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Piraterij
De bewoners van het eiland Gonâve, ten westen van Port-au-Prince, hebben in toenemende
mate ernstige hinder van piraterij. Boten worden geënterd en doorzocht, passagiers beroofd en
afgeperst, vrouwen verkracht. Hun acties worden steeds gedurfder en het aantal enteringen
frequenter. De boten varen het vaakst naar de hoofdstad en zijn zwaar geladen met passagiers
en handelswaar. Een kapitein raakt bij een van deze acties zwaar gewond door een kogel en
sterft in het ziekenhuis van a Port-au-Prince.
De meeste acties vinden laat in de avond of ’s nachts plaats, op een flinke afstand van de kust.
Waarschijnlijk krijgen de piraten via mobiele telefoons informatie van handlangers in de
haven. Voordat ze de scheepjes met hun buit op hun snelle boten verlaten, hebben ze ook de
motoren van hun slachtoffers ingeladen. Gezien de frequentie en de snelheid van hun acties,
gaat men ervan uit dat ze goed georganiseerd zijn en over een netwerk van handlangers
beschikken voor het opslaan en verhandelen van hun buit. Het is zorgwekkend dat ondanks de
toename van deze piraterij in de Golf van Gonâve het tot nu toe niet gelukt is een van de
piraten aan te houden.
Te vrezen valt dat wegens de piraterij het toerisme ernstig geschaad wordt. Het eiland is het
grootste van de eilanden rond Haïti. Het is 56 km lang en op zijn breedst 13 km. (RM)
Haïtiaanse emigranten en Brazilië
De autoriteiten van de Braziliaanse deelstaat Acre hebben hun regering gevraagd tijdelijk de
grens met Peru te sluiten vanwege het groeiend aantal Haïtianen dat dagelijks Brazilië
binnenkomt. De secretaris van de mensenrechtenorganisatie in het noorden meldt op zijn site:
‘De situatie is zorgelijk. Het aantal Haïtiaanse emigranten dat dagelijks de grens overkomt is
van twintig à dertig gestegen tot zeventig à tachtig. Ik ben bang dat dit uitloopt op een
tragedie. Het opvangcentrum heeft plaats voor driehonderd personen. Nu moet het aan meer
dan duizend een plaats geven’.
Sinds de aardbeving van 12 januari 2010, die aan honderdduizenden het leven kostte, trekken
veel Haïtianen naar Brazilië. In januari 2012 hebben Braziliaanse mensenrechtenorganisaties
en universiteiten een manifest gepubliceerd waarin ze de regering vragen om ‘samen met de
landen die gebruikt worden als doorgang (Bolivia, Peru, Equator, Chili) een plan van opvang
te maken, waaraan de verschillende afdelingen van regeringen en ngo’s hun aandeel leveren.
Op humanitaire gronden verschaftte de regering verblijfs- en werkvergunning en generaal
pardon aan de paar duizend die al in het land waren. Vorig jaar kwamen er bij Acre
elfduizend het land binnen, vijf keer zo veel als het jaar daarvoor.
De GARR (Haïtiaanse organisatie voor hulp aan vluchtelingen en repatrianten) spoort de
Haïtiaanse regering aan projecten te starten die banen opleveren, waardoor de mensen in hun
eigen land willen blijven en zich niet genoodzaakt voelen hun leven op het spel te zetten met
clandestiene reizen. (LM.VK)
De zaak Jean Leopold Dominique
Op 3 april 2000 worden Jean Leopold Dominique, journalist en directeur van Radio Haïti
Inter, en de portier vermoord. Pas op 18 januari 2014 stelt het Hof van Beroep negen personen
in staat van beschuldiging. Reporters zonder grenzen (RSF) en het Comité voor bescherming
van journalisten (CPJ) in New York zijn blij met dit nieuws. ‘Na een jarenlang vastlopen van
een dossier, waar zeven onderzoekrechters zich over gebogen hebben, zijn we blij met deze
belangrijke beslissing van het Hof’. Het onderzoek is eigenlijk al op 8 mei 2013 heropend met
het horen als getuige van oud-president Jean-Bertrand Aristide van wie de negen, die nu in
staat van beschuldiging gesteld zijn, tot zijn getrouwen behoren. Nu gaat het om, met het

verhoren van deze negen, precies vast te stellen wie en in welke mate bij de moord betrokken
zijn. Na veertien jaar zal de waarheid boven water komen’. Een van de beschuldigden is oudsenator Mirlande Libérus Pavert, lid van parti Fanmi Lavalas. Ze woont tegenwoordig in de
VS en was indertijd de eerste verantwoordelijke voor de Stichting Aristide voor de vrede. Ze
had een nauwe band met de toenmalige president en wordt beschouwd als het brein achter de
aanslag. Getuigen verklaren dat het voormalige hoofd van Aristides beveiliging in hun bijzijn
gezegd heeft dat Libérus Pavert de opdracht had Jean Dominique het zwijgen op te leggen
omdat hij zich verzet had tegen Aristides terugkeer tot de macht in 2000.
