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Spanningen op politiek gebied
Meer dan honderd vooraanstaande leden van politieke partijen reageren op de uitnodiging van
de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer (de Senaat en het Huis van Afgevaardigden)
om te discussiëren over welke richting het land moet inslaan. Belangrijke onderwerpen zijn er
genoeg: de verkiezingen, de (mogelijke) ontbinding van het parlement en de veronderstelde
bedoeling van de president het duvaliëristisch regime nieuw leven in te blazen.
De linkse oppositie stelt dat de president het veld moet ruimen, als hij niet in staat blijkt de
komende verkiezingen op een behoorlijke manier te organiseren. Wat hen betreft wekt zijn
optreden geen enkel vertrouwen. Ze zijn bang dat hij per decreet wil regelen in plaats van
volgens een officiële kieswet.
De woordvoerder van Fanmi Lavalas beklemtoont de noodzaak als oppositie een eenheid te
vormen, alleen op die manier kan Martelly met zijn dictatoriaal plan de weg versperd worden.
Opmerkelijk is dat de oppositie twee weken eerder een uitnodiging van de president om te
praten over de verkiezingen heeft afgewezen.
Dat er zeer binnenkort eerlijke verkiezingen gehouden worden is dringend nodig. De tweede
maandag van januari vervalt het mandaat van weer tien senatoren. Als er voor die tijd geen
nieuwe senatoren gekozen zijn, kan het parlement niet meer functioneren en ligt voor
Martelly de weg open om te regeren per decreet. (LM)
In een hotel spreken de voorzitters van beide Kamers op 27 augustus in een hotel vijf uur lang
met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld over de politieke situatie. Alle
deelnemers aan dit gesprek uiten hun ongerustheid over de toekomst van het land. Ze vinden
dat iedereen zich moet verenigen om te verhinderen dat de president op 2 januari het
parlement ontbindt. ‘We moeten dit antidemocratisch plan met alle middelen verhinderen.
Met zijn allen kunnen we het staatshoofd dwingen naar ons te luisteren’. Ontbinding van het
parlement, vindt men, zou de weg openen naar een nieuwe dictatuur. (HM)
Kritiek op aanstelling regeringscommissaris
Veel politici verdenken de regering ervan een plan te smeden om tegenstanders de mond te
snoeren. Ondanks een golf van protesten benoemt de minister van Justitie Mr. Francesco René
tot regeringscommissaris in Port-au-Prince. In zijn drie vorige functies was hij zeer
omstreden. Nu vormt hij in de hoofdstad een bedreiging voor iedereen die zich kritisch uitlaat
over autoriteiten. Hij zegt het gezag van de Staat’ te willen herstellen, een uitspraak die
begrepen wordt als een nauwelijks verkapte bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting en
persvrijheid. Hij verwijt de media een campagne desinformatie en leugens te voeren.
Een van de leiders van mensenrechtenorganisatie RNDDH ‘begrijpt niet dat de regering
besloten heeft iemand te benoemen die absoluut niet geloofwaardig is en geen moraal heeft’.
Volgens hem is hij aangesteld om de vuile karweitjes van de regering op te knappen. (HP)
Haïti en de Dominicaanse Republiek
Lamothe en de Dominicaanse minister van Buitenlandse Zaken, Troncoso, zijn naar Miami
gereisd. Onder auspiciën van de Internationale Universiteit van Florida willen zij samen met
ondernemers van beide landen een poging doen om hun soms moeizame relatie te analyseren.
Ze willen onderzoeken welke belemmeringen er zijn voor een goed contact tussen beide
landen en welke bedreigingen ze over en weer ervaren. Ongetwijfeld zullen er ook
mogelijkheden zijn om hun handelsrelaties te verbeteren.
