Inhoud

Voorwoord
Politieke polarisatie in een kleinschalige samenleving
De koninkrijksgemeenschap
Importansha di “good governance” pa empresanan chikí i mediano
Naar een versterking van de concurrentiepositie van Curaçao
Balor i normanan komo fundeshi di nos komunidat
De gouverneur als koninkrijksorgaan en als landsorgaan
Persoonlijke integriteit
Economic Development of Curaçao to December 15th 2008 in connection with the future
constitutional state of the island
Opening of the Architecture Exposition in connection with the 275th anniversary of the
Synagogue Mikvé Israel-Emanuel
De status van de gouverneur, het Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie en de politie
in het kader van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen
Diskurso Fundraising Dinner di Fundashon Desaroyo Marie Pampun i Bisindario
Nieuwe impulsen voor meer samenwerking en gemeenschappelijkheid in de
koninkrijksrelaties
Desaroyonan na Hulanda ku ta influenshá relashonnan den Reino
De staatsrechtelijke positie van de gouverneurs in de Caribische delen van het Koninkrijk
en van de rijksvertegenwoordiger van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
De rechtsstatelijke grondslagen van het recht op gezondheidszorg in het Koninkrijk
Twee kampen, twee opties, één beslissing
Kwaliteit van personeel op de Nederlandse Antillen, misverstanden en percepties en
uitdagingen waarvoor organisaties staan
De staatkundige aspecten van het kiesrecht van inwoners van de Nederlandse Antillen
en Aruba met de Nederlandse nationaliteit
The challenging role for Aruba in promoting sustainable cooperation and cohesion
between the partners in the Kingdom of the Netherlands, particularly with a view to
the new constitutional changes.

Koninkrijksgemeenschap in verscheidenheid

Toespraken en artikelen van prof. mr. Jaime M. Saleh
ISBN 978 90 8850 554 6 NUR 697 © 2014 B.V. Caribpublishing, Curaçao

5
9
15
27
31
37
43
49
55
61
65
71
77
85
89
97
103
111
117
125

De positie van het Openbaar Ministerie in het spanningsveld van het modernisme
Naar een nieuwe, positieve toekomst voor Bonaire
De staatkundige aspecten van de opheffing van de Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010
Zelf beschikkingsrecht der landen
Een lange, ingewikkelde weg naar de opheffing van de Nederlandse Antillen
Een gezamenlijke visie op de meerwaarde van het Koninkrijk in een gezamenlijke toekomst
Good Governance: a powerful building block for sustainable, democratic development of a
country
Presentashon durante reunion di gezaghebber, diputadonan i miembronan di konseho
insular di Bonaire
Het grote belang van waarden en normen bij de geestelijke armoedebestrijding
A new King and Queen; any impact on the international financial sector?
De Oranjes: het geluk van het Koninkrijk?
Curriculum vitae
Illustratie en verantwoording

Koninkrijksgemeenschap in verscheidenheid

Toespraken en artikelen van prof. mr. Jaime M. Saleh
ISBN 978 90 8850 554 6 NUR 697 © 2014 B.V. Caribpublishing, Curaçao

131
139
145
153
161
175
185
193
197
205
213
221
227

