Actiepunten van de RED: Verkiezingen 2013
De politieke partij RED DEMOCRATICO werd op 30 mei 2003 opgericht. Als regeringspartij
zal RED zich actief bezighouden met de volgende doelpunten die de mens centraal stellen:

1. Respect opbrengen voor kinder- en jongerenrecht
RED aan het bewind zal er zorg voor dragen dat een Bureau voor Kinderzaken wordt opgericht.
Deze overheidsinstelling wordt belast met het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal plan
dat de rechten van het kind moet behoeden en bewaken. De bedoeling is om gelijkmatig ook
gedragsproblemen onder de jeugd in behandeling te nemen en jeugddelinquentie te bestrijden.
Dit beleid mag niet repressief zijn maar zal preventief moeten werken. Besluitname van dit
Bureau komt in handen van de hoogste macht - de Ministerraad - en de kosten worden gedragen
door middel van bijzondere fondsen die betrokken worden uit de Begroting van Land Aruba.
Daarnaast komt een onafhankelijke instantie – de Ombudsman - die zal moeten toezien op het
behoud van respect voor de rechten van het kind. De Ombudsman is een onafhankelijke
instelling die klachten van de volwassen burger behandelt maar zich in het bijzonder inzet voor
de klachten van kind en jeugd omdat zij het meest kwetsbare deel van onze maatschappij
uitmaken. Als kind en jongere hebben zij geen enkele inbreng in het regeringsbeleid omdat zij
per slot van rekening geen stemrecht hebben.
RED aan het bewind richt zich op de principes dat de school er is om onderwijs te geven dat
gebaseerd is op mensenrechten en de rechten van het kind. Het onderwerp mensenrechten wordt
de basis van het curriculum van Universidad di Aruba en ook van het Instituto Pedagogico di
Aruba waar opvoeders worden opgeleid die met kinderen moeten weten om te gaan.
Het Papiaments krijgt haar welverdiende plaats binnen het onderwijs omdat deze de moedertaal
is van het overgrote merendeel van onze kinderen, op Aruba het meest wordt gebruikt en de
officiële taal van Aruba is. Van belang is dat iedere Arubaanse burger haar taal goed spreekt en
schrijft. Dat houdt dan in dat het kind vanaf de eerste klas basisschool in het Papiaments leert
lezen en schrijven en dat zij haar vaardigheid in het Papiaments in het basisonderwijs verder
blijft ontplooien. Daarnaast krijgt het kind ook vreemde talen mee op de basisschool, onder
anderen Engels, Spaans en Nederlands. In de vijfde en de zesde klas wordt geleidelijk aan
overgestapt op Nederlands als onderwijstaal omdat dit bij het voortgezet onderwijs een vereiste
is.
Het feit dat steeds meer beide ouders uit werken moeten gaan,heeft het verschijnsel van
verwaarloosde kinderen doen toenemen. Met het oog hierop gaat de RED het systeem Club
Escolar introduceren. Het idee is de naschoolse opvang waarbij schoolgaande kinderen 40 uur
per week onder professionele begeleiding op school huiswerk kunnen maken en deel kunnen
nemen aan sport en culturele activiteiten.
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Met RED aan het bewind wordt 10 % van het Bruto Nationaal Inkomen geïnvesteerd om de
achterstand binnen het onderwijssysteem in te halen alsmede verbetering van de kwaliteit van de
docent te kunnen garanderen. Einddoel hiervan is om 30 tot 50 % van de bevolking te brengen
op het niveau van voortgezet onderwijs.
Gestreefd wordt om onderwijs te geven dat zich richt op een maatschappij die bereid is in
diversiteit met elkaar samen te leven. Van kindsaf aan moet worden bijgebracht dat iedereen
recht heeft op een menswaardig bestaan en gelukkig mag worden. Het kan weleens moeilijk zijn
om bijvoorbeeld scholen op te richten voor kinderen met een speciale handicap en de
maatschappij zal zich hiernaar moeten instellen.
2. Respect opbrengen voor ouderen en mensen met een handicap
De vergrijzing binnen onze maatschappij neemt gestaag toe. Met RED aan het bewind komt een
overkoepelend orgaan Bureau voor de Ouderenzorg dat alle bestaande zorgorganisaties gaat
controleren en coördineren. Uitgangspunt hierbij is dat bejaarden als autonoom wezen worden
gerespecteerd. Teneinde dit te bereiken worden wetten opgesteld die de rechten van bejaarden
gaan behoeden en moeten voorkomen dat zij op grond van hun leeftijd worden gediscrimineerd.
Met RED aan het bewind worden alle overheidsgebouwen aangepast aan de behoeftes van
gehandicapten. De RED zal wetten instellen die de huur van speciaal apparatuur voor de
gehandicapte subsidieert ( denk maar aan een rollator of een rolstoel ). RED gaat zich inzetten
voor de aanpassing van de verkeerswetgeving aan de behoefte van de gehandicapte. Speciale
auto's die maximaal 20 km per uur rijden moeten zonder rijbewijs op de rijweg worden
toegelaten. De gehandicapte moet ongestraft mogen parkeren op het trottoir dat aangepast moet
worden aan de scootmobil. Er moeten fondsen worden ingesteld die de gehandicapte in staat stelt
zijn huis aan te passen aan zijn gebreken. De FCCA zal in haar nieuwe projecten deze speciale
woningen moeten opnemen. Het stadscentrum moet worden aangepast aan de speciale behoeften
van de gehandicapte burger. En tot slot moeten werkgevers worden geprikkeld om de
gehandicapte burger op te nemen in het arbeidsproces.

