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Kritiek op kardinaal Langlois
Godsdienst voor de Vrede, een organisatie waarvan alle grote religies in Haïti deel uitmaken,
verklaart teleurgesteld te zijn over uitlatingen van kardinaal Langlois tegen de voodoo,
waarvan het Britse dagblad The Guardian melding maakt. Wat de kardinaal gezegd heeft,
meent Godsdienst voor de Vrede, zal mensen in verwarring brengen, onderlinge spanningen
vergroten en de verhoudingen tussen Haïtianen onderling weer onder druk zetten. The
Guardian citeert de kardinaal: ‘De voodoo zal Haïti niet redden, maar sociale problemen
veroorzaken’. Hij beargumenteert zijn verklaring door te wijzen op het gebrek aan onderwijs,
dat een groot probleem vormt. ‘Iemand die goed is opgeleid gaat naar een arts in plaats van
naar een houngan (voodoopriester) en gaat om gerechtigheid te vinden naar een rechtbank in
plaats van naar een péristyle (voodootempel) om raad te vragen en zich te wreken voor wat
een ander hem heeft aangedaan’.
Het is duidelijk dat Langlois op het standpunt staat dat iemand niet tegelijkertijd aanhanger
van voodoo en katholiek kan zijn. In de praktijk van iedere dag maakt de katholieke kerk in
haar diensten echter wel gebruik van trommels, zang en volksdansen. Van de andere kant
assimileren aanhangers van de voodoo hun geesten, die ze Loas noemen, met de heiligen van
de katholieke kerk.
In de pers wordt geprotesteerd tegen de uitlatingen van de kardinaal, protest dat ook
ondertekend is de katholieke bisschop Dumas, die lid van Godsdienst voor de Vrede is, en
door de anglicaanse bisschop Duracin.
Ook een vertegenwoordiger van de voodoo, twee vertegenwoordigers van de protestantse
kerk, waaronder de secretaris-generaal van Godsdienst voor de Vrede en een
vertegenwoordiger van de islamitische gemeenschap hebben het protest ondertekend.
In 1935 vaardigde president Sténio Vincent een wet uit waarin voodoo praktijken bijgeloof
werden genoemd. Van 1939 tot 1942 zochten katholieken aanleiding tot plunderen en
vernielen van voodootempels en organiseerden campagnes tegen wat ze bijgeloof noemden,
campagnes die onder de bevolking meerdere slachtoffers maakte. (RM)
Schoonmaken van de stad
De universiteit van Port-au-Prince is samen met de gemeentelijke stadsreiningsdienst
begonnen aan een actie die de stad schoner moet maken. Zonder enige vergoeding hiervoor te
ontvangen zijn ze een dag lang bezig in straten en op pleinen. Hiermee hopen ze een
voorbeeld te geven dat wordt nagevolgd door andere universiteiten en scholen.
Volgens het ministerie van Milieu maakt de stad iedere dag 6.000 m³ afval, waarvan maar
30% wordt opgehaald. De overige 70% verdwijnt in waterafvoer of in een ravijn. (RM)
De EU, Haïti en de Dominicaanse Republiek
Op initiatief van de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, vindt er in Punta
Cana, Dominicaanse Republiek, een gesprek plaats tussen de presidenten, Michel Joseph
Martelly en Danilo Medina over de bilaterale overeenkomsten. Volgens Van Rompuy toont
het samenkomen van beide presidenten dat ze de wil hebben om de meningsverschillen tussen
beide landen op te lossen en dat deze bijeenkomst een gelegenheid kan zijn voor het
versterken van ‘wederzijds begrip en samenwerking’
Van Rompuy herinnert er aan dat de Europese Unie ‘gebaseerd is op samenwerking en
integratie van buurlanden’. ‘Daarom willen we Haïti en de Dominicaanse Republiek
aanmoedigen de banden die hen binden te versterken’.
