met fysieke capaciteiten die anders zijn.
- Wij zullen de regelgeving m.b.t. het bouwen van huizen en gebouwen in dit land veranderen,
opdat voor altijd bij het bouwen rekening wordt gehouden met architectonische aanpassingen
zodat ook voor mensen met capaciteiten die anders zijn deze gebouwen gemakkelijk toegankelijk
zijn.
- Wij zullen het plan playa accessibel (toegankelijke baai) lanceren opdat ook mensen met
capaciteiten die anders zijn op een gemakkelijke manier naar de baai kunnen gaan om te genieten.
- Wij zullen op zoek gaan naar een mogelijke Certificatie voor ons eiland, om Curaçao als eerste
toeristische bestemming in het Caribisch gebied te classificeren als “Handicap Friendly”.
- Wij zullen studiebeurzen uitreiken aan kinderen en jonge mensen met capaciteiten die anders
zijn.
- Wij zullen in de Regering 25/50 ruimtes scheppen voor personen met capaciteiten die anders zijn,
opdat zij de kans krijgen conform hun vaardigheden zich professioneel te bekwamen.

In mensen investeren
Het land Curaçao is een succes als de mensen die samen het land vormen de kans en de ruimte
krijgen succesvol te zijn. Er moet op een brede en integrale manier worden gewerkt aan de
optimale ontwikkeling van mensen jong tot oud, zodat een ieder de kans heeft zich te ontwikkelen
tot een persoon die zeker is van zichzelf, gezond is en zich veilig voelt. De taak van de overheid is
om dit actief te stimuleren en te ondersteunen.

Sociale Cohesie
De multi-culturaliteit van Curaçao is een rijkdom die we moeten koesteren. De kleinschaligheid van
de gemeenschap vergt bovendien dat we veel van elkaar moeten kunnen verdragen en productief
moeten samenwerken. Vanuit de overheid moet daarom sociale cohesie en een “civic attitude”
(verantwoord burgerschap) worden bevorderd door activiteiten rond persoonsvorming van kinds af
aan te stimuleren en bevorderen.
Focus op de jeugd
De jeugd (0-24 jaar) vergt speciale en constante aandacht van de overheid, omdat zij de basis
vormen voor de toekomst van Curaçao. Door middel van een systeem van ketenzorg en monitoring
moet de overheid zorgen dat er in alle fasen en aspecten van de ontwikkeling van een jeugdige tot
volwassene er faciliteiten en mogelijkheden zijn voor ondersteuning en begeleiding. De toekomst
van Curaçao is afhankelijk van de ontwikkelingskansen die ieder kind krijgt. Speciale aandacht is
nodig voor resocialisatie en ondersteuning van kwetsbare groepen.
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Cultuur en Sport

MFK heeft het Nationaal Ontwikkelingsplan in werking gesteld; het plan bevat nieuwe sportvelden
en vernieuwing van de bestaande, ook zullen er nieuwe buurcentra gebouwd worden en zullen de
bestaande worden vernieuwd. Bovendien wordt het volk publieke gebieden in hun wijk terug
geschonken waar kunst en cultuur aandacht krijgt (voorbeeld het Wilhelmina Park).
Bestaande en nieuwe sportvelden zullen gunstig gebruik kunnen maken van water en elektriciteit
dankzij ons duurzame energie beleid.

MFK zal een nationale school voor Professionele Kunst op Curaçao vestigen

Er zal ook een wet en een atmosfeer op Curaçao worden geschapen om Kunst, Cultuur en creatieve
expressie vanaf de kleuterklas tot aan de activiteiten in de algemene lokale gemeenschap te
bevorderen. Er zal een schema worden ontworpen waar opkomende kunstenaars worden
gesteund, worden geleid, hun talenten worden gestimuleerd, in het buitenland op de markt
worden gebracht, hun auteursrechten worden beschermd en waar ze worden gesteund bij hun
tentoonstellingen en concerten.
Wij zullen coöperativisme stimuleren waar artistieke creaties plaatsvinden.
Wij zullen een publieke markt organiseren waar kunst op Curaçao vervaardigd kan worden
tentoongesteld en verkocht. Wij zullen het eerste kunstfestival gecombineerd met toeristische
evenementen ontwikkelen. Wij zullen uitzoeken waar er fondsen zijn die aan kunst willen doneren,
inclusief fondsen van de Unesco. Wij zullen een ministerie oprichten om cultuur en kunst te
bevorderen, welke dienst doet als culturele agent die de activiteiten voor het bevorderen van
cultuur en kunst monitort en follow up geeft.

