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Duvalier en Avril uitgenodigd op herdenking
President Martelly neemt samen met de premier Laurent Lamothe op 1 januari in Gonaïve, de
stad van de onafhankelijkheid, deel aan de plechtige viering ter herdenking van de 210 jaar
onafhankelijkheid. Bij deze herdenking, die wordt gezien als symbool van de nationale
eenheid, zijn ook verschillende notabelen aanwezig, zoals de voorzitter en vicevoorzitter van
de Nationale Vergadering en leden van het corps diplomatique. Ook de oud-presidenten
Prosper Avril en Jean Claude Duvalier, die nog steeds in Haïti verblijft, zijn bij deze
gelegenheid uitgenodigd om als teken van eenheid aan weerszijden van de president te staan.
De president maakt van deze gelegenheid gebruik om op te merken, dat ook de andere
voormalige staatshoofden waren uitgenodigd en dat ze daar nog steeds hun plaats hebben.
Martelly gelooft dat alleen ‘eenheid onder de zonen van het vaderland’ de strijd kan winnen
die Haïti heden ten dage op verschillende fronten moet leveren.
In de kathedraal van Gonaïves celebreert bisschop Yves Marie Péan de hoogmis, waarin
traditiegetrouw het Te Deum gezongen wordt. De president en zijn gevolg, inclusief Avril en
Duvalier zijn hierbij aanwezig. In zijn preek pleit de bisschop voor een dialoog tussen al
degenen die bij de politieke crisis betrokken zijn om het met elkaar eens te worden en samen
het land, dat nu op de rand van een catastrofe staat, weer op te bouwen. Ook spoort hij de
gelovigen aan te werken aan een sociale en politieke stabiliteit van het land en eenheid in hun
gezinnen.
De leider van de Haïtiaanse mensenrechtenorganisatie (RNDDH), Pierre Espérence, vindt dat
de president door Jean Claude Duvalier voor de herdenking van de onafhankelijkheid uit te
nodigen, de inwoners van Gonaïves een klap in het gezicht gegeven heeft. Op 29 november
1985 werden in hun stad bij een demonstratie tegen de regering Duvalier drie jongens
doodgeschoten. Espérence vraagt opnieuw de oud-president te vervolgen voor de misdaden
die hij tijdens zijn bewind tegen het Haïtiaanse volk begaan heeft.
Nicolas Duvalier, zoon van Jean Claude, deelt in de wijk Thomassin bij gelegenheid van de
feestdagen in een school speelgoed uit, rugzakjes, poppen en aan kinderen én volwassenen
tennisrackets. ‘Kerstmis is het delen van vreugde en liefde. Liefde voor de jeugd, liefde voor
het vaderland’ laat hij in zijn facebook weten. Van deze uitdeling publiceert hij foto’s. Zijn
aanhang moedigt hem aan op deze weg door te gaan.
Sinds enige weken doet het gerucht de rond dat hij zich kandidaat wil stellen voor de
komende verkiezingen. (HM).
Godsdiensten voor de vrede
De leiders van de Haïtiaanse Protestantse Federatie en de Confederatie van Vodouìsanten
veroordelen het jongste initiatief van de katholieke kerk om te pleiten voor een dialoog tussen
de politieke actoren. De voorzitter van de protestantse federatie, Sylvain Exantus, spreekt van
een eenzijdige actie van het episcopaat, die bedoeld is de andere godsdiensten uit te sluiten
van deelname aan de dialoog. Exantus vindt dat alle belangrijke godsdiensten moeten
betrokken worden in het bemiddelingsproces dat de katholieke kerk voorstelt. Om de
geloofwaardigheid van de onderhandelingen te garanderen is hierbij de inbreng van de
protestanten onontbeerlijk.
