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N
a het polsen en analyseren van meerdere opties ben ik tot 
de slotsom gekomen dat het anders moet kunnen; als wij 
in de politiek dezelfde zaken op dezelfde manier blijven 
aanpakken, zullen wij dezelfde resultaten blijven krijgen. 

Het is duidelijk dat de resultaten in de huidige structuur tot nu toe 
niet bevredigend zijn voor de meerderheid van de bevolking, noch 
voldoen ze aan de noden die bij de bevolking leven. 

Er is een grote behoefte aan vernieuwing: vernieuwing in de politiek, 
in de manier van politiek bedrijven, en ook in de wijze waarop onze 
samenleving politiek ervaart en interpreteert. 

Wij verkeren in de unieke positie om samen een beter Bonaire op te 
bouwen: een Bonaire met welzijn en voorspoed voor elke inwoner. 
Een Bonaire die niet alleen voor ons goed is, maar ook goed om 
toeristen en investeerders uit het buitenland aan te trekken. 

Politiek is het vehikel dat gebruikt wordt om de belangen van het 
volk te dienen.

Wij hebben de beweging gecreëerd die de gewenste vernieuwing in 
de politiek teweeg moet brengen. 

M21 wil samenwerken met en voor de bevolking.

Voorwoord

Manifest



Wat onderscheidt M21 van de andere lokale partijen?

• Bereidheid om actie te ondernemen

• Gericht op de toekomst

• Principestandpunten naast strategisch beleid

• Vernieuwing

• Integriteit

• Solidariteit

• Eerlijkheid 

• Standvastig leiderschap

• Duidelijke visie om integrale ontwikkeling te bereiken

Dit document definieert de ideeën en begrippen die de 
leidraad vormen voor onze beweging. Dit document is 
samengesteld opdat allen die zich bij onze beweging willen 
aansluiten, kunnen weten waar deze beweging voor staat.

Kralendijk, 1 Oktober 2021
Désirée Coffie

E Diferensia
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Inleiding
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Movementu 21 is een pro-
gressieve centrumbeweging. 
Daarom identificeren wij ons als 
een sociaal-liberale organisatie.

Wij geloven in de mens en zijn 
rechten en verantwoordeli-
jkheden die voortkomen uit 
zijn vrijheid en waardigheid, 
uit het algemeen belang en uit 
het belang van het leven in een 
gemeenschap.

Het uiteindelijke doel van onze 
politieke actie is integrale 
ontwikkeling van de mens als een 
persoon die vrij is om zijn eigen 
evolutie te bepalen. 

Wij baseren onze acties en stand-
punten op normen, waarden en 
principes, in het bijzonder vrijhe-
id, democratie, gelijkheid, sociale 
gerechtigheid en solidariteit. 

Vernieuwing – een andere manier 
dus om politiek te bedrijven en 
om te besturen – is onze voor-
naamste doelstelling. Als wij 
hetzelfde blijven doen, zullen wij 
dezelfde resultaten blijven krij-
gen. Daarom moet er vernieuwd 
worden, moeten de zaken anders 
aangepakt worden om betere 
resultaten te krijgen. 

Politiek moet ethisch zijn. Het doel 
is om fundamentele waarden te ver-
wezenlijken, zoals o.a. integriteit, vri-
jheid, verdraagzaamheid, gelijkheid, 
solidariteit, sociale gerechtigheid 
en vrede. Deze kunnen niet bereikt 
worden door middel van methodes 
die hiermee niet in overeenstemming 
zijn. De doelen en de middelen om 
deze fundamentele waarden te real-
iseren moeten coherent zijn. Daarom 
ratificeren wij een Politieke Code die 
voor elk individu van de Beweging 
geldt. 

Ook zullen wij doorborduren op een 
aantal ideeën en gedachten die wij 
belangrijk achten voor onze Beweg-
ing. Deze moeten de leidraad vormen 
voor de ontwikkeling van Bonaire in 
het algemeen en van elke inwoner in 
het bijzonder. 