Onder de in staat van beschuldiging gestelden is ook de locoburgemeester van Port-au-Prince.
Twee aangeklaagden zijn in 2005 uit de gevangenis ontsnapt. (HM)
Milieuverontreiniging
Premier Lamothe en enkele ambtenaren zijn in gesprek met de privé sector over het milieu,
vooral over het verzamelen van afval. Ze willen op de hoogte gesteld worden van
verbeteringen op dit gebied wat betreft plasticzakken en –verpakkingen en andere niet
afbreekbare producten. Vertegenwoordigers van bedrijven die drinkwater en frisdranken
maken en bedrijven die belangstelling hebben voor hergebruik hiervan nemen aan de
discussie deel.
Lamothe wil van de deelnemers een duidelijk antwoord op de vraag wat zij kunnen doen om
de steden netjes en de omgeving schoon te houden. Te denken valt aan maatregelen voor het
inzamelen en hergebruik van afvalmateriaal tot het eenvoudig verbieden van het fabriceren
van producten die voor het milieu schadelijk zijn. Bescherming van het milieu moet prioriteit
krijgen. De regering wil het liefst dat door dit soort maatregelen tegelijk werkgelegenheid
geschapen wordt. (HM)
Haïtianen in buurland vermoord
De Dominicaanse politie maakt melding van een afschuwelijke moord op twee Haïtianen. Ze
zijn onthoofd en hun lichamen doorzeefd met kogels. De hoofden werden met andere
lichaamsdelen gevonden in een rivier in de gemeente Villa González in het noorden van de
Dominicaanse Republiek. Het betreft twee broers, 26 en 28 jaar.
De twee werkten als landarbeider in het buurland en werden door familieleden gemist, sinds
ze enige dagen eerder naar hun werk waren gegaan,
In Villa González, een stadje met 60.000 inwoners, wordt meer dan 50% van de
Dominicaanse koffie verbouwd. (RM)
Conflict Haïti – Dominicaanse Republiek
De leden van de CARICOM bekritiseren het arrest 168-13 van het Dominicaanse
Constitutionele Hof. In een vergadering van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische landen
(Cuba, 28-29 januari) reageert President Medina hierop door ze in tegenwoordigheid van
verschillende staatshoofden erop te wijzen dat de Dominicaanse Republiek soeverein is. Hij
accepteert niet dat de beslissing ‘racistisch, discriminerend en een schending van de
mensenrechten’ genoemd wordt.
Tijdens de vergadering ontstaat er een heftige woordenwisseling tussen de presidenten
Martelly en Medina, met als gevolg dat de vergadering vijf uur langer duurde dan gepland.
Het Dominicaanse ministerie van Defensie wil een groter aantal soldaten naar de grens sturen
om te verhinderen dat Haïtianen illegaal de grens oversteken. In plaats van zeshonderd
worden het er 1.400. Dit bericht komt een paar weken nadat de regering Medina aankondigde
geen Haïtianen meer uit te wijzen, totdat het Nationale Plan tot Regulering van de nationaliteit
van buitenlanders van kracht is.