In de laatste jaren is de verhouding Haïti – Dominicaanse Republiek een aantal keren ernstig
verstoord. In juli 2012 verbieden de Haïtiaanse autoriteiten de import en verkoop van

Dominicaanse worsten, omdat in het buurland de geldende voorschriften voor de
volksgezondheid niet worden nageleefd. Op 1 augustus 2013 verklaart Haïti een decreet van
2012 van kracht dat, om het milieu te beschermen, import van, handel in en gebruik van
zakken van polyethyleen uit de Dominicaanse Republiek verbiedt. Ten slotte verbiedt op 6
juni 2013 de Haïtiaanse minister van Handel en Industrie de import van pluimvee en eieren en
alle dieren die mogelijk besmet zijn met de vogelgriep die er geconstateerd is. Dit heeft tussen
beide landen tot felle confrontaties geleid.
Volgens de officiële gegevens van 2012 heeft de handel tussen beide landen de Dominicaanse
Republiek bijna een miljard dollar opgeleverd en het andere deel van het eiland niet meer dan
300 miljoen. (LM)
Haïti in de Veiligheidsraad
De Veiligheidsraad spreekt op 28 augustus over de situatie in Haïti. De meeste leden willen
dat er zo gauw mogelijk verkiezingen worden gehouden. De Haïtiaanse ambassadeur
verklaart daarop dat de regering Martelly/Lamothe vast besloten is nog voor het eind van dit
jaar verkiezingen te organiseren voor de tweederde vacante zetels in de Senaat. De
vertegenwoordiger van Ban Ki Moon in Haïti, Sandra Honoré, die het laatste rapport over
Haïti heeft gepresenteerd, zegt dat het veiligheidsklimaat redelijk stabiel is, ondanks de
manifestaties waarin de mensen verbetering eisen op maatschappelijk en economisch gebied
en de protesten tegen de regering. Ze merkt overigens op dat, als de problemen rond de
kieswet niet worden opgelost en er voor 1 januari 2014 geen verkiezingen voor de Senaat
gehouden worden, heel het parlement ontbonden dreigt te worden, met ernstige gevolgen op
het gebied van veiligheid. De ambassadeur van Canada, altijd zeer betrokken op Haïti, roept
de Haïtaanse politici op alles in het werk te stellen voor het realiseren van een vrij en
transparant verkiezingsproces. Het zou te betreuren zijn wanneer in Haïti weer een nieuwe
periode van instabiliteit komt waardoor de vooruitgang die tot nu toe is bereikt ongedaan
wordt gemaakt. (HM)
De dood van rechter Joseph
Ook het Huis van Afgevaardigden heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van rechter
Joseph. De commissie die met dit onderzoek belast is, doet de aanbeveling om president
Martelly, premier Lamothe en de minister van Justitie Sanon in staat van beschuldiging te
stellen. Volgens de conclusies in hun rapport hebben zij op 11 juli 2013 in het kantoor van
Mr. Gary Lissade zware druk uitgeoefend op rechter Joseph (en bedreigingen geuit) om ervan
af te zien om enkele ministers als getuigen op te roepen in de zaak tegen Sophia en Olivier
Martelly. Dat de uitvoerende macht de rechterlijke macht onder druk zet is ongehoord.De
Hoge Raad voor de Rechtspraak wordt aanbevolen maatregelen te nemen tegen de president
van de rechtbank in Port-au-Prince, Mr. Raymon, die rechter Joseph naar het kantoor van
Lissade heeft gereden. (LN)
Herstel van haven Port-au-Prince
De regering heeft een contract getekend voor het herstellen van de haven van Port-au-Prince,
die door de aardbeving van 12 januari 2010 zwaar beschadigd is. De werkzaamheden zullen
naar verwachting bijna twee jaar duren. De eerste ploeg arbeiders is al bezig met het afbreken
Van de oude kade en de gebouwen. Volgens de raming zal de hele operatie meer dan 200
miljoen dollar kosten. De eerste fase, kosten 70 miljoen dollar, wordt gefinancierd uit de
staatskas en door de privé sector. De kade, die aan het eind van de eerst fase klaar moet zijn,
is 150 meter lang en biedt geleidelijk aan de mogelijkheid dat de haven weer functioneert.