In deel 1 gaan wij in op de Poli-
tieke Code die zich richt op hoe wij 
omgaan met collega’s in de poli-
tiek. In deel 2 komen verschillende 
normen en waarden die van belang 
zijn voor de politiek aan bod. In deel 
3 praten wij over belangrijke begrip-
pen voor de politiek. In deel 4 worden 
ideeën en gedachten behandeld die 
van belang zijn voor onze politieke 
situatie en het bestuur, waarbij de 
mens de belangrijkste factor is.
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Deel I
Code
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1. Ik respecteer iedereen en 

mijn collega’s in de politiek 

en de positie die zij bekleden. 

Ik zal dit onder alle omstan-

digheden en op elke moment 

laten zien en ik zal mij op de 

inhoud richten en niet op de 

persoon. 

2. Ik zet mij in om elk onderw-

erp goed te onderzoeken om 

zoveel mogelijk te weten te 

komen voordat ik een stand-

punt inneem.

3. Ik luister met respect naar 

iedereen en ik accepteer 

gevraagd en ongevraagd 

advies. Uiteindelijk neem ik 

zelf de beslissing. Dat is mijn 

verantwoordelijkheid. 

4. Ik ben onafhankelijk en treed 

integer op. 

5. Ik ben politiek actief voor mijn 

beweging, omdat ik geloof 

in diens idealen en ideeën. Ik 

behoud wel het recht om kritisch 

te denken en onafhankelijk op te 

treden zonder de idealen van de 

beweging te schenden.

6. Ik geloof in een inclusieve 

samenleving. Iedereen telt mee. 

Ik heb geen vooroordelen en ik 

heb geen vooropgestelde eisen 

(voor gedrag, godsdienst enz., 

enz.). Dit zorgt ervoor dat ik met 

iedereen kan omgaan. 

7. Ik ben mij bewust van mijn rol 

en mijn positie en ik wil het 

beste voor de inwoners en de 

samenleving van Bonaire. Ik 

sta voor vernieuwing en ik wil 

het verschil uitmaken voor de 

vooruitgang van Bonaire.

Politieke Code
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Deel II
Normen
en waarden  
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Gelijkheid
Onze samenleving is een inclusieve 
samenleving waar alle mensen 
dezelfde rechten en plichten hebben 
en en het waard zijn om dezelfde 
kansen te hebben. Als zodanig wordt 
geen enkele vorm van discriminatie 
geaccepteerd. 

Rechten van anderen moeten gere-
specteerd worden en het algemeen 
belang komt vóór het groepsbelang 
en/of het individueel belang. 

Solidariteit 
Solidariteit is het vastberaden besluit 
om op te komen voor het gemeen-
schappelijk belang. Een bewustzijn 
van ondersteuning en medewerking 
die deel uitmaken van de samenlev-
ing en dat ter beschikking staat van 
alle anderen om een waardig leven 
voor ons allen te creëren. 

Broederschap 

Solidariteit gaat hand in hand met 
broederschap en dit impliceert het 
nemen van verantwoordelijkheid om 
op redelijke wijze samen te werken 
in het dagelijks leven. Men moet zich 
eraan verbinden om gemeenschap-
pelijke voorwaarden te creëren, zodat 
alle mensen hun potentieel – zowel 
fysiek als spiritueel – kunnen verw-
erkelijken, in een sfeer van respect 
voor de menselijke waardigheid. 

Subsidiariteit 
Het subsidiariteitsbeginsel is het 
gevolg van bestuurlijke decentral-
isatie.  In ons geval gaat het om 
decentralisatie van de autonomie. 
Autonomie is het recht om zelf te 
beslissen over je aangelegenheden. 

In het geval van het Openbaar 
Lichaam Bonaire hebben wij een 
gedeelde autonomie met Nederland 
en hier geldt het subsidiariteitsbegin-
sel: wij doen wat wij zelf kunnen doen 
en waar dat nodig is, krijgen wij hulp 
van Nederland. 

Vrijheid
Vrijheid is het recht van een per-
soon om voor zichzelf als individu te 
beslissen en het recht van een volk 
om als een denkende en handelende 
collectiviteit te beslissen. Als zodanig 
is het een recht dat op alle menselijke 
activiteiten toepasbaar is. 

