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Obstakels en mogelijkheden voor het toerisme
Toerisme is voor Haïti van groot belang. Bij vergaderingen en symposia over dit onderwerp
praten autoriteiten en economen nagenoeg uitsluitend over grond en geld.
Zelden spreekt men over de bewoners van de plaatsen die toeristen moeten aantrekken en
waar men hotels denk te bouwen. Als er al aan de inwoners gedacht wordt, dan denkt men aan
bieden van compensatie voor de ongemakken, de gemeenschap laten delen in de winst, haar
prioriteit geven bij het aanstellen van werknemers, van de inwoners kopen wat zij te bieden
hebben zoals etenswaren, kunstnijverheidsproducten, enz. In de praktijk komt van dit alles
maar weinig terecht.
Een groter probleem is de vraag: welke garantie biedt de gekregen concessie als de grond
eigendom van de staat is. De Haïtiaanse grondwet verbiedt elke vervreemding van staatsbezit.
Het project Labadie laat zien dat een praktische oplossing mogelijk is.
Het prospectus van de Royal Caribbean Tours vermeldt trots het overweldigende uitzicht
waarvan de toeristen van het cruiseschip perplex staan wanneer het de rede van Labadie
nadert. Het lijkt daar in geen enkel opzicht op het ontboste en tot woestijn geworden Haïti dat
men kent. De berg die het dorp domineert is weelderig begroeid. Dat is het resultaat van een
akkoord met het dorp, waardoor het ecologisch evenwicht van dit klein stukje Noord Haïti
beschermd blijft. De dorpelingen weten zich serieus genomen en het toerisme kreeg zijn kans.
De overeenkomst tussen het dorp en het project werkt: het is een win-win situatie.
Een ander voorbeeld is te zien in het buurland. Punta Cana was een gebied met suikerrietplantages. Toen de Dominicaanse suikerindustrie minder belangrijk werd, kreeg men oog
voor de kuststrook met zijn natuurlijke stranden aan de Caribische Zee en de Atlantische
Oceaan. Punta Casa werd een toeristenoord. Volgens president Fernandez, die uitgenodigd
was het project te openen, is dit project voor de Dominicaanse Republiek van wezenlijk
belang. De winst die het genereert zijn niet alleen de miljoenen die het opbrengt, maar hoe dit
particulier initiatief een sociale impact heeft zonder weerga. In een regio, die vooral jongeren
weinig kansen biedt voor een betere toekomst, biedt het werkgelegenheid. Er is bepaald dat
Punta Cana alleen jongeren, jongens en meisjes, in dienst mag nemen. Ze mogen hun baan
pas opzeggen als ze binnen het project een vak geleerd en uitgeoefend hebben. (HM)
Auto’s op hoofdweg beschoten, criminaliteit
In Petit-Goâve veroorzaakt een bende grote onrust. De politie treedt op en arresteert een
aantal bendeleden. Een reactie van de bendeleider is te verwachten. Ti Sam geeft zijn mannen
de opdracht alle auto’s op de route nationale #2, die de hoofdstad met het zuiden verbindt,
onder vuur te nemen. De nieuwe commissaris van politie van Petit-Goâve zet daarop een
speciaal getrainde politie-eenheid in, die weer een aantal bendeleden arresteert en vuurwapens
in beslag neemt. De stad wordt verlost van de bende en iedereen kan weer zonder gevaar
gebruik maken van de route nationale #2.
De situatie was zo ernstig, dat de directeur-generaal van de politie het nodig vond naar PetitGoâve te gaan om zijn mensen moed in te spreken. Hij geeft de bevolking de garantie dat zijn
politie in het stadje blijft tot ze alle bandieten gearresteerd heeft en hun wapens in beslag zijn
genomen. (LM)
De strijd tegen drugs
Op dezelfde route nationale neemt de politie bij controle van een bus 1 kg marihuana in
beslag. Binnen een week worden elders meer dan veertig personen aangehouden en 87 kg
marihuana en een revolver kaliber 38 geconfisqueerd.