Het bezoek van Van Rompuy aan Haïti vond plaats van 18 tot 20 juli. (RM)

Het bloemencarnaval
27 juli: honderdduizenden Haïtianen komen naar Champ-de-Mars om het culturele en
artistieke bloemencarnaval te vieren. Ze komen uit het hele land of uit het buitenland en
dragen, zo wordt verwacht, op de een of andere manier bij aan de economie van het land.
Hoeveel het organiseren van deze gebeurtenis kost is echter niet bekend, maar zal minder
duur zijn dan in de twee voorgaande jaren. Een vooraanstaand econoom merkt op dat het
moeilijk zal zijn dit aan te tonen, omdat hier tot nu toe geen enkel onderzoek naar is gedaan.
Zeker is wel dat het bij de bevolking tot grote ontevredenheid zou leiden, als het
bloemencarnaval werd afgelast.
Tijdens een interview bij Radio Télé Métropole reageert de president op de kritiek van
economen op de financiële onderbouwing van dit carnaval. ‘Het bloemencarnaval’, vindt
Martelly, ‘heeft positieve gevolgen voor de Haïtiaanse economie. Het is een culturele
manifestatie die veel mensen uit de diaspora aantrekt’. Hij neemt het de oppositie kwalijk dat
ze dit carnaval vergelijkt met het vorige waarbij veel geld verkwist werd.
Wie gelijk heeft zal moeten blijken. Zeker is wel dat ook dit carnaval slachtoffers heeft geëist.
In het centrum van Port-au-Prince werden twee jonge mannen dodelijk gewond door
messteken. In de drie dagen carnaval moesten volgens de officiële telling minstens 134
personen in het ziekenhuis geholpen worden. Volgens het Rode Kruis en de ambulancedienst
waren er dat aanmerkelijk meer.
Voor dit derde carnaval des fleurs waren 2.5000 politiemensen beschikbaar voor het
handhaven van de openbare orde. (HM)
Gedeputeerde in hongerstaking
De gedeputeerde (lid van het Huis van Afgevaardigden, onze Tweede Kamer) Arnel Bélizaire
is voor twee maanden geschorst. Gedurende die tijd mag hij aan geen enkele vergadering
deelnemen en wordt 50% van zijn salaris ingehouden. De directe aanleiding is het fysiek
geweld dat hij pleegde tegen minister Doran, de contactpersoon tussen regering en parlement.
Eerder al gaf zijn gedrag reden tot bezorgdheid. In juni nam hij deel aan een demonstratie
tegen de president Martelly. Vergezeld van gewapende mannen droeg hij een ACR (zwaar
wapen) om zijn nek en was hij onder invloed. Voor sommigen is Bélizaire het symbool van
verzet tegen wat hij noemt het dictatorschap van Martelly. Begin dit jaar weigerde hij bij de
grens de vereiste papieren te tonen voor goederen die hij vervoer. Eigenmachtig stelde hij
enkele Haïtianen in vrijheid die zaten te wachtten om door de politierechter verhoord te
worden.
Op zijn schorsing reageert Bélizaire door in de Kamer zelf in hongerstaking te gaan. Gekleed
in interlock en korte broek neemt hij plaats in de vergaderzaal en weigert die te verlaten.
Na twaalf dagen besluiten de voorzitters van beide Kamers een commissie in het leven te
roepen die de zaak Bélizaire grondig moet bestuderen en hem moet zien te bewegen zijn
hongerstaking te beëindigen. Bélizaire weigert dit en wordt de 22e dag van zijn staking
opgenomen in het ziekenhuis toen hij het bewustzijn verloor.
Behalve dat zijn schorsing ongedaan gemaakt zou worden, eiste hij o.a. het vertrek van de
president van het Hof van Cassatie, in vrijheidstelling van twee gevangenen en een
parlementair onderzoek naar het gebruik van gelden die voor het parlement bestemd waren.
