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Onderwerp: vragen inzake politieoptreden
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Aruba, 4 oktober 2014

oktober 2014

Geachte mevrouw,
Gelieve de volgende vragen, namens de MEP-fractie, door to geleiden naar de Minister van Algemene
Zaken, dhr. Eman, de Minister van Algemene zaken a.i. dhr. de Mesa, en de Minister van Justitie dhr.
Dowers, op grond van artikel 111.17 van onze Staatsregeling, aismede artikel 59 van het Reglement van
Orde van de Staten.
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Vragen aan de Minister van Algemene zaken, de Minister van Algemene Zaken a.i. en de Minister van

Justitie

oktober 2014 vond een demonstratie plaats onder leiding van de pressiegroep Comission Accion
Nacional (CAN), gericht tegen de aangekondigde verhoging van electratarieven per diezelfde datum. Er
waren meer dan duizend demonstranten op de been, de grootste demonstratie tegen beslissingen van
Kabinet Mike Eman tot nu toe.
Deze demonstratie eindigde met het ergste geweld welk ons eiland heeft gekend sedert 1977. De
Mobiele Eenheid van de Politie (ME) heeft disproportioneel geweld gebruikt tegen de demonstranten.
De beelden van dit geweld zijn schrikbarend.
Op

1

Met name jongeren en vrouwen werden het slachtoffer van disproportioneel politiegeweld en liepen
veel verwondingen op. De ambulance werd opgeroepen, en moest enkele van de slachtoffers ter plekke
behandelen. Andere slachtoffers zijn de volgende dag naar hun arts gegaan om doktersverklaringen te
krijgen van het gepleegde geweld.
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen wenst de MEP-fractie de volgende informatie van de
betreffende ministers.
1.

Wat

is het protocol bij het inzetten van de ME, en met name, onder welke omstandigheden gaat
de ME over tot fysiek geweld?

er een evaluatie is gedaan omtrent het optreden van de ME op 1 oktober 2014, en zoja wat de
resultaten hiervan zijn? Wat is de regering voornemens te doen met de resultaten uit dit
onderzoek?
3. Zo niet, dan verzoekt de Staten de Minister dringend om deze evaluatie zo spoedig mogelijk,
doch binnen 7 dagen, te laten plaatsvinden en de Staten hiervan te informeren.
4. Deelt de Minister de mening dat de ME niet op deze wijze had behoren op te treden? Zoniet,
waarom niet?
5. De ME heeft niet alleen demonstranten van de openbare weg proberen weg te drijven, maar
ook toeschouwers die zich in de parkeerplaats voor het Bestuurskantoor bevonden werden
richting de zee gedreven, wat was hiervan de bedoeling?
2.

Is

Op 11 juli 2014 heeft de leider van de AVP-partij een demonstratie uitgeroepen op de openbare weg,
zonder enige vergunning. Voorts is hij, samen met partijcollega's, op de openbare weg 7 dagen lang
verder gegaan met zijn demonstratie tegen de Gouverneur, zonder vergunning. Hij heeft zelfs de

menigte opgehitst tegen de Gouverneur en de menigte, waarin enkele partijgenoten en collega
ministers van Eman duidelijk te zien waren, hebben de Gouverneur met water gegooid. Het gebouw van
het Kabinet van de Gouverneur werd met vuurwerk aangevallen, en ook de prive woning van de
Gouverneur werd niet bespaard. Autochauffeurs die toch nog probeerden om van die openbare weg
gebruik te maken werden belaagd door de demonstranten, en er waren zelfs een aantal vechtpartijen
hierdoor ontstaan. Dit duurde 7 dagen, zonder dat de ME was ingezet. Er wordt dus duidelijk met twee
maten gemeten: tollerante houding indien het betreft een demonstratie door aanhangers van de
huidige regeringspartij, en een agressieve en brutale houding indien het betreft het gewone yolk.
6.

Kan de Regering uitleggen waarom tegen deze

-

demonstratie die 7 dagen duurde waarvoor
geen vergunning was aangevraagd - geen ME was ingezet, terwijI bij de demonstratie van 1
oktober j.l. die slechts 5 uren duurde wel de ME werd ingezet?

Wij verzoeken de betreffende ministers zo snel mogelijk deze vragen schriftelijk te willen
beantwoorden, zodat de MEP-fractie direct daarna een openbare vergadering kan opvragen om het
disproportioneel en brutaal politiegeweld aan de kaak te stellen. Voorkomen moet worden dat dit zich
weer herhaalt in de toekomst.
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