De leider van het nationale antidrugteam, Joris Mergelus, meldt dat tussen januari en half
september 114 drugdealers en medeplichtigen zijn gearresteerd, 1.555 kg cocaïne en
marihuana in beslag is genomen en meer dan 1 miljoen dollar is geconfisqueerd. Onder de
gearresteerden zijn 31 vrouwen. Geconfisqueerd zijn eveneens luxe woningen met een
gezamenlijke waarde van meer dan 5 miljoen dollar, dure auto’s en 30 vuurwapens. Mergelus
zegt dat zijn bureau steun gekregen heeft van de hoogste politieke leiders van het land als
nooit tevoren, wat voor zijn team een extra stimulans is. ´Het is voor de eerste keer sinds ik
deel uit maak van het team (1997), dat ik bij de autoriteiten zo’n vastberadenheid heb gezien
om te vechten tegen de drugshandel. De president en de premier hebben ons persoonlijk de
opdracht gegeven om de regel zéro tolérance op drugdealers toe te passen en ze hebben ons
aanvullende middelen gegeven om ons werk te klaren’.
Het aantal agenten van het antidrugteam is binnen twee jaar meer dan verdrievoudigd, van 42
tot 138. Eind 2013 zullen er dat 200 zijn. Het team beschikt over 14 honden die getraind zijn
om geld, drugs en explosieven op te sporen. Onze agenten zijn beter toegerust: andere auto’s
en wapens. Het team heeft zijn werkgebied uitgebreid en is op meerdere plaatsen in het land
aanwezig. De Haïtiaanse kustwacht, die aan deze strijd tegen drugs deelneemt, heeft ook meer
personeel en is beter toegerust.
Een rapport van de DEA (Amerikaanse dient voor drugbestrijding) dat dit jaar is
gepubliceerd, constateert vooruitgang in de strijd die Haïti voert tegen drugs, maar vindt de
inspanningen, die het land doet, nog te weinig. Haïti blijft op de zwarte lijst staan als
doorvoerland voor cocaïne uit Zuid-Amerika en marihuana uit Jamaica, die bestemd is voor
de VS, Canada, Europa en de Caraïben.
De Haïtiaanse reactie op het rapport is, dat de conclusie gebaseerd is op gegevens uit 2012 en
dat er intussen veel veranderd is. (LM)
De OAS en de verkiezingen
Terwijl het nog onzeker is of de verkiezingen in Haïti dit jaar zullen plaatsvinden, bereidt de
OAS (Organisatie van Amerikaanse Staten) zich voor op de missie die zij wil sturen om Haïti
te helpen bij de voorbereidingen voor de verkiezingen, bij het registreren van de kiezers, het
publiceren van de kieslijst en het tellen van de stemmen.
Sinds een week is Martelly druk doende gesprekken te voeren met de leiders van de politieke
partijen om een oplossing te vinden voor de problemen die het houden van verkiezingen in de
weg staan. De gesprekken worden gevoerd in de privéwoningen van deze leiders. ´Wanneer
het gaat om het belang van het land zijn de politieke wil en het verantwoordelijkheidsbesef
van de hoofdrolspelers van doorslaggevend betekenis´, aldus een van de oppositieleiders.
Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld juichen het initiatief van de
president toe.
Het is zeker ook omdat de internationale gemeenschap aandringt op consensus en compromis,
dat de president deze actie onderneemt. Tegelijkertijd worden er protestdemonstraties
gehouden. Met traangas jaagt de politie de betogers uit elkaar.
Buiten de direct geïnteresseerde parlementariërs zijn er maar weinig politieke organisaties die
er openlijk voor uitkomen dat ze willen dat de verkiezingen gehouden worden. De roep om
afzetting van de president klinkt steeds luider. Waarschijnlijk hierom wordt steeds vaker
beweerd, dat het dit jaar nog organiseren van verkiezingen dit jaar niet meer mogelijk is.