(RM)
Internationale dag tegen mensenhandel
Op de internationale dag tegen mensenhandel wijst UNCEF op wat er op dit gebied in Haïti
plaatsvindt. ‘Haïti is een land van vertrek, doorvoer en bestemming van slachtoffers van
mensenhandel. Onder hen zijn veel minderjarigen uit agrarische gebieden. Ze worden
uitgebuit als huisslaaf in de stadscentra en soms ook seksueel misbruikt’. Volgens UNICEF

zijn het vooral vrouwen en kinderen die makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. Ze
hebben geen identiteitsbewijs en geen of weinig inkomen
‘Mensenhandel is een misdaad waarvan in Haïti duizenden mensen het slachtoffer zijn, vooral
minderjarigen. Sinds 2005 krijgen meer dan 2.000 kinderen (60,3%\ meisjes en 39,7%
jongens), die er het slachtoffer zijn, psychologische hulp.
Dagelijks is 24 uur lang een telefoonnummer beschikbaar om de slachtoffers hulp te bieden.
(HM)
Uitbreiding haven Cap-Haïtien
Tijdens een vergadering van premier, Lamothe, de minister van Openbare Werken, die van
Handel en Industrie en de directeur van de USAID is besloten de haven van Cap-Haïtien uit te
breiden. Na de werkzaamheden die 22 maanden zullen duren, moet de haven voldoen aan de
internationale eisen. De regering zoekt in de privésector personen of bedrijven die garant
willen staan voor efficiënte bedrijfsvoering.
De USAID stelt voor de uitbreiding van de haven 65 miljoen dollar beschikbaar.
Vanaf 2 oktober vliegt American Airlines dagelijks van Miami naar Cap-Haïtien. De
verwachting is dat dit een katalysator zal zijn voor de ontwikkeling van het noorden vooral
wat de landbouw en plaatselijke industrie betreft. Premier Lamothe noemt het ‘een geweldige
gelegenheid voor een economische stimulans’. (HM, RM)
14 miljoen voor de agrarische sector
De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (BID) stelt 14 miljoen dollar beschikbaar om Haïti
te helpen haar verliezen op gebied van landbouw en veeteelt te beperken en om door
modernisering van de agrarische sector haar exportvolume te vergroten. Haïti zelf maakt
hiervoor 2 miljoen vrij uit eigen middelen. Er worden investeringen gedaan ten behoeve van
de infrastructuur en dierengezondheid, betere toerusting van dierenartsen, preventieve
maatregelen bij dreiging van besmetting, verbetering van de diagnostiek en betere spreiding
van de beschikbare voorzieningen.
Tot 1900 was de agrarische sector verantwoordelijk voor bijna 50% van het BNP. Terwijl nog
de helft van de Haïtianen in de landbouw werkzaam is, is hun bijdrage aan het BNP gedaald
tot 22,5%.
De varkensziekte en vogelziekten veroorzaken jaarlijks miljoenen dollars verlies. Een bepaald
soort mier die schade toebrengt aan gewassen en vee is verantwoordelijk voor nog eens een
verlies van 11 miljoen dollar. De export van mango’s, goed voor jaarlijks 10 miljoen, wordt
ernstig bedreigd door fruitvliegen. (HM)
Oppositie tegen verkiezingen
Zes senatoren van de oppositie weigeren deel te nemen aan vergaderingen van de Senaat waar
gestemd moet worden over amendementen van de kieswet. De woordvoerder van de
president, Pierre Michel Brunache, laat weten dat deze zijn verantwoordelijkheid zal nemen
als de verkiezingen niet voor het eind van het jaar, zoals vastgelegd in het Akkoord van El
Rancho, zullen plaatsvinden. Brunache noemt deze zes vijanden van de democratie, ze willen
met alle middelen wat de regering bereikt heeft saboteren. Hij wijst er op dat dit al 129 dagen
aan de gang is.
Bij gebrek aan quorum kan er geen besluit genomen worden over de voorgestelde
amendementen van de kieswet en zonder goedgekeurde kieswet kunnen er geen verkiezingen
worden gehouden. De voorzitter van de Senaat eist dat de senatoren doen wat van hen
verwacht wordt. ‘Ze moeten weten dat ze gekozen zijn om zitting te nemen in de Senaat om
er te werken’. De vicevoorzitter drukt zich feller uit, hij noemt hun weigering te stemmen een

‘grove misdaad’. Hij zegt dat de Senatoren de best betaalden in het land zijn en bovendien
‘enorme voorrechten’.Genieten. Het is een nationaal schandaal’.
