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Samenstelling van de kiesraad
De gesprekken tussen de voorzitters van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, die
moesten leiden tot overeenstemming over de drie vertegenwoordigers van beide Kamers in de
voorlopige kiesraad (CEP, Conseil Electoral Provisoire) zijn mislukt. Van een permanente
kiesraad is er geen sprake meer.
Volgens de voorzitter van de Senaat, Desras, heeft de huidige kiesraad geen wettige basis en
is ze niet het resultaat van een overleg dat tot een akkoord leidde. Zo lang er geen wettig
gevormde kiesraad is, kunnen er geen verkiezingen worden georganiseerd. (RM)
Ongelukken in het verkeer
Een vrachtwagen die regelmatig van Port-au-Prince naar Port-à-Piment rijdt stort in de nacht
van 22 op 23 mei in zee: vijf doden en een tiental gewonden. Het ongeluk gebeurde op een
traject waar veel ongelukken gebeuren, omdat de weg daar in slechte staat is.
Een week eerder kostte een ander verkeersongeluk zeven mensen het leven en raakten meer
dan tien mensen gewond. Het betreft hier een vrachtwagen die vanuit Grande’Ans behalve
levensmiddelen ook mensen vervoerde. Vooral in het zuiden komen de laatste tijd dit soort
ongelukken geregeld voor. De auto’s zijn te zwaar beladen met levensmiddelen, houtskool en
dieren die als sardientjes in de wagen geperst worden. Op en in vrachtauto’s van en naar les
Cayes en omliggende gemeenten worden behalve goederen ook mensen vervoerd op manieren
die mensonwaardig zijn. De enkele politieagent is niet in staat hier tegen op te treden. Nieuw
zijn de ongelukken met motor-taxi’s. Ze nemen vaak meer dan twee passagiers mee, soms
met zware bagage. Dit vervoer heeft al een aantal mensen het leven gekost, andere passagiers
raakten erdoor blijvend gehandicapt.
Het vervoer over water is evenmin zonder gevaar. Overbelasting is oorzaak van boten die met
vracht en passagiers omslaan. (RM)
Dominicaanse nationaliteit voor Haïtianen
Na stemming in beide Kamers publiceert de Dominicaanse regering een wet die de
nationaliteit van tienduizenden Dominicanen van Haïtiaans afkomst, die door het arrest 16813 van het Constitutionele Hof (23 september 2013) stateloos waren geworden, regelt. De
hoge commissaris voor de rechten van de mens is blij met deze wet, die de wet Medina wordt
genoemd, maar merkt op: ‘We betreuren te moeten vaststellen dat deze wet geen rekening
houdt met degenen die bij hun geboorte niet geregistreerd zijn. We denken dat de grote
meerderheid die door het arrest 168-13 getroffen is tot deze groep horen.’ Feit is dat alleen de
kleine groep Haïtianen, die bij hun geboorte in de burgerlijke stand geregistreerd zijn, onder
deze wet vallen. Op ongeveer 250.000 Haïtianen die niet geregistreerd werden is de wet
Medina niet van toepassing.
Nationale en internationale organisaties van mensenrechten bekritiseren de wet Medina. Het
Robert F.Kennedy Center maakt zich zorgen over de Haïtianen die getroffen zijn door arrest
168/13. ´Wat we nodig hebben is een vloot reddingsboten, maar de Dominicaanse regering
heeft niet meer dan een reddingsboei uitgeworpen´. Deze nieuwe wet lost het probleem niet
op, maar maakt voor een groep mensen de situatie alleen maar moeilijker. Medina heeft niet
meer gedaan dan arrest 168/13 toepassen.