Wanneer alle werkzaamheden voltooid zijn, moet de haven concurrerend zijn met de andere
havens in de regio. (HM)

De oppositie
De politieke partijen van de oppositie zijn vanaf 12 september een landelijke actie gestart om
te protesteren tegen het regeringsbeleid om daarmee de president te dwingen af te treden. De
actie begint met een sit-in voor het paleis van Justitie, waarmee de in vrijheidstelling wordt
geëist van de politieke gevangen, gerechtigheid voor rechter Joseph en het opheffen van het
verbod op vertrek naar het buitenland dat Mr. André Michel is opgelegd. André Michel is een
van de advocaten die Sophia en Olivier Martelly in staat van beschuldiging hebben gesteld.
(HM)
Gebrek aan elektriciteit
In de hoofdstad met haar drie miljoen inwoners is er slechts enkele uren elektriciteit. Ook de
nieuwe directeur van de EDH, die aangesteld is om het probleem van de telkens terugkerende
‘black-outs’ op te lossen, blijkt dit probleem, dat al een kwart eeuw bestaat, niet aan te
kunnen. Vooral nu het volop zomer is, is dit dramatisch. Iedereen lijdt er onder.
Hoe kan de overheid Haïti aanprijzen als ‘Open for business’, zoals ze doet?
Iedere maand komt EDH miljoenen dollars te kort. Premier Lamothe beloofde nog in januari
iedere dag 24 uur stroom. (HM)
Riskante onderkomens
Vooral na de aardbeving gingen mensen, overal waar ze maar enigszins konden, van allerlei
materiaal een onderkomen bouwen. Ze eigenden zich een stuk grond toe dat nog niet benut
werd, hakten er de bomen om en gebruikten het hout om ermee te bouwen. Ze willen er nu
blijven wonen en bouwen daarom in beton. De gemeente, in dit geval Pétion-Ville, neemt
maatregelen. Samen met de politie begint ze een onderzoek ter plaatse en wijst de bewoners
op het risico dat dit soort onderkomens lopen bij regen weggespoeld te worden en op de
schade die ze aanrichten aan het milieu en de volksgezondheid. De mensen doen overal hun
behoeften en verontreinigen daardoor een bron, waar de bevolking water haalt.
‘We moeten de bouw van dit soort noodonderkomens onmiddellijk stoppen’. Nu bomen en
struiken op deze percelen verwijderd zijn, is het gevaar van aardverschuiving aanzienlijk.
(LM)
Lamothe in Parijs
Premier Lamothe is op werkbezoek in Frankrijk. In interviews met hem die televisiekanalen
uitzenden spreekt hij van de moeite die president Martelly sinds zijn aantreden doet om de
levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. Hij moedigt investeerders aan zich in
Haïti te vestigen, dat uitstekende mogelijkheden biedt op gebied van toerisme. De resultaten
die de regering behaald heeft in haar strijd tegen de corruptie en de criminaliteit noemt hij
bemoedigend. Ook spreekt hij over de hervormingen die gaande zijn op het gebied van de
rechtspraak, overheidsfinanciën en het staatsapparaat.
De premier ziet graag een nog betere samenwerking op gebied van onderwijs en cultuur.
Het dagblad Le Monde geeft een samenvatting van een interview, waarin Lamothe zegt dat
van de 9 miljard dollar, die de internationale gemeenschap Haïti naar aanleiding van de
aardbeving heeft toegezegd, 4 miljard is overgemaakt, aan ngo’s en organisaties van de VN
en niet rechtstreeks aan de regering. De regering zelf heeft, voor ondersteuning van haar
begroting, slechts 1% rechtstreeks ontvangen. De premier pleit ervoor dat donororganisaties
hun donaties rechtstreeks aan de regering overmaken.