Onderwijs en arbeidsmarkt
Voor een gezonde basis om Curaçao te ontwikkelen is een goed onderwijssysteem, dat mensen de
kans geeft zich optimaal te ontwikkelen en kwetsbare groepen speciale aandacht geeft, van
doorslaggevend belang. Een systeem dat iedereen kans geeft om zich optimaal te ontwikkelen en
die speciale aandacht wijdt aan kwetsbare groepen. Dat betekent dat scholen en docenten
gestimuleerd, uitgerust en ondersteund moeten worden waar nodig om hun taak zo goed mogelijk
te vervullen. Wij zullen het onderwijssysteem op Curaçao vernieuwen zodanig dat wij elk kind
uitstekend onderwijs garanderen. De kwaliteit van het onderwijs op Curaçao zal overal op ’t eiland
norm zijn. Geen kwestie meer dat er kwaliteit onderwijs alleen op bepaalde scholen gegeven
wordt.
Onderwijs en opvoeding zullen gevoelig aan ons lokale cultuur worden aangeboden. Het macro
plan van het land zal gesynchroniseerd moeten worden aan dat welke aan tieners wordt gegeven.
In die richting moeten ze goed gevormd worden. (Analytische capaciteiten, Professionele
attributen, Getraind om voortvarend te zijn, Gevoelig voor het handeldrijven, voor het
Administreren van commerciële zaken, met kennis van Engels, Spaans en Nederlands.
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Wij zullen hen motiveren om een sterke affiniteit te ontwikkelen voor kunst en cultuur van ons
land, het Caribisch gebied en Latijnsamerika als deel van onze oorsprong.
Er zullen programma’s ontwikkeld worden om het hoge percentage van “Drop Outs” af te remmen.
Ouders worden geïnformeerd omtrent het nieuwe systeem van onderwijs en opvoeding en op
welke manier dit synchroon is met ons land (brightwheel concept) vanaf de ‘crash’ en op de
‘kleuterschool’.
Wij zullen programma’s voor het toekennen van Beurzen ontwerpen voor allerlei schoolsporten,
ook het voortgezet onderwijs zal worden gecoördineerd met de universiteiten in onze regio waar
de sporter zijn sport kan uitoefenen en onderwijs genieten conform de afspraken tussen de
regering en deze universiteiten.
Wij beginnen met een sport curriculum gecombineerd met de schoolstudies en verlengen daarna
de schooltijden.
De situatie van het opleidingsniveau van de huidige beroepsbevolking en de doelstelling om
inwoners zich optimaal te laten ontwikkelen, brengt met zich mee dat er een stimuleringsbeleid
nodig is voor “life long learning” (een leven lang leren) dat faciliteiten en incentives biedt voor
continu scholing. Volwassenen zullen de kans krijgen om zich te ontwikkelen op het gebied van
Kunst en Commercieel beleid.
Er zijn 2 problemen van sociale dimensie op Curaçao
Wij hebben een ‘brain drain’, omdat er meer kansen zijn buiten Curaçao en daarom keren onze
jonge talentvolle mensen met een goede opleiding niet terug.
Daarom gaat wij meer discussies uitlokken tussen onze eigen mensen met de vraag of het wijs is
om onderwijs in het Nederlands te blijven geven of dat wij naar het Engels moeten overstappen.
Onderwijs met voertaal Engels zal onze jongeren oneindig veel kansen in onze regio geven. Onze
kinderen kunnen kiezen om dichter bij huis op een hoger niveau verder te gaan studeren.

Wanneer de 5.000 arbeidsplaatsen gecreëerd zijn zullen 50% hiervan synchroon voor de jongeren
bestemd zijn die zich gemakkelijk hierin zullen kunnen ontplooien.
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Landbouw, Veeteelt en Visserij

- Wij zullen op Curaçao een nationale strategie vestigen voor de ontwikkeling van de agroindustrie.
- Wij zullen een studie laten maken van de grond en hoe haalbaar de productie van landbouw en
veeteelt hier is.
- Wij zullen de eerste markt voor de verkoop van wat onze ‘kunuku’ en de zee om ons heen
produceert promoten.
- Wij zullen stimulansen geven aan de import van organische kunstmest, opdat onze
landbouwgronden een hoger rendement leveren van wat wij verbouwen.
- Wij zullen een stimulans geven om speciaal behandeld water uitsluitend te gebruiken voor de
landbouw.
- Een fabriek zal worden geïnstalleerd om zeewater te behandelen voor uitsluitend gebruik bij de
landbouw. Deze zal 100% op duurzame energie opereren.
- Wij zullen organische fruit- en groenteteelt in kassen stimuleren.
- Wij zullen rechtszekerheid en financiële zekerheid geven aan de agro-industrie en aan de
investeerders.
- Wij stimuleren het opzetten van een vissersvloot voor visserij in diep water.
- Wij geven stimulansen om de bestaande vissersvloot met vissers die dichter bij de kust vissen te
moderniseren en uit te breiden.
- Wij zullen de eerste nationale motoren fabriek instaleren waarmee wij vissers steunen en zullen
de booteigenaren de garantie geven dat hun motoren ook veel langer meegaan.
- Wij zullen het gebruik van technologie stimuleren bij de vissersvloot die dichter bij de kust vist.
- Er zullen internationale akkoorden worden gesloten opdat de vissers die in diep water vissen,
hun producten kunnen exporteren.
- Wij zullen de eerste veeteelt boerderij op dit eiland realiseren waar de bodemgesteldheid, het
klimaat, de plantengroei geschikt zijn om veeteelt uit te oefenen.
- Wij zullen productieve verbindingen aangaan om handel te drijven en dat zal voordeliger zijn om
gevolg te geven aan vraag en aanbod op Curaçao, ook bij export.
- Wij zullen vissers financiering van het gouvernement aanreiken opdat zij beter
materieel kunnen aanschaffen om de productiviteit te doen toenemen.