Ook de GARR betreurt het dat de wet die president Medina getekend heeft niet aan ieder die
door arrest 168-13 getroffenen is zijn of haar nationaliteit teruggeeft. Men krijgt de indruk dat
iedereen recht wordt gedaan, maar als men de tekst goed leest, komt men al gauw tot de
conclusie dat niet allen, die door het arrest stateloos geworden zijn, hun nationaliteit

terugkrijgen en aanspraak kunnen maken op hun rechten als Dominicaans burger. De GARR
verdenkt de Dominicaanse regering ervan alleen de druk van buitenaf op dit dossier te willen
verminderen. Ze nodigt alle betrokkenen uit te blijven vechten voor alle slachtoffers van
arrest 168/13. Ze vraagt de Haïtiaanse regering waakzaam te blijven en het hoofd hoog te
houden bij de gesprekken met de Dominicaanse autoriteiten, die begin 2014 begonnen zijn.
De GARR is van mening dat de Haïtiaanse regering te passief is en niet haar
verantwoordelijkheid neemt in de gesprekken die als eerste doel hebben de
levensomstandigheden van Haïtiaanse migrantenarbeiders in het buurland te verbeteren.
Een Dominicaanse mensenrechtenorganisatie, Centro Bono, maakt zich ernstige zorgen over
het feit dat personen die afstammen van Haïtianen aan de Haïtiaanse ambassade hoge kosten
moeten betalen om hun geboortebewijs te krijgen, dat de Dominicaanse regering eist alvorens
hen te kunnen registreren als Dominicaans burgers. Ze vindt dat Haïti deze geboortebewijzen
gratis moet geven. Ze heeft hierover gesprekken gevoerd met de Dominicaanse autoriteiten,
die zeggen daar weinig aan te kunnen en verklaren al veel geld te hebben uitgegeven aan het
reguleringsproces. (HM)
58 miljoen dollar voor de Artibonite
De Wereldbank schenkt Haïti 58 miljoen dollar om producenten, investeerders en leden van
boerenorganisaties in centraal Artibonite betere toegang te geven tot lokale markten en
diensten. Dit bedrag wordt in de loop van vijf jaar beschikbaar gesteld en beheerd door de
minister van Economische Zaken en Financiën. Met dit bedrag kunnen een aantal
werkzaamheden ondernomen worden zoals het verbeteren van een totaal van 180 km
secundaire wegen die nu al gauw praktisch onbegaanbaar zijn ten gevolge van
weersinvloeden, de verbetering van lokale markten, betrokkenen leren hoe handel te drijven,
hoe om te gaan met risico´s die men loopt op de wegen en de ongelukken die er zich kunnen
voordoen, hoe te investeren en hoe het best handel te drijven.
In Haïti is 80% van het transport wegtransport. Daarom is het belangrijk dat de boeren bij het
vervoeren van hun producten minder afhankelijk worden van de weersomstandigheden. Ook
voor het doen van investeringen zijn wegen die in alle jaargetijden goed begaanbaar zijn een
absolute voorwaarde.
Volgens de minister sluit de ontwikkeling van centraal Artibonite naadloos aan aan de
inspanningen van de regering om de verschillende mogelijkheden van de regio te
ontwikkelen. (LN)
Het cyclonen seizoen
De autoriteiten nemen maatregelen om de bevolking veiligheid te bieden nu het cyclonen
seizoen is aangebroken, dat duurt van 1 juni tot 30 november. Tijdens een persconferentie
maakten de autoriteiten bekend hoe ze zich voorbereiden op de ieder jaar terugkerende
regentijd, die meestal een aantal slachtoffers eist. Waterafvoeren worden schoongemaakt en er
wordt een lijst samengesteld van scholen die kunnen dienen als tijdelijke schuilplaatsen. Voor
de bescherming van de bevolking zullen genietroepen worden ingezet. Gemeenten krijgen
toegang tot speciale telefoonnummers om de autoriteiten te informeren over de situatie in hun
gemeenten. Samenwerking met de pers is geregeld.
Om een nieuwe uitbraak van cholera te voorkomen is bijzondere aandacht nodig voor de
kwaliteit van drinkwater en sanitaire voorzieningen.
In het Caribische gebied worden 21 cyclonen verwacht, waarvan 5 vooral in Haïti ernstige
schade kunnen aanrichten.
