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Einde van de politieke impasse?
14 maart. Na een reeks gesprekken tussen de voornaamste politieke actoren, tekenen
vertegenwoordigers van de president, het parlement en politieke partijen een overeenkomst
die een eind moet maken aan de meningsverschillen over het organiseren van eerlijke
verkiezingen voor parlement en gemeentes en over een aantal kwesties die de grondwet en
manier van regeren betreffen.
Namens de regering tekent president Martelly. Hij noemt die een overwinning van de
democratie en onderstreept het historisch belang er van deze. ´Ze is in deze zin historisch, dat
we nog nooit hebben meegemaakt dat politieke tegenstanders zonder internationale
inmenging samenkomen om ten bate van het algemeen belang discussiëren en oplossingen
vinden voor onze meningsverschillen ´.
De president zinspeelt op het feit dat gesprekken om politieke conflicten tussen Haïtianen
onderling op te lossen over het algemeen plaatsvonden onder auspiciën van een vreemde of
buitenlandse organisatie en dat de resultaten dikwijls niet waren die men ervan verwachtte.
Er is afgesproken dat ook partijen van de oppositie deel kunnen uitmaken van de nieuwe
regering, dat de eerste ronde van de verkiezingen op zijn laatst op 26 oktober 2014 zal
plaatsvinden. Eenderde van de negen zetels van de kiesraad zal worden ingenomen door
vertegenwoordigers van de regering, het parlement en de rechterlijke macht. In de tien
komende werkdagen zal het parlement de kieswet zodanig aanpassen, dat deze keer
tweederde van de dertig Senaatszetels wordt gekozen en niet tien zoals de huidige kieswet
voorschrijft.
Men is het er over eens geworden dat enkele artikelen van de grondwet geamendeerd moeten
worden. Een commissie, die is samengesteld uit enkele ministers, parlementariërs, leiders van
politieke partijen en waarnemers, gaat deze zaak bestuderen.
De leider van een oppositie partij, de OPL (Organisation du Peuple en Lutte), verklaart: ´De
sfeer waarin is gediscussieerd was goed. Iedereen, de president, de oppositiepartijen en de
andere deelnemers, wilde een goed resultaat en deed zijn best om oplossingen te vinden.´
Behalve de president tekenen ook een senator namens de voorzitter van de Senaat die afwezig
wegens verblijf in het buitenland, en meer dan vijftig leiders van politieke partijen en
politieke groeperingen het akkoord.
Kardinaal Chibly Langois trad bij de onderhandelingen op als bemiddelaar.
Drie politieke partijen hebben zich uit de onderhandelingen teruggetrokken. Een ervan is parti
Fanmi Lavalas van oud-president Aristide. Zij wil dat de regering in haar geheel aftreedt en is
betrokken bij een beweging die probeert president Martelly af te zetten.
Een paar extremistische partijen blijven bij hun standpunt en willen ´grote opruiming´ houden
onder de huidige regering, die door het volk gekozen is en zich inzet in voor stabiliteit en
ontwikkeling.
Dit historisch akkoord kan niet voorkomen dat fanatiekelingen blijven proberen hun idee van
´grote opruiming´ te realiseren. Duidelijk is ook dat degenen die deze overeenkomst getekend
hebben binnenkort het doelwit zullen zijn van deze extremistische groeperingen. (HM)
Nieuw Haïtiaans leger
Sinds kort heeft Haïti weer een leger. Volgens de minister van Defensie hebben de militairen
als opdracht werkzaamheden te verrichten ten dienste van de gemeenschap. Het zijn nu vooral
de genietroepen met hun veertig ingenieurs en andere technisch geschoolde militairen die de
kern van het nieuwe leger vormen. Ze werken aan een aantal projecten voor verbetering van

de infrastructuur, zoals het weer toegankelijk maken van historische plaatsen. In Equador
hebben ze hebben een opleiding van tien maanden gevolgd en worden beschouwd als geschikt
om de eerste nieuwe genietroepen te vormen. Terug in Haïti zijn ze ondergebracht in een
kazerne die diende als basis voor de Equadoriaanse militairen van Minustah. In januari
vertrokken opnieuw dertig Haïtiaanse jonge mannen naar Equador om er hun opleiding te
volgen.
