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MOSHO
Konseho Insular di entidat publiko di Boneiru den reunion publiko dia 17 di oktober 2017.

Konsiderando
Ku durante un simposio organisa pa Korsou Fuerte i Out6nomo (KFO) ultimo sr.
Clyde van Putten a deklara ku tur militar Hulandes delega pa St. Eustatius, lo keda
mata i despues kima publikamente den kaya;
Ku e ekspreshon menshona a kai den masha mal tera den Reino Hulandes i otro paisnan den
region;
Ku entretantu un keho ofishal a keda entrega na ministerio publiko kontra sr. Van Putten;
Ku prome minister di Korsou sr. Eugene Rhuggenaath ofisialmente a lamenta e susedido na
un manera enfatiko;
Ku sr. Merkman, partner den e koalishon na St. Eustatius ku sr. Van Putten, a distansia su
mes for di ekspreshon di sr. Van Putten eskpresando ku esaki no ta representa norma i
baloman di e pueblo di St. Eustatius;
Ku sr. Merkman publikamente a pidi despensa pa e ekspreshon di sr. Van Putten sperando
ku e tambe lo sa di hasi esaki;
Ku e ekspreshon di sr. Van Putten a okashona un shok na St. Eustatius i ofisialmente a
kuminsa ku un akshon di firma pa kondena e aktuashon di sr. Van Putten;
Ku basa riba regla di lei politikonan i representantenan di pueblo den Reino tin e
responsabilidat pa kondena violensia;
Ku diferensia di opinion i pensamentu mester ta algu normal i tur persona i grupo ta entitula
pa reuni i tene kombersashon riba t6piko di outonomia;

Ku mester sostene ku kualke akshon, reunion of manifestashon mester por tuma luga tur
kaminda den un atm6sfera trankilo i konstruktivo ;
Ku mester kondena enfatikamente tur forma, ora uzo di violensia te keda propaganda;
Ta disidi:

Instrui Kolegio Ehekutivo pa informa gobiemu di Hulanda, i tambe Eerste i Tweede
Kamer, ku Entidat Publiko di Boneiru a distansia su mes for di ekspreshonnan di sr. Van
Putt en.
I ta pasa pa 6rden di dia.
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MOTIE
De Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire in openbare vergadering bijeen op 17
oktober2017.

Overwegende

Dat tijdens een onlangs door de 'Korsou Fuerte i Out6nomo (KFO)' georganiseerd
symposium dhr Clyde van Putten heeft verklaard dat alle naar St Eustatius
uitgezonden militairen gedood en daarna op straat publiekelijk verbrand zullen
worden;
Dat de genoemde uitlating in zeer slechte aarde is gevallen m het Koninkrijk der
Nederlanden en andere landen in de regio;
Dat ondertussen officieel aangifte is gedaan bij het openbaar ministerie tegen dhr Van
Putt en;
Dat de minister-president van Curacao dhr Eugene Rhuggenaath op een nadrukkelijke
manier officieel zijn afkeur heeft uitgesproken over de gebeurtenis;
Dat dhr Merkman, coalitiepartner van dhr Van Putten op St Eustatius, afstand heeft
genomen van de uitlating van dhr Van Putten waarbij dhr Merkman verklaarde dat deze
niet representatief is voor de normen en waarden van de bevolking van St Eustatius;
Dat dhr Merkman zich publiekelijk heeft verontschuldigd voor de uitlating van dhr Van
Putten, hopende dat dhr Van Putten <lit ook zou doen;
Dat de uitlating van dhr Van Putten een schok heeft veroorzaakt op St Eustatius en dat men
op dat eiland officieel begonnen is met een handtekeningenactie om het optreden van dhr
Van Putten te veroordelen;
Dat op grond van wettelijke regelgeving politici en volksvertegenwoordigers in het Rijk de
verantwoordelijkheid hebben om geweld te veroordelen;

Dat verschil van mening en verschil van denken iets normaals moet ZlJn en dat alle
personen en groepen recht hebben om te vergaderen en gesprekken te houden over
onderwerpen betreffende de autonomie;
Dat ondersteund moet worden dat elke actie, vergadering of manifestatie moet kunnen
plaatsvinden in een rustige en constructieve sfeer;
Dat elke vorm waarin gebruik van geweld wordt gepropageerd nadrukkelijk moet worden
veroordeeld;
Besluit:

Het Bestuurscollege op te dragen de Nederlandse regering alsmede de Eerste en de
Tweede Kamer te informeren dat het Openbaar Lichaam Bonaire afstand neemt van de
uitlatingen van dhr Van Putten.
En gaat over tot de orde van de dag.
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