Ook de vodou priesteres Evodie George Auguste veroordeelt de minachting die de leiding van
de katholieke kerk toont ten opzichte van andere godsdiensten. Ze vindt dat deze actie
bedoeld is om de activiteiten van de Godsdiensten voor de Vrede uit te sluiten en dat het

onbehoorlijk is dat de katholieke kerk alleen aan haar eigen belang denkt. De aanwezigheid
van vertegenwoordigers van alle godsdiensten is een garantie dat ze bij hun bemiddeling
alleen maar het belang van het land willen dienen, voegt ze daar aan toe. (LM)
Venezuela kiest kant Haïti
‘President Martelly en president Danilo Maduro hebben met elkaar gesproken en besloten een
bilaterale commissie van hoog niveau te vormen, die oplossingen moet vinden voor de
problemen die tussen beide landen ontstaan zijn’, aldus een bericht op 17 december van
Danilo Maduro, president van Venezuela. Beide regeringleiders zijn aanwezig op een
topvergadering in Venezuela. In deze te vormen commissie zullen aan de orde komen
migratie, handel, milieu en veiligheid aan de grens.
Maduro heeft voorgesteld te bemiddelen in het conflict tussen Haïti en de Dominicaanse
Republiek.
Al eerder (19 november) werd het voorstel gedaan tussen beide landen een gesprek te voeren.
Maar na de beslissing van CARICOM (26 november) om de Dominicaanse aanvraag voor het
lidmaatschap op te schorten, is dit gesprek uitgesteld. Vertegenwoordigers van nationale en
internationale organisaties zetten echter beide landen onder druk om het gesprek te hervatten.
De Venezolaanse president kiest in het conflict de kant van Haïti. Hij waarschuwt de
Dominicaanse Republiek, dat een aanval op het volk van Haïti een aanval op Venezuela is.
Maduro eist van de Dominicaanse regering de garantie dat de fundamentele rechten van het
Haïtiaanse volk worden gerespecteerd.
Venezuela, dat in het kader van het Petro-Caribe akkoord de Dominicanen olie levert, kan
bemiddelaar zijn in het conflict dat ontstaan is na de uitspraak van het Dominicaanse
Constitutionele Hof over de nationaliteit van geëmigreerde Haïtianen. Maduro: ‘Ik ben aan
het bestuderen wat zou kunnen helpen om deze kritische periode door te komen en een
oplossing te vinden, die het Haïtiaanse volk haar fundamentele rechten garandeert en een eind
maakt aan de geschillen tussen de twee broedervolken Haïti en de Dominicaanse Republiek’
en: ‘Wij zijn de onvoorwaardelijke vrienden van het Haïtiaanse volk. Ze zijn onze grote
vrienden, dierbare broeders. Gelukkig is de Dominicaanse Republiek zo verstandig geweest
en tijdschema op te stellen voor onderhandelingen’.
2 januari. De Dominicaanse regering maakt de benoeming bekend van de personen die haar
vertegenwoordigen in de bilaterale commissie, die de onderhandelingsronden op 7 januari
zullen beginnen. Volgens de premier wil zijn regering stevig, maar eerlijk en open
onderhandelen om oplossingen te vinden voor zaken die in het verleden nooit voldoende
aandacht kregen. De onderhandelingen vinden plaats in de grensplaats Ouanaminthe in
noordoost Haïti. Vertegenwoordigers van Venezuela, de VN, de EU en de CARICOM zullen
als waarnemers aanwezig zijn.
De Haïtiaanse delegatie wordt geleid door premier Lamothe. De andere deelnemers zijn de
minister van Buitenlandse Zaken, die van Handel en die van Binnenlandse Zaken. (HM. RM)
Grote schoonmaak
28 december. Een dertigtal straathandelaren maakt gebruik van een speciaal plan tegen de
extreme armoede, dat de regering bij gelegenheid van de jaarwisseling uitvoert in vijftig
volkswijken van Port-au-Prince. Iedere marktvrouw (het gaat meestal om vrouwen) die
meedoet aan het schoonmaken van de lokale markten in de vijftien aangewezen wijken, krijgt
40.000 gourdes (60 grds = 1 euro). De bedoeling is dat ze gevoel krijgen voor het schoon
houden van hun wijk en de plaatsen waar markt gehouden wordt.