3. Respect opbrengen voor de rechten van de natuur
Met de RED aan het bewind wordt op korte termijn de Landsverordening Milieubeheer
geïntroduceerd teneinde een duurzaam milieu te garanderen. De partij zet zich in om vervuiling
van water, aarde en lucht te bestrijden. Er worden nieuwe wetten ingevoerd die vernieling van
natuur en natuurlijk landschap zullen verbieden.
De beleidsvoering van de RED ten aanzien van vervuiling is gebaseerd op: vermindering, recycle
en herbruik. Het gebruik van plastic zakken wordt verboden omdat zij het milieu vervuilen. De
RED staat voor een gedegen planning van de infrastructuur waarmee radioactieve straling, stof-,
stank en geluidsoverlast kan worden voorkomen. Deze vorm van infrastructuur staat ook voor
een huizenbouw die gebaseerd is op duurzaamheid en behoud van de groene natuur. Binnen deze
natuur moeten ook fietspaden worden aangelegd.
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De RED is tegenstander van het blijven optrekken van grote hotels, maar kleine luxe hotels
kunnen binnen het gebied van de Colony (Sanicolas) een aanwinst zijn voor het promoveren van
Medisch Toerisme. De stranden Baby Beach en Rodgers Beach, die steeds eigendom van het
volk zijn geweest, moeten dan wel publiek bezit blijven.
Op programma staat dat de RED het produceren van natuurprodukten zal stimuleren. Ook
cannabis moet worden gezien als een natuurprodukt. Op internationaal niveau leeft sterk de
tendens om cannabis te legaliseren met de bedoeling het product uit het criminele circuit te halen.
De RED zal er vooreerst zorg voor dragen dat cannabis als geneesmiddel en uiteindelijk ook
voor persoonlijk gebruik - zijnde een geneesmiddel - wordt gelegaliseerd.
Deze procedure gaat gepaard met een voorlichtingscampagne waarbij gewezen wordt op de
gevaren van het gebruik van drugs, alcohol en sigaret. Dit is dan ook de reden waarom de RED
rookverbod op publieke plaatsen voorstaat.

4. Respect voor de rechten van de minderheid
De RED zal halt toeroepen aan de huidige ontwikkeling die ertoe leidt dat de middenklasse in de
minderheid dreigt te geraken. De partij zal iedere vorm van faciliteit bieden aan de kleinhandel
om haar positie te verstevigen.
De informatie is verder dat een kleine minderheid tot armoede aan het vervallen is. De RED zal
aan deze groep steun bieden door middel van agricultuur, permacultuur en visserij. Het streven is
te komen tot het oprichten van coöperatieven die betaalbare prijzen bieden en kostenverlagend
zullen werken.
De RED zal geen enkele vorm van discriminatie tolereren. Onze Grondwet schrijft voor dat
niemand gediscrimineerd mag worden op grond van kleur, ras, religie, nationaliteit, leeftijd,
handicap, sex of sexuele identiteit. De RED heeft een nationaal plan opgesteld dat zich richt
tegen discriminatie. Er komt een Meldpunt bij het departement van Arbeid waar iedere vorm van
discriminatie in het arbeidsveld kan worden opgegeven.
De RED is van plan door middel van educatieve programma's de sociale acceptatie van
homosexuelen te promoveren. De uiteindelijke bedoeling is te komen tot erkenning van dezelfde
rechten als de heterosexueel: huwelijkssluiting of het aangaan van geregistreerde
partnerschappen. Verder wordt door de RED gestreefd aan de homosexueel het recht toe te
kennen kinderen te adopteren.

5. Respect voor het recht van het volk op goed bestuur
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Essentieel is dat onnodige overheidskosten worden geëlimineerd waarmee waardevolle
doelpunten kunnen worden gerealiseerd. Het verschijnsel van coordinator of consultant moet uit
de weg worden geruimd. Hiervoor in de plaats wordt Kerntakenanalyse geïntroduceerd. Met dit
systeem kan worden bepaald welke taken specifiek noodzakelijk zijn in het overheidsbestand en
hoeveel werkkrachten hiervoor nodig zijn.
Iedere vorm van corruptie zal door de RED worden aangepakt met betrekking tot zowel minister
als parlementariër. Voor iedere politieke benoeming zal de betreffende minister haar
verantwoordelijkheid moeten dragen en indien nodig worden vervolgd. De RED zal ervoor
zorgen dat een neutrale nationale commissie in het leven wordt geroepen die belast wordt met de
benoeming van ambtenaren. De partij zal ervoor zorgen dat streng de hand wordt gehouden aan
het uitvoeren van de wet van openbare aanbesteding.
Met het uitvoeren van een stringent beleid kan aan de Arubaanse burger enorm veel geld worden
uitgespaard.

6. Vakminister
Art.20.5 van de Statuten van de Vereniging Red Democratico:
”Degenen die op de lijst staan van de partij, die deelneemt aan de verkiezingen, kunnen
uitsluitend wetgevende en controlerende, doch geen uitvoerende of rechterlijke staatsfuncties
vervullen, en staan vrijwillig en bij voorbaat af hun recht om uitvoerende of rechterlijke
staatsfuncties te vervullen.“
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