De voorzitter van de Dominicaanse Senaat, Vinicio Castillo, deelt mee dat de regering op 27
februari het parlement een wetsvoorstel voor naturalisatie ter goedkeuring zal indienen om
een oplossing te vinden voor de problemen die ontstaan zijn door het arrest van het
Constitutionele Hof. In Ouanaminthe had de Dominicaanse vertegenwoordiging een
dergelijke regeling al voorgesteld.
De leider van de Nationale Progressie (FNP) vraagt de minister van Binnenlandse Zaken uit te
leggen wat de reikwijdte is van waartoe de delegatie zich in Ouanaminth verplicht heeft.
‘Volgens onze informatie wil de Haïtiaanse regering dat alle kinderen van illegale
immigranten die voor 2010 in de Dominicaanse Republiek geboren zijn de Dominicaanse
nationaliteit krijgen. Dat zou inhouden dat ze door een nieuwe wet een soort amnestie van hun
nationaliteit krijgen, wat in feite de gevolgen van het arrest van het Constitutionele Hof aan de
kant zet’. Castillo vindt het belangrijk dat de minister duidelijk uitlegt welke verplichtingen
de delegatie op dit gebied ten overstaan van Haïti op zich genomen heeft. ‘Positief is dat Haïti
het soevereine recht van de Dominicaanse Republiek om uitspraken te doen over nationaliteit
en immigratieregels erkent, maar u moet niet proberen door een toegevoegde wet het arrest
van het Hof ongedaan te maken door amnestie van nationaliteit te verlenen en daarmee de
deuren open te zetten voor honderdduizenden illegale Haïtianen die in de Dominicaanse
Repbliek leven en beweren dat ze op ons grondgebied geboren zijn. (RM, HM)
Vrouwengevangenis in Pétion-Ville
Pétion-Ville heeft in haar centrum zijn eigen vrouwengevangenis. Zoals in de hoofdstad is
ook hier gebrek aan plaats. Gebouwd voor 50 gedetineerden moet ze er nu 267 onderbrengen.
De meeste vrouwen zijn nog door een rechter gehoord. Een vrouw van 32, verdacht van
moord, is in de zes jaar dat ze vastzit, is nog nooit voor geen rechter geleid. Hetzelfde geldt
voor een ander, moeder van acht de kinderen en verdacht van ontvoering.
Volgens een officier van Minustah die aan de gevangenis verbonden is, zijn er nog 47
vrouwen die op zijn minst vier jaar wachten om het vonnis van de rechter horen. Het record
maakt een vrouw die sinds 2004 in voorlopige hechtenis zit.
Veel vrouwen zitten langer in voorlopige hechtenis dan hun straf zou duren wanneer ze tot de
maximale straf veroordeeld waren.
In een cel van 12m² zitten negen vrouwen. Samen hebben ze de beschikking over drie bedden.
Overdag worden die gebruikt als zitbank, ’s nacht om er ’s nachts om beurten in te slapen.
Het tweede overleg tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek
Tijdens het tweede overleg tussen beide landen (3 februari) belooft de Dominicaanse minister
Montalvo dat de situatie van Haïtiaanse studenten gelegaliseerd wordt met gratis visa die
jaarlijks hernieuwbaar zijn. Buitenlandse arbeiders krijgen een eigen type visa. De minister
wil ook een partnerschap tussen beide douanediensten om een betere controle te kunnen
uitoefenen op de handel tussen beide landen. Ook de strijd tegen drugs en criminaliteit zal
gezamenlijk gevoerd worden.
Om gezamenlijke projecten te realiseren zullen ondernemers van beide landen een binationale
economische raad oprichten die in beide landen haar kantoor heeft en toezicht houdt.
In de marge van deze onderhandelingen pleegt de leiding van beide politiecorpsen overleg. Ze
wisselen informatie uit over de georganiseerde misdaad en handel in drugs.