Het verzameld vuil wordt gesorteerd en een deel ervan gebruikt voor compost. De
verantwoordelijke minister rekent vooral op de medewerking van vrouwen. ‘Ik geloof dat

jullie de zaak op gang kunnen brengen. Ook al leven jullie in extreme armoede, jullie hebben
recht op een schone omgeving’. Ze benadrukt dat vrouwen in belangrijke mate een bijdrage
leveren aan de economie van het land.
Sommigen zullen de 40.000 gourdes gebruiken voor het beetje handel dat ze drijven. In de
meeste gevallen zullen ze het geld gebruiken om hun gezin te eten te geven. Dit geld is des te
meer welkom, omdat de rente die sommige instellingen voor micro credit rekenen voor hen te
hoog is. Iedere dag opnieuw moeten ze de eindjes aan elkaar zien te knopen.
In dit project, dat zes maanden duurt, is ook een alfabetiseringsprogram opgenomen. (RM)
Onderzoek naar ongeval
Een zeilboot met vijftig Haïtiaanse emigranten aan boord wordt door de kustwacht van de
Turks- en Caicoseilanden onderschept en naar de haven gesleept. Op weg daar naartoe
kapseist de boot. Zeventien mensen verdrinken.
De Britse autoriteiten (de eilandengroep is Brits grondgebied) stellen een onderzoek in naar
de omstandigheden waaronder de boot zonk en zo veel opvarenden verdronken. Waarom
werd er geen reddingsvlot gebruikt voordat de zeilboot verder naar de haven werd gesleept?
En waarom zijn geen reddingsvesten uitgedeeld aan de mannen, vrouwen en kinderen die in
de boot zaten voordat die naar de haven werd gesleept? En heeft de boot, die de zwaar
beladen zeilboot op sleeptouw nam, niet te snel gevaren? (RM)
De VS helpen Haïti
De Amerikaanse ambassadeur in Port-au-Prince, Pamela White, maakt bekend dat de VS van
plan is dit jaar haar samenwerking met Haïti te intensiveren en door te gaan met de uitvoering
van vier grote projecten die Amerikaanse agentschappen in samenwerking met Haïtiaanse
partners al begonnen zijn. Het zijn projecten op het gebied van landbouw, gezondheid en
werkgelegenheid.
Het eerste project van 32 miljoen dollar dient om kleine en middelgrote ondernemingen te
steunen en daarmee 14.000 nieuwe banen te scheppen.
Het tweede van 100 miljoen dollar beoogt voor 43% van de Haïtiaanse bevolking de
gezondheidszorg toegankelijker te maken. Dit geld dient ook ter ondersteuning van de
campagne voor family planning, babyzorg en de strijd tegen aids en tuberculose.
Met 80 miljoen dollar wordt het project Food for the poor ondersteund dat het aantal personen
voor wie voedseltekort dreigt met 50% te verminderen.
Het vierde project van 80 miljoen is bestemd voor lokale boerenorganisaties om de opbrengst
van hun land te verdubbelen. (HM)
Deelname aan de verkiezingen
Een maand na de publicatie van de nieuwe kieswet in de staatskrant twijfelen verschillende
politieke partijen nog of ze zich zullen inschrijven voor de verkiezingen. Sommige zijn het
niet eens met de samenstelling van de kiesraad en zeggen niet aan de verkiezingen deel te
zullen nemen, andere willen bedenktijd en eerst de nieuwe wet grondig bestuderen.
De woordvoerder van het platform L’ INITE vindt dat deze kieswet tegen de grondwet
indruist en dat de eerste daden van de voorzitter van deze raad de naam van de kiesraad geen
goed hebben gedaan. De meer gematigde sociaal democraten willen wel meedoen maar
vinden daaraan voorafgaand een open gesprek absoluut noodzakelijk. (HM)
Herdenking van de aardbeving
Duizenden Haïtianen, de meeste in witte kleren, komen 12 januari samen om de dag te
herdenken dat vier jaar geleden Haïti werd getroffen door een verwoestende aardbeving
waarbij meer dan 200.000 mensen omkwamen. De president, vergezeld door zijn echtgenote,

legt een krans op het massagraf in Saint-Christophe. Hierna volgt om exact 16.53 uur, de tijd
dat de aarde 35 seconden schudde, een oecumenische dienst. Na een minuut stilte worden
boven de hoofdstad witte ballonnen opgelaten.
