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Vietnamees bezoek
28 maart. De Vietnamese premier Nguyen Tang Dung brengt een officieel bezoek aan Haïti.
Hij belooft president Martelly de vriendschapsbanden tussen beide landen te verstevigen.
Martelly hoopt dat door dit bezoek vooral samenwerkingverbanden ontstaan op het gebied
van energie, landbouw en textiel. Het partnerschap met de Vietnamese handelsmaatschappij
Viettel levert al resultaten op, waardoor de twee landen dichter bij elkaar gekomen zijn. Hij
dankt de premier dat hij er mee heeft ingestemd dat Haïti een lagere prijs betaalt voor de rijst,
waardoor de prijs van de rijst op de lokale markt gedaald is.
Om dat de president weet dat Vietnam aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op het gebied
van textiel, nodigt hij Vietnamese ondernemers uit te investeren in het industrieterrein
Caracol, wat alle voordelen biedt van de wetten HOPE en HELP.
Hij zegt ook te hopen dat de versteviging van de vriendschapsbanden Haïti helpt vooruitgang
te boeken op het gebied van energievoorziening waarvan het Haïtiaanse volk zal profiteren.
De Vietnamese premier feliciteert de Haïtiaanse regering met de vorderingen die gemaakt zijn
wat betreft de politieke en sociale stabiliteit. Hij belooft de banden tussen beide landen op het
gebied van handel, economie, landbouw, energie en cultuur sterker te maken en dat Vietnam
tegen een concurrerende prijs jaarlijks 200 ton rijst blijft leveren.
President Martelly nodigt de delegatie uit ook kennis te maken met de goede kanten van het
land, haar cultuur te ontdekken en te gaan zien wat het doet om Haïti een plaats op de
internationale toeristenkaart te veroveren.
Nguyen Tang Dung zegt dat Vietnamese ondernemingen bereid zullen zijn te reageren op de
vraag van Haïti offertes te doen op het gebied van bouw en infrastructuur.
Vietnam bestudeert de mogelijkheid in Haïti een ambassade te openen. (HM)
Betere arbeidvoorwaarden voor textielarbeiders?
Op het industrieterrein SONAPI hebben textielarbeiders en werkgevers een overeenkomst
getekend die de sociale dialoog tussen beide groepen moet bevorderen. Het is een stap in de
goede richting voor deze sector, die geen goede naam heeft vanwege de slechte
arbeidsvoorwaarden en herhaalde spanningen tussen werkgevers en werknemers. De
overeenkomst moet leiden tot meer investeringen en meer arbeidsplaatsen.
Een vertegenwoordiger van de ondernemers erkent: ‘In het verleden waren er veel spanningen
en die voorkomen hadden kunnen worden door gesprekken. Deze overeenkomst is een grote
stap vooruit. Haar nut zal gauw zichtbaar worden’.
Een vertegenwoordiger van een vakbond: ‘Het voordeel van deze overeenkomst is dat het ons
nu de mogelijkheid biedt ons als vakbond te organiseren. Dit recht werd ons tot nu toe
ontzegd, omdat de werkgevers ons niet vertrouwden. Voor ons is ze een verklaring van onze
goede wil om samen te werken bij wat wij als land vervaardigen, maar ook een hernieuwing
van onze eis van een betere salariëring. (HM)
Een gedeputeerde in de fout
26 maart. Vergezeld van twee zwaar bewapende mannen, zijn lijfwacht, dringt gedeputeerde
Arnel Bélizaire de wachtruimte van de rechtbank van Port-au-Prince binnen, waar elf mannen
in voorlopige hechtenis wachten om verhoord te worden. Onder hen zijn negen medewerkers
van de nationale ouderdomsverzekeringsmaatschappij die beschuldigd zijn van
vrijheidsberoving van enkele personen die zich in het gebouw van de
verzekeringsmaatschappij bevonden.
Bélizaire zegt de elf met hem mee te komen en scheldt de aanwezige justitiebeambte uit
wanneer hij hiertegen protesteert.