De nieuwe directeur-generaal van het ministerie van Defensie was eerder kapitein in het
voormalig Haïtiaanse leger. Hij zegt dat zijn soldaten de politie zullen bijstaan tijdens het
nationaal carnaval dat dit jaar in Gonaïves gevierd wordt. Ze hebben de beschikking over
ambulances, tractors, vrachtwagens en het materiaal dat nodig is bij ongelukken, bij het
schoonmaken en het goed onderhouden van de wegen.
Normaal beschikt een leger over een land-, lucht- en zeemacht. Op het ogenlik echter heeft
Haïti daar de middelen niet voor, maar beginnen met het onderdeel genie is prima. De
bedoeling is om, naar mate er meer middelen ter beschikking komen, ook andere onderdelen
op te richten.
Aan degenen die bang zijn dat het leger vervalt in de oude praktijk van optreden naar
willekeur, van gebruik van geweld en van onrechtmatig handelen, zegt de directeur-generaal:
‘Het is uitgesloten dat de leden van dit nieuwe leger zich schuldig maken aan schendingen
van de mensenrechten. Ze krijgen geen taken of opdrachten die hen in de gelegenheid zouden
stellen dat te doen.
Aristide ontbond het leger, toen hij in 1995 vanuit de VS terugkwam in Haïti. Na de bloedige
staatsgreep, die de top van het leger beraamde, leefde hij in de VS in ballingschap.
Het is in de geschiedenis van Haïti geen zeldzaamheid dat de president door het leger
gedwongen wordt af te treden. Van de 39 presidenten die voor Aristide aan het bewind waren,
werden er 26 door het leger gedwongen hun ambt neer te leggen. (RM)
Haïti aantrekkelijk voor toeristen
De minister van toerisme is blij met de waardering die verschillende internationale media
zoals Fox News en Huffington Post hebben voor Haïti als toeristische bestemming. Op de lijst
van zeven aanbevolen bestemmingen staat Haïti op de vierde plaats.
Geruime tijd al promoot de minister via sociale media en reisorganisaties Haïti als een land
met aantrekkelijke toeristische bestemmingen. In januari wijdt het belangrijke reismagazine
Condé Nast Traveler dertig pagina’s aan Haïti. In een ander tijdschrift staat een artikel over
Haïti met als kop Haïti Le paradis qui renaît. Al twee jaar richt de regering zich op de
uitbreiding van het toerisme. Dit jaar presenteert Haïti zich op veertien internationale
toeristenbeurzen. Na Jamaica, VS (Florida) en andere landen had ze van 5-9 maart een stand
in Berlijn, de grootste toeristenbeurs ter wereld met meer dan 10.000 exposanten en jaarlijks
180.000 bezoekers. (RM)
Carnaval 2014
Deze keer is Gonaïves aan de beurt om het nationaal carnaval te organiseren.
Omdat het niet mogelijk is carnaval te vieren in het grotendeels verwoeste centrum van Portau-Prince, besloot de regering het afwisselend te organiseren in de provinciesteden. Het trekt
nu ook Haïtianen die nog nooit in deze plaatsen geweest zijn. Gonaïves, 100km ten zuiden
van Cap-Haïtien, is de stad waar Jean Jacques Dessalines in 1804 de onafhankelijkheidsverklaring voorlas.