Martelly bij Obama
President Martelly heeft op 6 februari in het Witte Huis gesproken met president Obama. In
een perscommuniqué benadrukt Martelly dat dit gesprek ‘très cordiale’ was en dat president
Obama de regering Martelly feliciteerde met de vooruitgang die geboekt is op het gebied van

veiligheid, wederopbouw, infrastructuur en de groei van de economie. Obama belooft
opnieuw de Haïtiaanse regering te blijven steunen in wat ze doet voor de ontwikkeling van het
land. Hij moedigt de president aan het project verplicht en gratis onderwijs, dat voor meer dan
een miljoen kinderen het onderwijs toegankelijk maakt, te intensiveren en te blijven werken
aan het versterken van de democratie. ‘Ik heb mijn kantoor instructies gegeven de autoriteiten
in Port-au-Prince te begeleiden bij de vele stappen die ze zetten om het land op de rails van
duurzame ontwikkeling te zetten’.
Martelly op zijn beurt zegt vast besloten te zijn de relatie VS- Haïti meer dynamiek te geven
en alles in het werk te stellen voor het vestigen van een rechtsstaat, de versterking van de
democratie en de verbetering van de levensomstandigheden van het Haïtiaanse volk.
In een gesprek dat Martelly de volgende dag heeft met de secretaris-generaal van de OAS zegt
deze hem toe dat zijn organisatie zich voor Haïti blijft inzetten. Hij prijst de rol van Martelly
bij de wederopbouw van het land, de vooruitgang die geboekt is maar ook de lange weg die
nog is te gaan. Hij complimenteert de Haïtiaanse regering met haar inspanning om de dialoog
gaande te houden en de democratie te versterken. De politici spoorde hij aan te zoeken naar
een akkoord om eerlijke en vrije verkiezingen in 2014 mogelijk te maken. (RM)
Kerk en de politiek
Kardinaal Langlois maakt zich ernstig zorgen over de politieke crisis. Hij pleit voor
gesprekken tussen parlementariërs en regering om een ´explosie in het politieke landschap’ te
voorkomen. ´Hoe langer men uitstelt de problemen tussen de hoofdrolspelers bespreekbaar te
maken, hoe meer men het risico loopt van een explosie’. Volgens de kardinaal wordt Haïti
geconfronteerd met twee soorten crises, een socio-economische en chronische regeringscrisis.
Vier jaar na de aardbeving leeft de meerderheid van de bevolking in een benarde economische
situatie en volgens de officiële cijfers leven meer dan 170.000 mensen nog in kampen.
Onder auspiciën van de bisschoppenconferentie is een commissie gevormd van 23
vertegenwoordigers van politieke partijen die gesprekken voeren met vertegenwoordigers van
de president om een oplossing te vinden voor de politieke crisis. Ze komen op 11 februari
samen in hotel El Rancho (Pétion-Ville) om te discussiëren over de thema’s die eerder aan de
orde kwamen: goed beleid, de verkiezingen en veranderingen in de grondwet.
Bij de opening belooft de president mee te werken aan het welslagen van deze dialoog. ‘Haïti
wordt verwoest als een land in oorlog en toch zijn wij het die oorlog tegen ons zelf voeren’.
Dit overleg is een vervolg van een eerste overleg van 24 januari tot 6 februari dat als doel had
het eens te worden over de agenda van het vervolgoverleg: goed beleid, verkiezingen en
amendementen op de grondwet. (RM)
Web in strijd tegen straffeloosheid
Het Collectief tegen straffeloosheid heeft een webpagina geopend als middel in haar strijd
tegen de straffeloosheid die zij begon in 2011 om Duvalier te doen veroordelen. De site heeft
als adres: www.haitiluttecontre-impunité.org. Op deze site zijn de verschillende vormen van
betogingen tegen de straffeloosheid in de loop der geschiedenis te zien, vooral sinds de komst
van het Duvaliërisme in 1957. (RM)
15 januari 2014 publiceert Amnesty International en Human Rights Watch een communiqué
waarin ze het gebrek aan politieke wil en onaanvaardbare vertragingen in het proces tegen
Duvalier aan de kaak stellen waardoor hij kan ontsnappen aan veroordeling door justitie.
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