Het gemeentebestuur van Port-au-Prince maakt bekend niet voldoende middelen te hebben
om de bevolking van de stad te voorzien van wat ze in het cyclonenseizoen nodig heeft. Ze

rekent in geval van nood op de hulp van lokale en internationale ngo´s die werkzaam zijn op
het gebied van bescherming burgerbevolking.
De mensen wordt gevraagd de veiligheidsvoorschriften te respecteren. (RM. USH)
Onteigeningen in centrum van Port-au-Prince
Op zaterdag 31 mei is een begin gemaakt met de afbraak van alle panden in het centrum van
Port-au-Prince, dat door de aardbeving van 12 januari 2010 zwaar getroffen werd. Grote
stofwolken rijzen op wanneer medewerkers van de dienst Openbare Werken bezig zijn met
zwaar materiaal wat nog rest aan gebouwen omver te halen. Een niet onaanzienlijk aantal van
de panden is echter gedeeltelijk nog bewoond. De bewoners denken in eerste instantie aan een
nieuwe aardbeving. Ze weten niet wat er aan de hand is. Door gebrek aan communicatie
verblijven ze nog in hun woning
De sloop trekt honderden mensen, gewapend met zware hamers, houwelen en tangen en
maken zich meester van dakpannen, balken, ijzer en al het andere wat ze kunnen gebruiken of
kunnen verkopen. De politie probeert plunderaars te verhinderen hun slag te slaan in huizen
die nog overeind staan en waarvan de eigenaars of huurders proberen hun eigendommen in
veiligheid te brengen.
Het te slopen gebied beslaat een aantal blokken, woningen en kantoren, tot aan de Baai van
Port-au-Prince. In dit gebied moet alles tegen de vlakte, behalve kerken, voodootempels,
rechtbanken, een gevangenis en bepaalde scholen.
Van verschillende kanten wordt geklaagd over de onduidelijke rol van de overheid. Ze had
een uitgewerkt plan moeten publiceren van wat met de vrijgekomen grond gedaan wordt. Nu
is er niet meer dan het vage plan van een centrum met ‘overheidsgebouwen’. En is voor
herinrichting voldoende geld beschikbaar? Wanneer de vrij gekomen grond enige tijd niet
gebruikt wordt, zullen daklozen en criminelen er zich meester van maken.
Verschillende organisaties van mensenrechten veroordelen de manier waarop de overheid het
centrum van de stad vrij maakt. Ze houdt zich bij de afbraak niet aan de wet die het
persoonlijk eigendom beschermt. Gedwongen onteigening wegens algemeen belang is alleen
geoorloofd wanneer er totaal plan is voor wat met de grond gedaan wordt. Bij onteigening
moet de staat de eigenaar op een eerlijke manier schadeloos stellen.
Volgens GAR heeft de regering de wet overtreden. Ze raadt de getroffenen aan de regering
bij de rechter aan te klagen. (HM. USH)
Colloquium over dictatuur
Onder auspiciën van de universiteit vindt er van 2 tot 4 juni een colloquium plaats over
dictatuur, de overgang naar democratie, over recht en wat mensen weten van de geschiedenis.
Deelnemers zijn wetenschappers, vertegenwoordigers van de civil society en studenten uit
Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Canada, Guadeloupe en Haïti. De thema´s worden van
verschillende zijden benaderd zoals politiek. filosofie, recht en antropologie.
Met Haïti hebben Chili, Argentinië en Rwanda gemeen dat ze een overgang hebben gemaakt
van dictatuur naar democratie. In Chili pleegt Pinochet in 1973 een staatsgreep tegen de
wettig gekozen president Allende. Onder zijn dictatuur van zestien jaar worden 3.000
personen gedood of vermist gemeld. Tienduizenden worden gemarteld. Voor honderd
duizenden wordt ballingschap hun lot.
In de periode van dictatuur in Argentinië verdwijnen dan 30.000 personen, worden er 15.000
gefusilleerd en meer dan een miljoen moet leven in ballingschap.