In zijn toespraak dankt de president ‘ de vrienden van Haïti die van alle kanten kwamen om
Haïti te helpen’. Hij spoort zijn landgenoten aan samen te werken aan de wederopbouw.
‘Vandaag hebben we gekozen het leven te vieren. Mijn wachtwoord is de uitdagingen van de
toekomst aan te nemen. Wij hebben steeds meer middelen om het land weer op te bouwen’.
De president bepaalt dat 12 januari voortaan een dag van herinnering en bezinning is. De vlag
zal halfstok hangen, discotheken en dergelijke gelegenheden zullen gesloten zijn en radio- en
televisiestations zullen hun programma’s aanpassen. (RM. HM)
Een Haïtiaan tot kardinaal benoemd
De bisschop van les Cayes en voorzitter van de bisschoppen conferentie, Mgr. Chibly
Langlois (56), is op 12 januari door paus Franciscus tot kardinaal benoemd. Volgens de
kardinaal zal zijn benoemingbelangstelling voor Haïti bevorderen, vooral die voor onze rooms
katholieke kerk met haar noden en uitdagingen’.
Langlois is geboren op 29 november 1958 in La Vallée de Jacmel. Hij studeerde filosofie en
theologie in Port-au-Prince en werd op 22 september 1991 priester gewijd. In Rome haalde hij
zijn licentiaat in theologie en werd in 2004 bisschop van Les Cayes. (RM)
De eerste bijeenkomst in Ouanaminthe
Op 7 januari vindt inderdaad in Ouanaminthe het overleg plaats waartoe de presidenten
Martelly en Medina tijdens de top in Venezuela besloten hebben. Voor beide landen kan dit
overleg van historische betekenis zijn. Begonnen is met het opzetten van een werkplan en het
vaststellen van de onderwerpen waarover de volgende vergaderingen gesproken gaat worden.
Deze vergaderingen zullen iedere eerste maandag van de maand, afwisselend in Haïti en de
Dominicaanse Republiek plaatsvinden.
De vertegenwoordigers van beide landen hebben nogmaals het belang onderstreept om, als
waarnemers, vertegenwoordigers van Venezuela, de VS, de EU en de CARICOM voor hun
bijeenkomsten uit te nodigen. Ze kunnen ook aanbevelingen doen en spreken over hun
ervaringen met de verschillende onderwerpen die behandeld worden. Ook vertegenwoordigers
van de privé sector kunnen uitgenodigd worden. Een bilaterale commissie zal controleren of
de besluiten die genomen zijn worden uitgevoerd.
Een groot deel van deze eerste vergadering is gewijd aan het meest actuele onderwerp
migratie. Beide partijen stellen vast dat de recente dialoog die hierover gevoerd is, eerlijk was,
met wederzijds respect, constructief en transparant. Haïti erkent het recht van haar buurland
een eigen migratiebeleid te voeren en de voorwaarden te bepalen voor het verkrijgen van de
Dominicaanse nationaliteit. Van de andere kant vraagt ze de garantie dat de fundamentele
rechten van personen van Haïtiaanse afkomst (meer dan 200.000) worden gewaarborgd. De
Dominicaanse partij zegt dit toe.
De Dominicaanse vertegenwoordigers zeggen dat in de komende weken een speciale wet zal
worden gemaakt voor situaties die niet vallen in een legaliseringwet. Beide partijen zijn het
erover eens dat over dit onderwerp in de volgende vergadering verder gesproken dient te
worden.
Beide regeringen willen de situatie van buitenlandse arbeiders reguleren. De Dominicaanse
migratieraad heeft al bepaald dat alle gastarbeiders een visum krijgen. Haïti verplicht zich hun
te voorzien van de vereiste identificatiebewijzen. (HM)
De bronnen waaraan deze artikelen zijn ontleend zijn: Une Semaine en Haïti (USH), Haïti en Marche (HM). Le Matin (LM),
Le Nouvelliste(LN),Haïti Progrès(HP),Collectif Haïti de France (CHF), Radio Métropole (RM), Red.: dewacohan@kpnmail.

