
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het kader van
het Verdrag voor de Rechten van
het Kind is het van belang dat
openlijk vastgesteld wordt of Cu-
raçao en de andere eilanden in
het Caribisch gebied de Euro-
pees-Nederlandse norm aan-
houden of een andere norm
hanteren. 

Dat heeft Tamara Salsbach
naar voren gebracht bij de pre-
sentatie van het derde ngo-rap-
port met betrekking tot de im-
plementatie van de Conventie
voor de Rechten van het Kind.

Zij hield deze presentatie on-
langs op 24 september in Zwit-
serland. Zij legt over dit punt
tegenover deze krant nader uit:
,,Ik wil heel graag de status-
kwestie aan de orde brengen.
Voor het Comité Rechten van
het Kind in Genève was het on-
duidelijk wat de status van de
verschillende landen van het Ko-
ninkrijk buiten Europa is. On-
danks het feit dat uitgelegd is dat
wij een autonoom land zijn

binnen het Koninkrijk, konden
zij niet begrijpen hoe de uitein-
delijke verantwoordelijkheid
voor uitvoering van het verdrag
binnen het Koninkrijk geregeld
is. In hun ogen is Nederland
eindverantwoordelijk met of
zonder die autonome status.”

Daarnaast, zo legt zij uit, is er
een misvatting bij de Curaçaose
overheid die van mening is dat
er veel geïnvesteerd wordt in
kinderen, terwijl niet-gouverne-

mentele organisaties (ngo’s) en
ook gouvernementele organisa-
ties klagen over gebrek aan fond-
sen en korting in eerder toege-
kende subsidies. 

Salsbach: ,,Door het korten op
subsidies zijn verschillende pro-
gramma’s zelfs gestopt. En het
door de regering verwijzen naar
private financiering en sponso-
ring, heeft geen zin, want dat
zijn vaak onzekere of eenmalige
financiële injecties waarmee

geen structurele aanpak opge-
bouwd kan worden voor de
Rechten van het Kind.”

In haar presentatie komt zij
tot de slotsom dat er te weinig
mankracht en te weinig geld is
om de conventie naar tevreden-
heid uit te voeren. Maar, zo stelt
zij ook vast: ,,De problemen zijn
niet eiland-specifiek maar ken-
merkend voor kleine ontwikke-
lingslanden (Small Island Deve-
loping States). Curaçao kan zich
niet vergelijken met grote ont-
wikkelde landen, vanwege de be-
perkingen die een klein eiland
nu eenmaal met zich meebren-
gen. Het is daarom van belang
dat Nederland, samen met Cura-
çao en de andere eilanden be-
paalt met welke maat er geme-
ten wordt en welke normen er
dus gehanteerd worden”, aldus
Salsbach. 

Dat neemt niet weg dat ze van
mening is dat Curaçao wel wat
meer moeite kan doen om bij-
voorbeeld een korte- en lange
termijnvisie te ontwikkelen en
ook om zoveel mogelijk aan-
dacht te besteden aan alle aspec-
ten van de Conventie. Daarmee
zou ook een einde kunnen ko-
men aan de projectmatige aan-
pak, waarmee vaak de continuï-
teit niet gewaarborgd en de aan-
pak gefragmenteerd is. Met een
geformuleerde visie kan beter
samengewerkt worden met alle
betrokkenen die zich bezighou-
den met kinderrechten.

Salsbach werkt bij Sentro di
Informashon i Formashon na
bienestar di Mucha (Sifma), het
informatie- en vormingscen-
trum ten behoeve van het kind.
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Norm Kinderrechten onduidelijk

Nog steeds
geen data

De roep om meer onder-
zoek en cijfers heeft ook
dit keer weer weerklonken
in Zwitserland. Salsbach:
,,Curaçao zal meer moeten
investeren in onderzoek en
dataverzameling. Data zijn
niet beschikbaar, of verou-
derd of verspreid bij ver-
schillende organisaties. De
overheid is hier nog te
weinig van bewust.” De
deskundige pleit wederom
voor het installeren van
een kinderombudsman die
op onafhankelijke wijze de
ontwikkelingen rond kin-
derrechten kan monitoren. 

PAR wil
vergadering
over verkeer
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Oppositiepartij
PAR is het onveilige verkeer nu
echt zat en wil zo snel mogelijk
een centrale commissievergade-
ring over het onderwerp in de
Staten. Dit naar aanleiding van
de drie verkeersdoden die afge-
lopen weekend vielen te betreu-
ren. ,,We hebben reeds in 2011
een motie ingediend die werd
getekend door alle fracties en
ook werd aangenomen in het
parlement, dat de overheid moet
werken aan veiliger verkeer. De-
ze motie heeft nooit de noodza-
kelijke aandacht gekregen en
vanaf 2011 heeft het eiland te
maken gehad met meer dan
33.000 ongelukken, 1.500 ge-
wonden en meer dan 60 doden
in het verkeer. We realiseren ons
ook niet dat verkeersslachtoffers
de consequenties voor de rest
van hun leven meedragen”, al-
dus parlementariër Zita Jesus-
Leito. 