Normaal duurt de reis vanuit Port-au-Prince tweeënhalf uur, wegens carnaval nu meer dan vijf
uur. Praktisch alle auto’s hebben meer dan een passagier: familieleden, vrienden, maar ook
lifters die aan de kant van de route national no. 1 staan. Eenmaal in de stad, vind je op iedere

hoek van de straat een kraampje waar je een drankje of wat te eten kunt kopen. De restaurants
zijn boordevol. In de hotels is geen kamer meer vrij, ofschoon ze in dollars geprijsd zijn, 150
– 250 dollar per nacht.
Het in gereedheid brengen van de stad voor de ontvangst van de carnavalsvierders heeft 5
miljoen dollar gekost. Voor het handhaven van de openbare orde zijn 2000 politieagenten
beschikbaar.
Ook dit jaar eist Carnaval zijn slachtoffers. Een man was zo dronken dat hij naar het
ziekenhuis moest worden vervoerd, waar hij overleed. Het tweede slachtoffer is een
politieagent die in het verkeer omkwam. Bij vechtpartijen raakten 132 mensen gewond. (RM)
Haïtiaan overlijdt na mishandeling
In Boca de Cachon bij Jimani, vlak bij de grens, eisen Haïtiaanse bouwvakkers betaling van
drie maanden achterstallig salaris. Een Dominicaanse ondernemer heeft ze aangetrokken om
te werken aan de bouw van een nieuw dorp voor 560 inwoners, van wie de huizen door
overstroming worden bedreigd. In de betoging die ze organiseren protesteren ze ook tegen de
slechte behandeling tijdens hun werving, die onder verantwoordelijkheid van een generaal
plaats vond.
Bij het uiteendrijven van de demonstranten wordt een 28 jarige Haïtiaan zo ernstig
mishandeld, dat hij overlijdt. Minstens 27 demonstranten raken gewond.
De jezuïetenorganisatie SJM-Haïti, die zich bekommert om de Haïtiaanse migranten in de
Dominicaanse Republiek, zegt dat het regelmatig voorkomt dat illegalen slecht worden
behandeld en slachtoffer zijn van discriminatie en onderdrukking. Omdat ze geen
arbeidscontract hebben, zijn ze in dienst van gewetenloze werkgevers, bijzonder kwetsbaar.
Nu is de werkgever van het onderhavig project begonnen met het uitbetalen van de
achterstallige salarissen, maar eist tegelijkertijd dat de werknemers die aan de demonstratie
deelnamen, vertrekken. SJM-Haïti heeft dit weten te voorkomen door te verwijzen naar het
plan van de regering een regeling te treffen voor illegale buitenlanders.
De GARR, stichting die opkomt voor repatrianten en vluchtelingen, vraagt de regering met
klem bij de Dominicaanse overheid er op aan te dringen een diepgaand onderzoek te doen
naar wat zich in Boca de Cachon heeft voorgedaan en dat de schuldigen worden gestraft. De
GARR wil dat bij de werving van arbeidskrachten een systeem wordt toegepast dat dit soort
handelswijzen voorkomt. Ze wijst op het belang dat de Dominicaanse economie heeft bij het
aantrekken van Haïtiaanse arbeidskrachten. Ook vindt ze dringend nodig dat de Haïtiaanse
regering het internationale verdrag over de bescherming van de rechten van migranten
arbeiders en hun familie ondertekent. De Algemene Vergadering van de VN heeft dit verdrag
bekrachtigd in haar resolutie 45/158 van 18 december 1990. Wanneer Haïti dit verdrag
ratificeert is het eenvoudiger zich te beroepen op internationaal recht in situaties zoals die van
1 maart 2014 in Boca de Cachon. (RM)
De dood van rechter Jean Serge Joseph
Rechter Jean Serge Joseph wilde een aantal getuigen horen in de zaak Sophia en Olivier
Martelly, echtgenote en zoon van de president, die beschuldigd worden van corruptie en
verduistering. Onder de getuigen die opgeroepen zouden worden waren ook enkele ministers.
