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Curaçao
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Via het ‘Tijdelijk landsbesluit Opleidingen Opleidingsinstituut
Rechtshandhaving en Veiligheidszorg
(ORV)’ zijn de taken en aangeboden opleidingen binnen dit instituut wettelijk
bekrachtigd.
Het Landsbesluit houdende algemene
maatregelen (LBham) is onlangs aan de

ORV wettelijk bekrachtigd
Staten aangeboden. Uitgelegd wordt dat
de minister van Justitie via dit LBham
voorlopig weer bevoegd is om namens de
regering bestuurlijke bevoegdheden uit
te oefenen met betrekking tot de kwaliteitseisen, opleidings- en trainingsve-

reisten voor de politie en andere medewerkers werkzaam bij organisatie belast
met rechtshandhaving, rechtsorde, openbare orde en veiligheidszorg. De eerdere
Politieregeling 1999 was na de staatkundige ontmanteling niet meer geldig

waardoor de minister van Justitie formeel
geen wettelijke bevoegdheden tot zijn beschikking had om voorschriften te stellen
met betrekking tot de opleiding van ambtenaren van politie. Daarmee kon hij ook
niet voldoen aan de afspraak binnen de
Rijkswet politie van Curaçao, van Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius
en Saba.

Kennismaken met koksopleiding

Onderzoek
van KITLV
naar eilanden
Door John Samson

Hilversum - Wetenschappers doen een omvangrijk
onderzoek naar de zes voormalige Antilliaanse eilanden
over de politieke situatie, media, geschiedenis en cultuur. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde (KITLV) krijgt daar ruim 750.000 euro
voor.
Onder politici en ambtenaren
in Den Haag is er behoefte aan
kennis over de eilanden voor het
maken van beleid voor de Caribische gemeenten. De Rijksoverheid maakt zo’n 5 miljoen euro
vrij voor onderzoek. De onderzoeksresultaten moeten duidelijk maken hoe de culturele verschillen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland
overbrugd kunnen worden.
Wetenschappers Gert Oostindie, Wouter Veenendaal en Stacey MacDonald waren donderdag te gast in het programma
Dichtbij Nederland met Naeeda
Aurangzeb.
Het onderzoek van KITLV
gaat over vier thema’s: cultureel
erfgoed, politiek, media en geschiedenis. De politieke situatie
op de eilanden en de lokale
nieuwsmedia worden onder de
loep genomen. Wetenschappers
gaan zich ook buigen over de
migratie en sociale geschiedenis
van de bovenwindse eilanden
waar nu nog weinig over bekend
is.
Op de eilanden is het bijna
twintig jaar geleden dat wetenschappers een opinieonderzoek
hebben gedaan. ,,Nederland
onderhandelt met Antilliaanse
politici en er kan een groot verschil zijn tussen wat die politici
vinden en wat de bevolking
daadwerkelijk vindt”, zegt wetenschapper Wouter Veenendaal, verantwoordelijk voor de
peiling. Ook zal onderzocht worden hoe er over corruptie en het
bestuur op de eilanden wordt gedacht.
Uniek is dat een wetenschapper met de verschillende
nieuwsredacties op de eilanden
wil meelopen, om van binnenuit
te observeren hoe de redacties
hun keuzes maken. ,,Ik ben
vooral benieuwd naar hoe de be-