In Haïti zijn de dictators Duvalier Sr. en Duvalier Jr. 29 jaar aan de macht. De erfenis van hun
dictatuur is ook nu nog een last voor het land. (HM)

Nieuwe magistraten
President Michel Martelly neemt deel aan de ceremonie bij het uitreiken van de diploma´s van
39 nieuwe magistraten. ´Ze moeten’, vindt de president, ‘spoedig beschikbaar zijn voor het
volk dat degelijks het brood der gerechtigheid eist, recht dat de garantie is voor sociale vrede´.
Hij vraagt de nieuwe magistraten blijk te geven van competentie, eerlijkheid, waardigheid,
onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
Onlangs is de rekrutering van 60 nieuwe magistraten gestart.
Martelly wijst erop dat de afgelopen drie jaar het aantal politiemensen aanmerkelijk is
gestegen. In 2016 moeten er dat 15.000 zijn. ´Geen moeite zal te veel zijn om ons systeem
van rechtszekerheid en openbare orde te versterken. Het gaat om de toekomst van ons
dierbare Haïti, dat zijn best doet om buitenlandse investeerders aan te trekken, die absoluut
nodig zijn om banen en rijkdom te scheppen om de werkloosheid te bestrijden waardoor onze
onstuimige en dynamische jeugd getroffen wordt´. (RM)
Zaden voor begroeiing van de bergen
Over de bergketen Chaine des Matheux ten noordoosten van de hoofdstad en op de hellingen
van de Péligre worden vanuit een vliegtuig 130 miljoen zaden van verschillende boomsoorten
uitgestrooid. De president, de minister van Milieu en de uitvoerend directeur van het VN
programma voor het milieu (PNUE) zijn bij de plechtigheid die het begin van deze actie
inluidt aanwezig. Naar verwachting zal het resultaat van 20% van het zaad spoedig zichtbaar
zijn aan 38 miljoen jonge struiken.
Met dit nieuwe programma wil de regering de bergen weer begroeid zien te krijgen. Martelly
wijst in zijn toespraak op het belang van deze en andere acties ‘vooral voor onze jeugd’. Ze
maken deel uit van het beleid van de overheid dat beoogt het milieu te verbeteren. Hij spoort
de mensen aan geen bomen meer te kappen, maar gebruik te maken van andere bronnen van
energie.
De minister van Milieu wil dat de totale bodem voor 4,2% bomen wordt bedekt in plaats van
de huidige 1,4%. Hij zegt dat de operatie waarvoor nu het startsein is gegeven 3,8 miljoen
dollar heeft gekost en onderdeel uitmaakt van het nationale herbebossingplan.
De directeur van de PNUE hernieuwt de toezegging van de VN Haïti te blijven steunen in
haar strijd voor de bescherming van de natuur. (RM)
Haïti en de World cup
Électricité d’Haïti, de Haïtiaanse elektriciteitsmaatschappij, verzekert al het mogelijke te doen
om de uren dat gespeeld wordt stroom te leveren aan alle huishoudens. Ze vraagt wel ieders
medewerking zoals het uitschakelen van apparaten zoals koelkasten, airconditioning,
haardrogers, gloeilampen en strijkijzers.
Personen die clandestien stroom aftappen vraagt ze dringend te stoppen met deze gevaarlijke
activiteit en te betalen. Aan iedereen vraagt ze op tijd de rekening te betalen. (RM)
Op zoek naar mineralen
De regering heeft met een Zuid-Afrikaanse onderneming een contract getekend over het
verrichten van onderzoek naar mineralen in de Haïtiaanse grond, dat 200.000 dollar zal
kosten. Uit voorgaande onderzoeken heeft ze voldoende aanwijzingen voor de aanwezigheid
van goud, zilver, koper, magnesium en nikkel. De eerste fase van het onderzoek bestaat uit
het analyseren van alle gegevens van voorgaande onderzoeken. In de bodem van tien eerder
onderzochte plaatsen zou zich een ‘technisch en interessant potentieel’ bevinden.
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