Een effectief politiek systeem moet 
de voorwaarden garanderen om vri-
jheid te laten bestaan. Vrijheid brengt 
rechten en plichten met zich mee. De 
mens neemt verantwoordelijkheid 
voor zichzelf en voor de samenleving. 

Sociale gerechtigheid
Vanuit het materiële standpunt moet 
Sociale Gerechtigheid de nodige 
voorwaarden creëren om de basisbe-
hoeften te bevredigen, zoals: voedsel, 
een woning, kleding, gezondheid, 
opvoeding en sociale bescherm-
ing. Zonder deze basisbehoeften 
wordt het moeilijk om gerechtigheid 
te hebben. Vanuit het culturele en 
spirituele standpunt moet Sociale 
Gerechtigheid  de rechten van de 
mens garanderen die wij niet kunnen 
vergeten: opvoeding, opleiding, 
intellectuele ontwikkeling, gebruik 
van wetenschap en technologie en 
respect voor de manifestatie van de 
etnische culturele realiteit van groep-
en in de samenleving. 
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Deel III
Begrippen
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Democratie
Democratie is een bestuursvorm 
waarbij het volk haar vertegen-
woordigers kiest in de regering. 
Het Trias Politica-systeem dat de 
machten onderverdeelt in een 
wetgevende macht, een uitvo-
erende macht en een rechtspre-
kende macht zorgt voor een 
evenwicht van machten. 

Wij erkennen het democratisch 
systeem als de enige die in staat 
is om voorwaarden te scheppen 
voor wat betreft de waardigheid 
van de mens en zijn fundamen-
tele rechten. Het systeem behoeft 
voortdurende aandacht om het 
te blijven ontwikkelen. Enkele 
componenten van dit systeem 
waar wij waarde aan moeten 
hechten zijn: vrije en periodieke 
verkiezingen, respect voor min-
derheden, effectievere scheiding 
van machten, democratisch even-
wicht met meer aandacht voor 
lokale ontwikkeling. 

Pluralisme 
Pluralisme is de diversiteit van 
meningen en belangen maar 
altijd met wederzijds respect, van 
waaruit doelen voor de samen-
leving voortkomen op sociaal, 
cultureel en economisch gebied. 
Het is een fundamentele voor-
waarde voor democratie. 

Participatieve samenleving 

De mens moet op actieve, 
passieve en expressieve wijze 
participeren in aangelegenheden 
van  de samenleving waar hij deel 

van uitmaakt. Daarom moeten mo-
gelijkheden gecreëerd worden waar-
door de mens kan deelnemen aan en 
invloed uitoefenen op beslissingen 
met betrekking tot Bonairiaanse 
aangelegenheden. 

Er moet specifiek aandacht besteed 
worden aan actieve participatie van 
onze jongeren; beslissingen die van-
daag genomen worden hebben effect 
op de toekomst van de jongeren. Een 
fundamentele voorbereiding van 
onze jongeren is voor hen essentieel 
om in de toekomst zaken over te 
kunnen nemen. 

Rechten van de mens
Mensenrechten beschermen de 
waardigheid van ons allen als mens. 
U beschikt over mensenrechten 
vanwege het simpele feit dat u mens 
bent, zonder onderscheid van gender, 
ras, godsdienst of politieke overtu-
iging. Mensenrechten worden op elk 
moment, waar dan ook en voor ie-
dereen op dezelfde manier toegepast 
omdat wij een inclusieve samenlev-
ing zijn. Mensenrechten hebben een 
speciale plaats in onze wetten. 

Mensenrechten hebben prioriteit 
boven de Staat, daarom moet de Staat 
de Rechten van de Mens garanderen. 

Algemeen belang
Het algemeen belang omvat alles 
waardoor de samenleving begun-
stigd wordt, inclusief zowel haar 
inwoners als sociale instituten en 
systemen. Het algemeen belang komt 
op de eerste plaats boven alle andere 
belangen.
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Deel IV
Ideeën en
gedachten
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De mens

De mens moet altijd centraal 
staan. Staatkundige structuur, 
ontwikkeling, veiligheid, alles 
moet  in dienst staan van de 
mens. Als wij praten over de 
mens beginnen wij bij de basis-
behoeften waardoor hij een bes-
tendig leven kan leiden: een dak 
boven zijn hoofd, brood op tafel, 
mogelijkheden voor persoonlijke 
ontwikkeling, werk, gezondhe-
idszorg enz. Er moet een situatie 
geschapen worden waarbij alle 
basisvoorzieningen voor de mens 
goed geregeld is. 