Toegankelijke gezondheid
Wij gaan de diensten in de gezondheidszorg en bijbehorende kantoren onder één dak aanbieden.
Wij zullen investering in fondsen van privé verzekeringen stimuleren.
Wij zullen de wet op de huidige medische basisverzekering veranderen, voor een rol die werkelijk
sociaal voor iedereen in dit land is. Samen met privé verzekeringsmaatschappijen zullen wij
additionele pakketten samenstellen met de basisverzekering die de regering verplicht is aan haar
burgers.
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Mocht dit niet mogelijk blijken dan zullen wij de mogelijkheid zoeken bij internationale
verzekeringsmaatschappijen om ons hele bevolking in hun portfolio te plaatsen.
Multinationale maatschappijen bij wie miljoenen mensen verzekerd zijn, zouden ons een medisch
pakket kunnen aanbieden met toegang tot de Verenigde Staten, Nederland/Europa en ZuidAmerika (Colombia) tegen veel beter concurrerende prijzen dan die welke wij aan nauwelijks 150
duizend inwoners via een lokaal nationale fonds kunnen geven.
Wij zijn bezig met een plan om meer specialisten naar ons eiland te halen om zodoende de
ellenlange wachtlijsten tot het verleden te laten behoren.
Wij zullen “ciclo vías” herintroduceren, waar wegen worden afgesloten opdat de bevolking
structureel toegang heeft om te lopen en zodoende een gezond bevolking te creëren. Wij zullen bij
trainingslokalen over heel Curaçao porgramma’s subsidiëren zodat iedereen 4 uur per week kan
gaan gymmen. Via Korpodeko zullen ondernemers die van gymmen afweten gefinancierd worden,
opdat als het nodig is meer gymlokalen aangetrokken worden na een analyse of er genoeg zijn voor
de hele bevolking. Wij willen een bevolking van gezonde mensen opbouwen.
De roeping en de behoeften van Curaçao
Wij geven stimulansen aan de bestaande eigendommen en zullen de ‘branding’ verbeteren.
Wanneer er reistickets aan toeristen verkocht worden, betalen ze een bedrag erbij voor een
medische verzekering.
Wij zullen inderdaad het meesterplan voor het toerisme invoeren. (STMP).
Wij zullen een systeem implementeren om de QUOTA voor hotelkamers te vermijden.
Wij zullen de verantwoordelijkheden en de capaciteiten van de ‘Curaçao tourist board’ uitbreiden
opdat zij een markt studie kunnen realiseren en van de ontwikkeling van het toeristisch product
welke Curaçao als toeristische bestemming bestempeld. Wij verbinden ons ertoe de praktijk van
duurzaamheid voor te staan, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit wordt verbeterd. Wij gaan een
studie maken van de luchttoegankelijkheid van dit eiland en zullen activiteiten implementeren om
ons toegankelijker te maken voor toeristen. Wij zullen onze website ontwikkelen een onze
toegankelijkheid tot de sociale media om meer toeristen aan te trekken.
Wij zullen een internationale campagne opzetten voor het promoten van Curaçao als toeristische
bestemming van kwaliteit en zullen dit ook doen via de sociale media. Wanneer eenmaal Curaçao
haar plek heeft als toeristisch product, gaan wij uitzoeken of er op het vliegveld een toeristische
kaart van $ 10.00 kan worden geïntroduceerd.
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Aan alle ambtenaren werkzaam bij departementen die contact hebben met toeristen zullen
trainingen worden gegeven. Men zal dan een verandering van 180 graden opmerken in de aimabele
wijze waarmee onze mensen met toeristen in ons land omgaan.
Een geautomatiseerd systeem van de Douane op het vliegveld zal reigers uit het buitenland
uitkiezen die hun bagage en goederen moeten laten zien, met het doel dat men zich aan de regels
van de douane houdt. Men zal mensen werkzaam in hotels e.d. zullen getraind worden in de
toeristische industrie om o.a. Mandarijn en Cantonees te leren.
In het buitenland
Het aantal inwoners van dit land moet uitgebreid worden van 150 duizend tot 350 duizend in de
komende 10 jaar. Daarvoor gaan wij voor ons land een re-emigratie wet introduceren.
Het voornaamste doel is dat 100 duizend Curaçaose inwoners die in het buitenland wonen
terugkeren.
Wij zullen de fiscale wet voor gepensioneerden in dit land aanpassen en dit zal ook een vorm zijn
om het aantal inwoners uit te breiden; ook zij wollen dezelfde cursussen van cultuur en taal
moeten volgen als de re-emigratie plan met zich meebrengt om te integreren.
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Dit allemaal
voor
“Een zeker, gezond en veilig Curaçao”
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