volkingen hun eigen identiteit
vormen in relatie tot Nederland”, vertelt onderzoekster Sanne Rotmeijer. ,,Maar ik ga ook
de nieuwe media zoals Twitter
en Facebook onderzoeken, hoe
mensen nieuws van en over de
eilanden brengen. Oók hoe Caribische Nederlanders dat vanuit
het buitenland doen.”
Eén van de vier wetenschappers komt uit Curaçao en zij gaat
zich de komende tijd bezighouden met hoe er over natuur en
cultureel erfgoed wordt gedacht.
Ook bij dit thema lijkt wantrouwen onder de bevolking een grote rol te spelen. ,,Je merkt op de
eilanden een soort van jaloezie.
Je ziet vooral dat buitenlanders
actief zijn met natuurbehoud en
cultureel erfgoed, maar je ziet de
lokalen en buitenlanders niet
snel met elkaar samenwerken”,
aldus Stacey MacDonald. Aan
haar de taak om te onderzoeken
hoe lokalen en migranten op de
eilanden hun culturele verschillen kunnen overbruggen.
Er is weinig bekend over de
sociale geschiedenis van de Bovenwindse Eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Wetenschapper Jessica Vance Roitman buigt zich de komende tijd
over migratie, bestuur en hoe de
inwoners hun identiteit vormen
op deze eilanden. Net als de drie
andere wetenschappers, heeft
Roitman de eilanden in januari
bezocht. Behalve in het Nationaal Archief op Curaçao is zij op
de Bovenwinden veel unieke en
belangrijke documenten tegengekomen die bijna schreeuwen
om geconserveerd te worden.
,,In de komende maanden
schrijf ik artikelen die over slavernij en emancipatie op de Bovenwinden gaan”, zegt Roitman.
i caribischnetwerk.ntr.nl

Premier Ivar Asjes (PS) heeft onlangs het Academy Hotel bezocht om kennis te maken met studenten
die daar een opleiding volgen. Het project wordt gefinancierd door Reda Sosial en is opgezet in samenwerking met Curaçao Tourist Board (CTB), Curaçao Hospitality Training Foundation (CHTF) en
Stichting Educatie Granbeeuw (SEG). De studenten krijgen een kokstraining op niveau 2 en 3 in het
kader van het tweedekansonderwijs. Zij komen wekelijks bij elkaar voor theorie- en praktijklessen.
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Weinig samenwerking ministeries
Vervolg van pagina 5
minimumloon

De SER vindt ook dat er weinig
samengewerkt wordt tussen de
ministeries. Het besluit om het
minimumloon te verhogen
wordt genomen bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn (SOAW). Als
motivatie bij dit besluit wordt
uitgegaan van de positie van de
mensen die het minimumloon
ontvangen. Maar zo stelt de
SER, er mist een bredere economische visie. Daarbij wordt verwezen naar de ‘Macro Economische Analyse Indexering Minimumloon’ van het ministerie
van Economische Ontwikkeling
(MEO) die in november 2014 is
uitgevoerd. SER: ,,In deze macro

economische analyse wordt geconcludeerd dat een mogelijke
indexering een drukkend effect
heeft op de economische groei
van Curaçao en direct negatieve
gevolgen heeft voor het aantal
banen.” Verwijzend naar de genoemde analyse van MEO,
wordt vastgesteld dat met de verhoging van het minimumloon
de inkomsten in de staatskas
met 0,8 miljoen gulden zullen
dalen als gevolg van minder
winst bij bedrijven.
Ook de minister van Financiën heeft zo zijn visie en adviseert
in een brief van 14 november
2014 de minister van SOAW om
niet over te gaan tot een verhoging van het minimumuurloon.
,,De Minister van Financiën

wijst er in zijn advies op dat: (1)
de andere door de overheid gecontroleerde inkomens (uitkeringen en salarissen ambtenaren) ook niet worden geïndexeerd per 1-1-2015; (2) een
verhoging van de minimumlonen in deze fase van het proces
het economisch herstel zal verstoren; (3)
door indexering van het minimumuurloon de werkgeverslasten verder toenemen, wat volgens de Minister van Financiën
funest kan zijn voor de werkgelegenheid; en (4) de lage inkomensgroepen via fiscale maatregelen tegemoet worden gekomen, zodat ze er niet in
koopkracht op achteruit gaan”,
aldus de SER.

Nieuw Nederland onder de loep

George Schmit en Rensley Victoria zijn onlangs op Fort Amsterdam uitgenodigd door vertegenwoordigers van Usona, Dienst Openbare Werken (DOW) en de afdeling wetgeving om een toelichting te
geven op de werkzaamheden die volgend jaar zullen plaatsvinden in de wijk Nieuw Nederland. Het
gaat om infrastructurele werken, de bestrating en riolering. Schmit en Victoria zijn bestuurders van
stichting ‘Fundashon Nieuw Nederland Nobo’. De projecten in Nieuw Nederland worden gefinancierd
met Nederlandse fondsen. De werkzaamheden werden met grote tekeningen inzichtelijk gemaakt.
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