De belangrijkste hulpbronnen 
voor ons eiland zijn de Menseli-
jke Hulpbronnen. Als het goed 
gaat met de mens, verkeren onze 
Menselijke Hulpbronnen in goede 
conditie. Wij moeten op zulke wi-
jze in onze Menselijke Hulpbron-
nen investeren, om het maximale 
uit deze hulpbronnen te halen. 

De mens moet de eenheid zijn 
om de familie te vormen en de 
familie moet de eenheid zijn om 
de samenleving te vormen. Als 
het goed gaat met de mens, gaat 
het ook goed met de samenlev-
ing in zijn algemeenheid. 

Staatkundige structuur

De huidige staatkundige structuur 
van Bonaire is die van openbaar 
lichaam. Dit betekent dat wij deel uit-
maken van Nederland. Wij staan in de 
Nederlandse Grondwet en als zodan-
ig hebben wij dezelfde rechten als de 
Europese Nederlander. Er bestaat een 
mogelijkheid om te differentiëren, 
maar dit moet altijd positief zijn voor 
Bonaire. 

Dit model is flexibel en moet bes-
chouwd worden als een groeimodel.

Door meer initiatief en verantwoor-
delijkheid te nemen, hebben wij de 
controle en op die manier kunnen 
wij onze lotsbestemming definiëren. 
Dit staat ons toe om te beslissen 
over onze eigen ontwikkeling en 
ons eigen welzijn. Wij nemen meer 
verantwoordelijkheid op ons wanneer 
wij daarvoor klaar zijn. Het doel is dat 
Bonaire in de nabije toekomst meer 
autonoom wordt. 
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Relatie met Nederland

De staatkundige structuur is een 
vehikel om welvaart en welzijn te 
bereiken voor het volk. 

10-10-10 was het begin en niet de 
eindstreep. 

In de huidige relatie met Neder-
land zijn enkele aspecten die van 
belang zijn. 

Op de eerste plaats komt het 
principe van subsidiariteit, waa-
rbij wij doen wat wij kunnen en 
Nederland hulp biedt waar dat 
nodig is. 

Onze politici en bestuurders 
moeten begrijpen dat wij dezelf-
de rechten hebben verworven 
als de Nederlandse burger die in 
Europees Nederland woont. 

Het is in ons voordeel als de 
relatie goed is, en wij moeten er 
de inhoud aangeven die voor 
ons gunstig is. Wij moeten weten 
wat wij willen en wij moeten het 
initiatief nemen.

De huidige relatie met Nederland 
moet versterkt worden, zodat zij 
de burger beter ten dienste kan 
zijn. 

De mens is het begin en het 
einde van alle economische, 
politieke en sociale  
activiteiten

Een mens bestaat uit meerdere 
aspecten: fysiek, intellectueel en 
spiritueel. De politiek moet reken-
ing houden met de mens in al zijn 
dimenties en ons handelen moet 
gericht zijn op het dienen van al 
het potentieel van de mens.

Om tot ontwikkeling van de mens 
te komen, hebben wij de samen-
leving nodig. De mens staat niet 
op zichzelf. De samenleving, de 
staat, de economie en de over-
heid moeten zich richten op de 
integrale ontwikkeling van de 
mens.
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Ontwikkeling van de mens

Ontwikkeling van de mens is 
gebaseerd op de behoeften 
van de mens. Een etappe moet 
worden bevredigd om door te 
kunnen gaan naar de volgende 
etappe. Deze etappes zijn: fysiek, 
veiligheid, sociale behoeften, 
erkenning en zelfrealisatie.