Omdat Bélizaire op het terrein van Justitie geen enkele bevoegdheid heeft en zijn boekje ver
te buiten is gegaan, eist de plaatsvervangend regeringscommissaris via de minister van Justitie
de opheffing van de onschendbaarheid van de gedeputeerde. Het openbaar ministerie
beschuldigt hem van belemmering van de rechtsgang en samenspannen met criminelen. Het
gelast de elf die met de gedeputeerde meegingen weer aan te houden. (HM)
Herdenking van de slachtoffers van de slavernij
Op de dag dat internationaal de slachtoffers van de slavernij herdacht worden wijst de
Secretaris-generaal van de VN naar Haïti als eerste land dat tweehonderdtien jaar geleden
zijn vrijheid verwierf. Het thema van deze dag is: ‘Overwinning op de slavernij: Haïti en
daarna’. De bedoeling van deze dag is de wereldwijde strijd tegen de slavernij te herdenken
en de tweehonderdtiende verjaardag te vieren van de Republiek Haïti, de eerste die zijn
onafhankelijkheid verwierf dank zij de strijd van mannen en vrouwen die slaaf waren
gemaakt.
‘Ieder jaar op deze dag gedenken we de miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die het
slachtoffer waren van de tragedie van de slavernij. We denken aan de oorzaken en de
gevolgen van de slavenhandel en de lessen die er uit zijn te trekken. We hernieuwen de
verantwoordelijkheid die we op ons hebben genomen om de huidige en de toekomstige
generaties bewust te maken van de gevaren van racisme en vooroordelen’.
In het VN gebouw wordt momenteel gewerkt aan een gedenkteken als blijvende herinnering
aan de moed van de slaven, van abolitionisten en anonieme helden die er aan hebben
bijgedragen dat aan de slavernij een eind gekomen is.
Ban Ki-moon vervolgt: ‘Ik hoop dat dit gedenkteken ook een bron van inspiratie zal zijn dat
ons er toe aanzet om te blijven strijden tegen de talrijke vormen van slavernij die ook vandaag
nog bestaan. Ook in de huidige wereld zijn miljoenen mensen slachtoffer van mensenhandel,
van onderdrukking wegens schulden, van seksuele slavernij en huiselijke slavernij, terwijl zij
die zich schuldig maken een deze schendingen van de mensenrechten dit allemaal vrij en
straffeloos kunnen doen’. (RM)
Financiële steun voor verkiezingen
De ambassadeur van de EU in Haïti, Javier Nino Pérez, en de directeur van het VN
Ontwikkelingsprogramma (PNUD) tekenen een overeenkomst om de parlements- en lokale
verkiezingen van Haïti financieel te steunen. Pérez: ‘Met het sluiten van een politiek akkoord
als besluit van de dialoog tussen betrokkenen is een belangrijke stap gezet naar het
organiseren van de verkiezingen. De EU en de PNUD komen hun belofte na het land te
helpen bij het verkiezingsproces en bij het verankeren van de democratie’. De directeur van
de PNUD voegt hieraan toe: ‘Deze samenwerking heeft ook tot doel een bijdrage te leveren
aan de moeite die de regering doet om alle Haïtianen, man en vrouw, de garantie te bieden dat
hun recht om te kiezen, hun recht op meningsvrijheid, kortom de mensenrechten
gerespecteerd worden’.
De hulp van beide internationale organen stelt Haïti in staat de technische mogelijkheden
waarover haar kiesorgaan tot nu toe beschikte uit te breiden. Dat betekent niet alleen hulp bij
het organiseren van de verkiezingen, zodat ze voldoen aan de internationale normen, maar
ook hulp het kiessysteem geschikt te maken om de Haïtiaanse burgers in staat te stellen hun
kiesrecht zonder problemen uit te oefenen en op die manier hun burgerplicht te vervullen om
politieke vertegenwoordigers te kiezen’
De EU en de PNUD hebben sinds 1995 achtenvijftig landen begeleid bij de verkiezingen die
ze organiseerden.