(LM)
Zorg voor het milieu
Op de grens tussen het departement West en het departement Zuid ligt, 11 ha groot, het Parc
la Visite. In 2012 heeft UNESCO het aangewezen als een beschermd gebied vanwege zijn
bijzondere biosfeer. President Martelly komt samen met de directeur-generaal van de

UNESCO en vertegenwoordigers van de stichting Seguin tot de conclusie dat, om dit
nationale erfgoed in stand te houden, een privaatpublieke organisatie in het leven geroepen
moet worden. Voor het ecotoerisme vooral biedt het enorm veel kansen. Ook op een ander
gebied is het belangrijk. De watervallen die over het park verspreid zijn, zouden meer dan 4
miljoen mensen dagelijks van water kunnen voorzien. Het is nu zaak te onderzoeken hoe de
mogelijkheden die het park biedt kunnen worden geëxploiteerd, zonder dat het geschaad
wordt.
Per 1 augustus wordt de wet op het verbod van polyethyleen van kracht. Volgens de minister
van Milieu zijn er sindsdien 80.000 borden en bekers van dit materiaal in beslag genomen.
‘Dit is nog maar een test’, zegt hij. ‘De controle wordt geïntensiveerd’. Hij verzekert de kleine
handelaren dat zij hier niet de dupe van zullen worden, want het is de groothandel die deze
goederen clandestien importeert. De eerste inbeslagnames vonden plaats in verschillende
markten en supermarkten in Port-au-Prince en Pétion-Ville. (HM)
World Happiness Report
Volgens het World Happiness Rapport dat de VN op 8 september publiceerde neemt Haïti van
de 156 landen de 126e plaats in. Deze waardering is samengesteld uit de zes belangrijke
factoren die het geluk van de mens bepalen: de verwachte levensduur in goede gezondheid, de
afwezigheid van corruptie, iemand hebben op wie je kunt rekenen, vrij kunnen kiezen, de
edelmoedigheid van de maatschappij.
Het buurland, de Dominicaanse Republiek, bezet de 96e plaats, Egypte de 130e, Syrië de 148e
en Togo de 156e. De top tien wordt gevormd door Denemarken, Noorwegen, Zwitserland,
Nederland, Zweden, Canada, Finland, Oostenrijk, IJsland en Australië. (HM)
De assemblage-industrie
Voor rust op sociaal en politiek gebied is de assemblage-industrie onontbeerlijk. Op het
ogenblik verschaft ze ongeveer 30.000 mensen werk en is zorgt ze voor 86% van de
inkomsten uit de export. De eigenaren doen hun werknemers echter tekort. Er is geen enkele
fabriek waar ze het minimum loon van 200 grds verdienen, dat de wet voorschrijft. (HM)
Dreiging voor Haïtianen in Dominicaanse Republiek
Het Constitutionele Hof van de Dominicaanse Republiek beslist op 23 september dat alle
Dominicanen, geboren uit Haïtiaanse ouders die na 1929 naar het buurland trokken om er te
werken in de suikerplantages, hun Dominicaanse nationaliteit verliezen. Deze beslissing treft
tienduizenden Dominicanen van Haïtiaanse afkomst en zou volgens deskundigen kunnen
leiden tot ernstige schending van de mensenrechten, toename van discriminatie en racisme en
tot grootschalige deportaties.
Het Hof geeft de kiescommissie een jaar de tijd om een lijst op te maken van alle personen die
hun Dominicaanse nationaliteit verliezen.
Het Hof baseert zijn beslissing op de nieuwe grondwet van 2010, die bepaalt dat alleen
diegenen recht hebben op Dominicaans burgerschap die in de Dominicaanse Republiek
geboren zijn en waarvan een of beide ouders Dominicaan zijn. Het bepaalt dat alle
afstammelingen van wie na 1929 in de suikerrietvelden zijn komen werken ‘en transit’ zijn en
dat hun kinderen daarom niet automatisch recht hebben op het Dominicaanse burgerschap,
ofschoon ze in de Dominicaanse Republiek geboren zijn.
Tot 2010 verleende de Dominicaanse Republiek automatisch het Dominicaanse burgerschap
aan iedereen die op haar grondgebied geboren was.
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