De pijler om een gezonde 
ontwikkeling van de mens te 
waarborgen is opleiding. Daarom 
moeten wij meer invloed hebben 
op de studieprogramma’s, zodat 
die als instrumenten kunnen 

dienen om onze mensen voor 
te bereiden op hun toetreding 
tot de arbeidsmarkt en de 
bedrijvenmarkt en op het dragen 
van verantwoordelijkheid, 
inclusief rechten en plichten, 
voor onze eigen ontwikkeling. 
Integrale ontwikkeling van de 
mens behelst ook de politieke, 
economische, sociale en culturele 
domeinen. 
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Integrale ontwikkeling

De ontwikkeling van de mens en 
zijn milieu hebben economische, 
sociale, culturele en politieke 
implicaties. De samensmelting 
van al deze elementen is 
‘integrale ontwikkeling’. Niet 
het materiële gedeelte (wat ik 
bezit en wat ik gedaan heb) is 
het belangrijkste, maar de mens 
(wie ben ik en hoe leef ik als 
mens). Met andere woorden: 
ontwikkeling is van de mens en 
niet van voorwerpen. 

Gezin en communitaire 
samenleving 

Het gezin vormt de grondvesten 
van een solide samenleving. 
Er moet een integraal beleid 
gecreëerd worden om het gezin 
te versterken, samen met onze 
spirituele, sociale en culturele 
sectoren en de sportsector. 
Elk gezinslid moet zijn/haar 
verantwoordelijkheid dragen en 
hulp en ondersteuning bieden 
waar dat nodig is. Geen huiselijk 
geweld meer is één van onze 
doelstellingen. Solide gezinnen 
creëren solide wijken die 
garant staan voor een gezonde 
samenleving die de ideale sfeer 
creëert waarbinnen de burger 
zich op een gezonde manier 
kan ontwikkelen. Opvoeding 
en opleiding met betrekking 
tot normen en waarden van de 
mens gebaseerd op het principe 
van je naaste liefhebben, moeten 
centraal staan in het gezin en 
in de wijk. Dit zal garant staan 
voor sociale coherentie van de 
samenleving, waarin wij allemaal 
voor elkaar zorgen om op te 
groeien met respect voor elkaar 
en een gedrag dat overal ter 
wereld geprezen wordt. 

“De medewerker is  
 belangrijker dan de productie.”
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Humane en solidaire 
economie

Een humane en solidaire 
economie bestaat uit meerdere 
economische factoren. In een 
humane economie is arbeid de 
centrale productiefactor. Arbeid 
moet belangrijker zijn dan andere 
factoren, bijvoorbeeld kapitaal, 
natuurlijke hulpbronnen en 
productiemiddelen, dit maakt 

onze economie menselijker. De 
medewerker is belangrijker dan 
de productie. 

Arbeid prioriteit geven boven 
andere productiefactoren, 
heeft een directe impact op de 
arbeidsmarkt en maakt deze 
menselijker: de mens kan er meer 
voordeel uit halen.
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Arbeid

Arbeid is de fysieke en mentale 
inspanning om iets te bereiken. 

Arbeid is een 
verantwoordelijkheid en een 
recht voor elk mens. Er moet 
waarde aan gehecht worden en 
arbeid moet als iets menselijks 
behandeld worden en niet als iets 
materieels.

Arbeid is een daad van 
dienstverlening voor het welzijn 
van de samenleving.

Arbeid is belangrijker dan 
productie en kapitaal, omdat het 
om menselijke inspanning gaat. 
Er kan dus geen onmenselijke 
arbeid bestaan. 

Sociale rechtsstaat, solidair 
en subsidiair 

De functie van een Staat 
is om ten dienste te staan 
van alle inwoners. Daarom 
promoten wij een sociale en 
democratische rechtstaat. De 
staat is onderworpen aan de wet 
en alle bestuurders en inwoners 
moeten handelen conform onze 
grondwet en wetten. Er zijn twee 
principes die elkaar aanvullen:

Solidariteit: dit is de plicht 
van de Staat om alle mensen te 
helpen die zichzelf tijdelijk of 
permanent niet kunnen helpen.

Subsidiariteit: dit is de plicht 
van de Staat om te helpen waar 
dat nodig is. De Staat geeft de 
samenleving ruimte om datgene 
af te handelen waar zij zelf toe in 
staat is. 