Ook Canada is blij met het politiek akkoord dat de weg vrij maakt voor het organiseren van de
verkiezingen en zegt een bijdrage van 5 miljoen dollars toe. (HM)

Haïtianen in de Dominicaanse Republiek
18 maart. Een Haïtiaan krijgt voor 1.000 peseta’s een karweitje te doen voor de
locoburgemeester van Las Maltas in de Dominicaanse Republiek. Als het klaar is krijgt hij
450 peseta’s, de rest zou hij de volgende dag krijgen. Hierover ontstaat ruzie. De Dominicaan
trekt zijn revolver en schiet Tikito in de borst, die zijn tegenstander nog een slag met zijn
machete weet te geven. Beide heren worden naar het ziekenhuis gebracht, waar de
Dominicaan de volgende dag overlijdt. In het stadje breekt de hel los. Er wordt jacht gemaakt
op Haïtianen, enkele worden vermoord, huizen van Haïtianen in brand gestoken. Gezinnen
slaan op de vlucht. GARR vraagt de Haïtiaanse overheid met klem de Dominicaanse regering
te wijzen op de verantwoordelijkheid die ze heeft voor de Haïtiaanse arbeiders die regelmatig
worden blootgesteld aan allerlei vormen van geweld.
De leiding van het Dominicaanse leger maakt bekend dat het in de maanden januari en
februari ongeveer 8.500 Haïtianen belet heeft clandestien de grens over te steken. Hun aantal
groeit. In 2012 waren het er 20.00, in 2013 52.000.
Dit bericht komt een week voor een openbare hoorzitting op 24 maart waartoe de InterAmerikaanse Commissie voor de Mensenrechten in Washington de Dominicaanse staat heeft
uitgenodigd. Aan de orde komt het verslag van haar onderzoek naar de vele schendingen van
de mensenrechten.
De Dominicaanse president heeft ‘de buitenlanders’, in de praktijk worden daarmee de
illegale Haïtianen bedoeld, achttien maanden de tijd gegeven om in daartoe aangewezen
bureaus hun situatie te laten legaliseren. In deze bureaus, verspreid over het hele land, is
gekwalificeerd personeel aanwezig dat oordeelt over de kwaliteit van de vereiste documenten
en foto’s en vingerafdrukken vergelijkt. De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen
in registers van de burgerlijke stand.
De ‘buitenlanders’ moeten bewijzen dat ze in het land geboren en geworteld zijn, dat hun
kinderen er geboren zijn, er een opleiding hebben afgerond en Spaans kunnen lezen en
schrijven. Ze moeten een vaste woonplaats hebben, geen strafblad hebben en beschikken over
sociale, economische of werkrelaties.
Men veronderstelt dat er in de Dominicaanse Republiek een miljoen illegalen zijn, waarvan
de meeste Haïtiaan zijn of afstammen van Haïtiaanse ouders.
Volgens de minister van Binnenlandse Zaken hebben de gezagsdragers sinds bijna een eeuw
lang ‘een oogje dicht gedaan’ en dat het tijd is om te doen ‘wat nooit gedaan is’. “De regering
heeft nu haar verantwoordelijkheid genomen om duidelijkheid te scheppen in de situatie van
de emigranten’.
De minister heeft het goed geacht duidelijk te maken dat de initiatieven, die de regering nu
genomen heeft, niet genomen zijn onder internationale druk of omdat internationale
organisaties zich over de zaak gebogen hebben. Hij vindt dat de Dominicaanse gemeenschap
dit reguleringsplan als een ‘nationaal doel’ moet beschouwen en pleit daarom voor
betrokkenheid hierbij van kerken, clubs, wijken, vakbonden. De emigranten hoeven niet bang
te zijn om zich te laten registreren. Het is geen middel om illegalen op te sporen en ze het land
uit te zetten. (RM. HM)
Overleg Haïti Dominicaanse Republiek afgelast
Het derde overleg tussen vertegenwoordigers van de Haïtiaanse en Dominicaanse regering,
dat op 8 april in Jacmel zou plaatsvinden, is uitgesteld tot 22 april. Dit is het derde uitstel.