De oppositie verwerpt de beschuldiging dat zij verantwoordelijk is voor het blokkeren van de
verkiezingen. ‘De politieke strijd van dit moment is een strijd tussen hen die kiezen voor de
democratie en de nationale soevereiniteit en hen die zich onderwerpen aan de wil van een deel
van de internationale gemeenschap en hardnekkig weigeren de grondwet te respecteren’.
Opnieuw beschuldigen ze president Martelly er van zich niet aan de grondwet te houden door
een voorlopige kiesraad in te stellen. ‘De regering is er zelf verantwoordelijk voor dat er sinds
vier jaar geen verkiezingen zijn gehouden’. Ze zeggen de zes senatoren te blijven steunen.
(HM)
Gevangenen ontsnapt
In de gevangenis van Croix-des-Bouquets breekt tijdens de recreatie een oproer uit.
Criminelen (moordenaars, kidnappers, dieven, verkrachters) weten zich meester te maken van
vuurwapens, gijzelen vier bewakers en twee andere personeelsleden. In totaal weten ongeveer
300 gevangen te ontsnappen, waaronder Clifford Brandt, leider van een beruchte bende. Er
vallen gelukkig geen doden, twee personen raakten gewond.
Er wordt direct groot alarm geslagen. Er gaat een internationaal opsporingsbericht uit. De
grens met de Dominicaanse Republiek wordt extra bewaakt. Wie informatie geeft die leidt tot
arrestatie van Clifford Brandt wordt beloond met 1 miljoen gourdes (25.000 dollar). Een task
force zet alles in het werk om alle voortvluchtigen op te sporen.
Enkele uren na hun ontsnapping worden 13 gevangen gearresteerd.
De gevangenis van Croix-des-Bouquets is in 2012 gebouwd met geld dat de Canadese
regering hiervoor beschikbaar stelde. Ze wordt beschouwd als de veiligste van het land. Op
het moment van de uitbraak waren 899 cellen bezet.
Brandt wordt als zeer gevaarlijk beschouwd. Hij is lid van een van de rijkste families in Haïti
en eigenaar van een autohandel. Hij werd in 2012 veroordeeld voor ontvoeringen en wegens
lidmaatschap van een criminele vereniging.
Brandt heeft niet lang van zijn vrijheid kunnen genieten. Twee dagen na zijn ontsnapping
worden hij en drie van zijn bendeleden aan de Dominicaanse grens gearresteerd. Sinds kort
zijn de Dominicaanse en Haïtiaanse politie overeengekomen wederzijds informatie uit te
wisselen. Een paar minuten na de ontsnapping werd de grens gesloten.
Na de massale uitbraak zijn enkele functionarissen, waaronder de regeringscommissaris en de
directeur van de gevangenis in Croix-des-Bouquets, ontslagen.
Premier Lamothe bekritiseert de traagheid van het Hof van Beroep. Het had al lang een
uitspraak moeten doen in de zaak Brandt. ‘Het Hof protesteert met werkonderbrekingen,
terwijl de mensen een uitspraak verlangen’. (HM RM)
Aristide voor rechter-commissaris
Aristide wordt beschuldigd van handel in drugs, ontvreemding van gemeenschapsgeld en
witwaspraktijken en krijgt hiervoor een oproep om door de rechter-commissaris te worden
ondervraagd. Omdat Aristide geen gehoor geeft aan deze oproep, beveelt de rechtercommissaris zijn aanhouding.
In 2005 is er onderzoek ingesteld naar het gebruik van publiek geld tussen 2001 en 2004 voor
o.a. Aristides Fonds voor de Democratie. Verschillende oud-medewerkers van de ex-president
zoals oud-ministers en secretarissen-generaal zijn al verhoord of zullen worden verhoord; 31
van hen mogen het land niet verlaten. (HM, RM)
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