Menselijke samenleving

Waardigheid van de mens, 
Algemeen Welzijn, Solidariteit en 
Subsidiariteit zijn waarden die wij 
tegenkomen in ons sociaal leven 
en die wij overal promoten. Onze 
politieke acties moeten gericht 
zijn op het bereiken van sociale 
gerechtigheid, gelijke kansen, 
toegang tot sociale en culturele 
rechten, - zoals gezondheid, 
opvoeding, sociaal welzijn –, en 
een rechtvaardige verdeling van 
inkomens.
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Pijlers van ontwikkeling 

De pijlers die belangrijk zijn om de ontwikkeling van een samenleving te dragen, 
zijn:

• Energiegarantie

• Communicatie

• Infrastructuur van de 
rechtsstaat

• Voedselgarantie
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Infrastructuur (van de) 
rechtsstaat

Om te beginnen met de 
infrastructuur (van de) 
rechtsstaat, deze wordt 
gewaarborgd door de structuur 
waar wij deel van uitmaken, met 
name deel van Nederland. Wij 
hebben de plicht om erop toe te 
zien dat de rechtsstaat op geen 
enkele manier geschaad wordt, 
omdat hij één van de pijlers is 
voor onze ontwikkeling. 

Sociale rechtsstaat, solidair 
en supsidiair

Omdat wij een eiland zijn, zijn 
alle vormen van verbinding 
belangrijk. 

• Verbindingen over land, 
over zee en via de lucht 
zijn belangrijk om mensen 
te vervoeren en lokale en 
internationale vracht. Deze 
moeten ontwikkeld worden 
om toegankelijk en duurzaam 
te zijn en om handel te 
drijven.

• Telecommunicatie en digitale 
communicatie (ICT) zijn 
essentieel in onze moderne 
wereld. Er moet gezorgd 
worden voor de nodige 
infrastructuur en ‘human 
resources’ om deze sector 
te ontwikkelen, waar ICT de 
basis gaat vormen van zowel 
lokale als internationale 
dienstverlening.

Voedselgarantie

De belangrijkste pijler is 
voedselgarantie. Dit houdt in 
dat onze mensen zelf voedsel 
kunnen garanderen voor onze 
samenleving. In het verleden 
fungeerde Bonaire als de 
‘spijskamer’ voor de andere 
eilanden. Dit houdt in dat 
Bonaire minimaal het eiland 
zelf van voedsel kan voorzien. 
De productie moet vanuit 
een centraal punt gepland en 
gecoördineerd worden en in 
handen  gelaten worden van de 
lokale producent.

Energiegarantie

Energiegarantie moet in handen 
van het eiland zijn. Al onze 
natuurlijke rijkdommen voor 
wat betreft energie moeten 
onderzocht worden, zodat 
wij niet afhankelijk zijn van 
het buitenland voor levering 
van energie. Er moeten 
onderzoeksvoorzieningen 
gecreëerd worden, zodat wij 
mogelijkheden voor alternatieve 
energie kunnen ontwikkelen.
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Natuurbehoud

Cultuur is bepalend voor het 
gedrag van de mens. In onze 
multiculturele samenleving 
moeten wij, de cultuur van alle 
etnische groepen respecterend, 
de Bonairiaanse cultuur 
beschermen en stimuleren: onze 
manier van leven conform onze 
principes, gewoontes, waarden 
en normen, inclusief alles wat wij 
creëren en doen om te leven. Dit is 
de identificatie van de Bonairiaan 
die belangrijk is om behouden te 
blijven. Als bepaalde gewoontes 
uit den vreemde een toegevoegde 
waarde hebben voor onze eigen 
manier van leven, moet er ruimte 
gecreëerd worden om deze toe te 
voegen en aan te passen aan onze 
manier van leven. 

Behoud van cultuur

Wij moeten een solide basis 
hebben om op te kunnen bouwen. 
De fundering moet goed zijn, 
zodat het huis dat erop staat ook 
goed is. Door middel van politiek 
kunnen de nodige veranderingen 
aangebracht worden voor een 
beter Bonaire, een welvarend 
Bonaire waar alle inwoners 
genieten van een hoog niveau van 
welzijn. Laten wij onze fundering 
gaan verstevigen, zodat wij voort 
kunnen bouwen aan een goede 
toekomst voor onze huidige en 
komende generaties. Wees het 
verschil.
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