President Martelly zegt nog steeds te geloven dat het uitwisselen van meningen tussen beide
regeringen een goede manier is om het eens te worden over de oplossingen van de

meningverschillen over onderwerpen die beide landen raken. De Haïtiaanse regering onthoudt
zich van commentaar op dit derde uitstel dat door het buurland veroorzaakt is en verklaart dat
de twee partijen onophoudelijk bezig zijn om de overeenkomsten, die in februari in Jimani
getekend zijn, te implementeren.
Eerder zei de woordvoerder van de premier te betreuren dat de Dominicaanse regering zich
aan geen enkele afspraak van het binationale overleg in Jimani gehouden heeft. De voorzitter
van de Caricom waarschuwt dat zijn organisatie niet als waarnemer aan dit overleg zal
deelnamen, zo lang resident Danilo Madina zijn wetsontwerp om het probleem van de
nationaliteit van illegalen op te lossen niet gepubliceerd heeft.
De Dominicaanse minister van Buitenlandse Zaken maakt bekend dat er binnenkort een
speciaal visum komt voor tijdelijk werk (VTT). Prioriteit krijgen zij, die in de productie
werken. Wie een over een bewijs beschikt dat hem werk wordt aangeboden door een
onderneming die in de Dominicaanse Republiek naar behoren is ingeschreven, komt voor dit
visum in aanmerking. Dit besluit sluit aan bij een eerdere verklaring van de migratiedienst,
waarin seizoenarbeiders voorrang krijgen in het nationale plan dat de regeling van illegale
arbeiders betreft. Volgens de minister is dit nieuw soort visum van fundamenteel belang en in
overeenstemming met de bedoeling van de president het land een modern migratiereglement
te geven, dat transparant en functioneel is. Deze nieuwe regeling is vooral van belang voor het
tewerkstellen van buitenlanders in de landbouwsector, die een van de belangrijkste en meest
productieve is in de nationale economie.
Dit VTT heeft een maximale geldigheidsduur van een jaar.
Ondernemers in de agrarische sector, die een tijdelijke arbeidskracht willen aanstellen,
moeten een dossier samenstellen waarin de originele aanstellingsbrief zit. In deze brief moet
de werkgever zich verplichten de rechten van de arbeider en de arbeidsvoorwaarden die in het
land gelden te respecteren en moet beschreven zijn hoe informatie, vervoer, reiskosten en
repatriëring geregeld zijn.
Alle Dominicaanse diplomatieke diensten en consulaten in het buitenland zijn geïnformeerd
over de VTT en hebben de opdracht gekregen de vastgestelde procedure te volgen. (RM)
Nieuwe ministers en staatssecretarissen
4 april. Het akkoord dat in hotel El Rancho tussen regering en politieke partijen gesloten is,
heeft geleid tot de installatie van een nieuwe ministerraad. De regering is nu samengesteld uit
23 ministers en 23 staatssecretarissen. Premier Lamothe noemt het de regering van de
‘openheid en doeltreffendheid’. Al op 5 en 6 April heeft zij enkele beslissingen genomen op
het gebied van de infrastructuur en het openbaar vervoer. (RM)
Lamothe heeft overleg gepleegd met de leden van de kiesraad ter voorbereiding van de
verkiezingen die, na een uitstel van vier jaar, gepland zijn op 26 oktober 2014. Als de Senaat
het amendement op de kieswet goedkeurt, kan het proces in gang gezet worden. (RM)
Droogte in het noordwesten
Door langdurige droogte dreigt er een ernstig voedseltekort in het noordwesten. De
internationale organisatie ‘Actie tegen de honger’ heeft samen met de EU een akkoord
getekend om de mensen in dit gebied met € 750.00 te hulp te komen en ze te helpen bij de
verbetering van hun landbouwmethodes. Ongeveer 21.000 personen kunnen deelnemen aan
het programma ´geld voor werk´ en voedselbonnen ontvangen. (HM)
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