Hij zou echter door de president en premie onder druk gezet zijn om terug te komen op zijn
besluit ook ministers als getuigen op te roepen. De rechter zou dit geweigerd hebben. Twee
dagen later overlijdt hij (13 juli 2013). Na autopsie wordt hersenbloeding als doodsoorzaak
vastgesteld.
Omdat de omstandigheden waaronder de rechter overleed volgens de familie verdacht zijn,
gelooft ze niet in deze diagnose. Ze denkt dat hij vergiftigd is en vraagt om een tweede
autopsie in Quebec. Joseph is geboren in Haïti, maar bezat de Canadese nationaliteit. De

uitslag van de tweede autopsie is dat rechter Jean Serge Joseph een natuurlijke dood gestorven
is.
Bij manifestaties na zijn dood in Estère, bij Conaïves, worden twee mensen gewond en
raakten zeven gewond. Conaïves is de geboorteplaats van de rechter. (RM)

Korte berichten (RM)
Het proces tegen Jean tegen Claude Duvalier
20 februari. Het Hof van Beroep vernietigt de uitspraak van een lagere rechtbank volgens
welke de ex-dictator niet vervolgd kan worden wegens misdaden tegen de menselijkheid. Het
Hof is van mening dat hij vervolgd moet worden wegens de misdaden die gepleegd zijn onder
zijn bewind, dat het misdaden tegen menselijkheid zijn en dat die niet kunnen verjaren.
De advocaat van Baby Doc verwerpt deze uitspraak. Hij vindt dat de rechters de teksten van
de wet niet begrijpen. De advocaten van de slachtoffers zijn blij met deze uitspraak en vinden
dat ze door moeten vechten om de oud-dictator veroordeeld te krijgen. (RM)
Boeren verbranden bomen
In het Forêt des pins, een van de weinige bossen die Haïti nog heeft, stoken boeren vuur
onder de pijnbomen, die daarop vlam vatten. Een paar honderd bomen zijn het slachtoffer. In
het droge seizoen sneuvelen er altijd wel boen, maar deze keer is het opzet. Boeren pikken
een stuk land in om er groenten en aardappels op te verbouwen.
Behalve dat er bomen verdwijnen, is het ook schadelijk voor de grond, die vaak hellend is. Bij
regen wordt vruchtbare aarde weggespoeld. Het milieu lijdt aanzienlijke schade. Niet meer
dan 2% van Haïtiaanse grond is nog bebost.
Smokkelwaar
Het Ministerie van Landbouw krijgt een tip dat vanuit de Dominicaanse Republiek: mogelijk
wordt een partij kuikens het land binnengesmokkeld. Niet alleen wordt hiermee de douane
omzeild, maar invoer van pluimvee uit het buurland is al geruime tijd verboden . De afdeling
contrabande is alert. Op de route nationale no.3 wordt het transport onderschept: vier pickups vervoeren 20.000 eendagskuikens. De vracht wordt in beslag genomen en vernietigd. De
eigenaar van de pick-ups wordt gearresteerd.
Persvrijheid ‘Journalisten zonder grenzen’ (RSF) publiceert een lijst waarop aangegeven
staat hoe het wereldwijd gesteld is met de persvrijheid. Haïti komt er niet slecht van af:
nummer 47, direct na de waardering 46 die de VS krijgen.
De drie eerste plaatsen komen toe aan: 1. Finland, 2. Nederland, 3. Noorwegen.
Hekkensluiters zijn: 178. Turkmenistan, 179. Noord-Korea, 180. Eritrea.
Aanval op gevangenis
Vanuit een auto met getint glas die de gevangenis in Croix des bouquets passeert wordt het
vuur geopend op het gebouw. Een agent wordt dodelijk getroffen. Geen van de gevangenen
weet echter te ontsnappen. In de gevangenis zelf breekt geen oproer uit en komt niemand in
levensgevaar.
In Croix des Bouquets is de zakenman Clifford Brandt opgesloten. Hij wordt beschuldigd van
ontvoering van familie van andere zakenlui.
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