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Excellentie,

ln het verleden heeft de fractie van Movimiento Electoral di
Pueblo briev:n gestuurd, inzake oncleuguleiijk i:estuu;" op an.:t
ei land.

Tevens hebben wij in persoonlrjke gesprekken ons
misnoegen geuit inzake het funclioneren van het Parlement en het
onbehoorlijk trestuur alhier.

Sinds ii2 oktober 1994 bestaat er een K.B. voor wat betreft
Veiligheidsdit:nst, wat het begin van een duidelilk signaal in de
slechte richtin'g aanduidt.

Daarnit is ltet rapport Kcerten, De Ruiter, Algemene
Rekenkamer verschenen, waar duidelijk naar voren is gekomen,
dat bestuurdr>rs op het eiland zich niet houden aan wettelijke
regelingen. Tevens dat er onbehoorlijk bestuur is.

Het is Llwellicht bekend, dat de (oninkrijksministerraad op
29 november 1996 beslissingen heeft genomen die ernstige
gevolgen had voor het eilandsbestuur.
Rappoi-ten vein de Centrale Bank, S.E.R, Commissie Aarts,
Algemene Reikenkamer, Directie Financidn hebben allemaal
uitgewezen, dert Aruba in een ernstige financidle crisis verkeert en
dat spoedig irrkomsten verruimende maatregelen en uitgaven
verminderendr: maatreqelen dienen te worden oenomen.
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Het benoemingsbeleid is rechtstreeks, 'alleen op patronage
gericht en de betalingsrol is de laatste 4 jaren met" bijna 100
mrljoen florin toegenomen.

Het is U ookwellicht bekend, dat de M.E.p. 2 manifestaties
heeft georganiseerd nl. op 12 en 2G november 1gg8, waar aan de
Arubaanse Regering resoluties zijn overhandigd, waarbij zelfs op
26 november 1998 door 3 Ministers een schriftelijk antwoord is
gegeven ailn de manifestanten, waarbij de Regering zich heeft
verbonden om binnen 90 dagen de punten genoemd in het
manifest integraal uit te voeren.

Sindr; het aantreden van het Kabinet Eman lll is de situatie
alleen maar erger geworden, waar de verloedering zeer ernstige
vormen heeft genomen.

, De laatste hoop, dat het Parlement zal ingrijpen om einde
aan bovengeschetste situatie te maken is illusoir geworden.

De Regering kan blindelings rekenen op 12leden van de
Staten van de A.V.P./O.t..A. die alles wat de regering ook uithaalt,
hun goedkeuring kan wegdragen.

Ze sc;hieten schromeli.ik tekort in hun plichtsbesef om de
regering te c:ontroleren.
Het moge Ll duidelijk zijn dat voor onze fractie, vertegenwoor-
digers van €)en partij met 9 zetels in het Parlement, intussen de
toestand onhoudbaar is geworden.

Patronage en corruptie heeft walgelijke vormen genomen
door handelingen van be;stuurders op het eiland.

Wijvern de Movimiento Electoral di Pueblo die als Statenlid,
op grond van onze Staatsregeling de eed hebben afgelegd dat wij
de wettelijke regelingen in stand zullen houden en het algemeen
belang zullenrdienen en zullen blijven vezetten, tegen deze totale
verloedering en het verlies van elk normbesef van onze huidige
bestuurders.

Dat dit alles op ons'eiland heeft kunnen plaatsvinden is
voor een groot deel te wijten aan het feit dat het Parlement geen
enkele toezic;hthoudende taak meer heeft.
Nu de coalitie zich blindelings neerlegt bij de instructies die zij van
regeringszijde ontvangen is het Parlement verworden tot een
verlengstuk van de -volslagen corrupte- regering. lllustratief is
overigens dat nog steeds coordinatoren, ambtenaren etc., worden

Armand
Markeren

Armand
Markeren

Armand
Markeren

Armand
Markeren

Armand
Markeren



benoemd en dat de Begroting 1999 zonder de aanmerkingen van
de oppositie in de State"n werd behandeld.

Wrjdoen een beroep op U in Uw hoedanigheid als Lands-
orgaan en Koninkrijksorgaan op te treden, teneinde de
rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur op ons eiland te
garanderen.

Gezien het feit dat de 90 dagen zoals overeengekomen met
de regering op 24 februari 1999 zal verlopen waarvan de
gevolgen niet vallen te oveaien, venruachten wij met spoed een
antwoord Uwezijds,

Met de meeste hoogachting, namens de fractie van de
Movimiento Electoral di Pueblo in de Staten van Aruba,

Nelson O. Oduber
Fractieleider M. E.P

c.c. Minister van Binnenlandse Zaken en" 
Koninkriijkszaken
Staatssecretaris belast met Koninkriikszaken
$taten van Aruba
Commissie De Ruiter
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