In dit verband wijst Lamothe op de 251.000 mensen die nog van huisvesting moeten worden
voorzien. De regering wil binnen twee jaar dit getal tot 0 hebben teruggebracht. Noodhulp zal
ontwikkelingshulp moeten worden. (HM)

Actieve douaniers
De directeur van de douane maakt bekend dat in het belastingjaar 2012-2013 voor ongeveer
vierenveertig vrachtwagens aan goederen in beslag is genomen en negen medewerkers
ontslagen zijn. Tegen andere zijn disciplinaire maatregelen genomen.
In de strijd tegen smokkelarij zijn zestien personen gearresteerd en 195.000 dollar in beslag
genomen. Iedere maand moest bijna zevenhonderd keer worden ingegrepen. Vanaf oktober
zal de grenscontrole nog versterkt worden door de aanstelling van ruim honderd nieuwe
ambtenaren. Het aantal eenheden van de mobile brigade, verspreid over het hele land, wordt
van achttien uitgebreid tot dertig, (HM)
Ambitieus plan voor de landbouw
De E.U, de Haïtiaanse minister van landbouw, agronomen, dierenartsen, boerenorganisaties
en verschillende organisaties stellen een ambitieus plan voor om agrarische ondernemingen
op het Plateau Central sterker te maken. Het wil meer productie en investeringen in de
infrastructuur nieuwe melkfabrieken, suikerrietmolens en een fabriek voor het vervaardigen
van visvoer.
Van het project profiteren 320 fokkers van runderen die de melkfabrieken voorzien van melk,
planters van 50 suikerrietplantages die aan de suikerfabrieken leveren, 20 nieuwe rundfokkers
en 30 personen die het project begeleiden. Op langere termijn zullen meer dan 7.200
leerlingen van dit project profiteren via het programma schoolkantines, dat hun melk van de n
nieuwe melkfabrieken biedt.
Het project wordt voor 82% (€1,4 miljoen) gefinancierd door de EU en zal in een termijn van
dertig maanden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Haïtiaanse organisaties en
in samenwerking met de Haïtiaanse regering.
De ambassadeur van de E.U. verklaart: ‘Ondernemerschap bij de boeren is een belangrijke
hefboom voor de lokale ontwikkeling en vergroot de inkomsten van de huishoudens. Dit
project geeft niet alleen mensen de gelegenheid hun lot in eigen hand te nemen, maar ook de
mogelijkheden ter plaatse te benutten.
Een van de Haïtiaanse verantwoordelijken voor dit project: ‘Ook voor de jeugd schept dit
project economische perspectieven. Het biedt een oplossing voor de werkloosheid onder de
Haïtiaanse jongeren, een probleem van de eerste orde voor de nieuwe generaties. Ze krijgen
weer zelfvertrouwen en voelen zich meer betrokken bij de gemeenschap waar ze deel van
uitmaken. Ze hebben noch behoefte noch zin om naar de hoofdstad te vertrekken om er de
krottenwijken nog voller te maken’. (HM)
De kieswet
Na lange discussie of ook bij de komende verkiezingen de kieswet van 2008 van kracht zal
zijn, heeft het Huis van Afgevaardigden bepaald dat alle 242 artikelen kracht van wet zullen
hebben. Nu moet ook de Senaat de wet nog goedkeuren. Pas wanneer ook de president zijn
fiat gegeven heeft, verschijnt ze in de Staatskrant. De tijd dringt, als men er van uitgaat dat de
verkiezingen in 2013 gehouden worden. (HM)
De OAS en de verkiezingen
President Martelly heeft op 10 september in het Nationaal Paleis een gesprek gehad met de
Assistent Secretaris Generaal van de Organisatie van de Amerikaanse Staten (M.Ramdin).
De president heeft hem een technische missie gevraagd om de haalbaarheid van de
verkiezingen te onderzoeken. Ramdin constateert een zekere stabiliteit in het land sinds het
Aantreden van Martelly. (HM)
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