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Martelly en de verkiezingen
De verkiezingen zijn een strijd geworden tussen de president en zes senatoren van de
oppositie. De oppositie wil de verkiezingen pas in 2015, de president houdt vast aan de
datum: 26 oktober 2014, zoals in het akkoord van El Rancho is vastgesteld. Het conflict
tussen Martelly en de zes gaat om de amendementen van de kieswet. In El Rancho kwamen
partijen overeen (artikel 12 van de overeenkomst) dat, als de voorgestelde amendementen in
beide Kamers geen meerderheid kregen, geen kiesraad kon worden samengesteld. In dat
geval, zo wordt artikel 12 geïnterpreteerd, kan een kiesraad worden samengesteld zonder
instemming van beide Kamers.
De president verwijt de ze met hun houding het land onregeerbaar hebben gemaakt. Van de
veertig wetsvoorstellen is er niet een door de Senaat goedgekeurd. (RM, HL)
‘Betrokkenheid’ van Martelly bij ontsnapping
Twee juristen klagen de president, de premier en de minister van Justitie aan wegens
betrokkenheid bij de ontsnapping van 329 criminelen uit de gevangenis van Croix-desBouquets (ten noorden van Port-au-Prince) op 10 mei van dit jaar. Ze eisen bij de rechtbank
een onderzoek naar hun betrokkenheid in deze zaak. Ze onderbouwen hun aanklacht door te
wijzen op ‘de bijzondere band’ die de familie Martelly met de familie Brandt zou hebben, op
de late tussenkomst van de speciale politie-eenheid in de gevangenis en op het bagatelliseren
door de regering van de gebeurtenis door de regering, terwijl burgers werden blootgesteld aan
de woede van een paar honderd criminelen. De juristen citeren artikelen die in 2001 en 2003
in de pers verschenen, waar onder andere wordt gesuggereerd dat een van Martelly’s zonen in
hoog aanzien staat bij de clan van Clifford Brandt.
Door te doen alsof de ontsnapping een gebeurtenis van alle dag was, heeft Martelly getoond
dat hij er zich geen zorgen overmaakt. (RM)
Aristide verdacht van corruptie
De oud-president Jean-Bertrand Aristide, die het land regeerde tussen 2001 en 2004, wordt
verdacht van corruptie, witwassen van geld en handel in drugs of betrokkenheid daarbij.
De rechter-commissaris heeft al een aantal van zijn medewerkers verhoord, waaronder zijn
voormalige eerste minister en de voormalige chauffeur bij de stichting Aristide voor de
democratie. Aristide wordt ervan verdacht van het zich onrechtmatig geld van de stichting te
hebben toegeëigend.
Een dertigtal personen, die aan de stichting verboden waren, mogen het land niet verlaten en
moeten beschikbaar blijven voor verhoor.
Aan een oproep voor de rechter-commissaris te verschijnen geeft Aristide geen gehoor,
waarop deze bevel geeft de oud-president aan te houden. Wat nog niet is gebeurd.
Honderden van zijn aanhangers verzamelen zich als teken van solidariteit voor Aristides
residentie. Ze protesteren tegen het bevel tot aanhouding en beschuldigen de rechtercommissaris ervan een politiek spelletje te spelen ten gunste van de huidige president, een
felle tegenstander van Aristide. De politie patrouilleert aanhoudend.
De advocaten van Aristide stellen een dossier samen voor het inter-Amerikaanse Hof voor de
mensenrechten over wat zij politieke achtervolging noemen waarvan hun cliënt de dupe is.
(HM)
De politieke crisis
Vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap proberen de groep van zes senatoren
te bewegen hun houding te heroverwegen. Maanden lang belemmeren ze door niet te

stemmen over de amendementen op de kieswet de voortgang van het verkiezingsproces.
Senator Jean Charles, fel tegenstander van Martelly, die in het buitenland wordt beschouwd
als de leider van de zes, spreekt in hotel El Rancho ruim drie uur met een vertegenwoordiger
van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). In dit gesprek beschuldigt Jean Charles de
president ervan niet de grondwet in acht te hebben genomen voor het organiseren van eerlijke,
geloofwaardige en transparante verkiezingen. Volgens de senator werkt Martelly aan zijn
plan om het land per decreet te regeren.
De Veiligheidsraad buigt zich in haar laatste vergadering over de problemen in Haïti. Veel
leden beklemmen de noodzaak de politieke crisis te beëindigen. De ambassadeurs van
Frankrijk, de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Uruguay, Spanje en de EU uiten
hun bezorgdheid over het telkens weer uitstellen van de verkiezingen.
De leden van de Veiligheidsraad hebben blijk gegeven van hun teleurstelling over de politieke
crisis in Haïti naar aanleiding van de verkiezingen. Volgens de speciale vertegenwoordigster
van de secretaris-generaal in Haïti, Sandra Honoré, betreurt Ban Ki Moon het wantrouwen dat
de relatie tussen politici en regering kenmerkt. Ze zegt dat de leden van de Veiligheidsraad
bang zijn dat dit zal leiden tot een periode van chaos, die de vooruitgang en de groei van de
stabiliteit die de laatste jaren geboekt zijn, te niet doen. (HM)
President Martelly roept de kiezers op om te stemmen op personen die blijven werken aan de
programma’s waarvan zijn regering het initiatief genomen heeft: sociale programma’s en
ontwikkelingsprojecten. Ze komen ten goede komen aan de bevolking.
In 2015 moet er een nieuwe president gekozen worden. Reden voor Martelly om te zeggen:
‘Ik vraag jullie, als jullie wat we doen goed vinden, - ik vraag geen complimentje - stem dan
op de juiste mensen die deze projecten zullen doorzetten, want er zullen altijd mensen zijn die
tegen zijn’.
Als gevierd oud-muzikant is Martelly populair gebleven, ondanks de problemen waar veel
Haïtianen ook onder zijn bewind mee geconfronteerd worden. Hij zegt bij de verkiezingen in
2015 premier Lamothe te steunen als presidentskandidaat. Martelly presenteert hem als een
garantie voor het doorgaan van de sociale, economische en ontwikkelingsprojecten.
Martelly mag volgens de grondwet niet twee maal achter elkaar voor vijf jaar gekozen
worden. Hij is pas in 2020 herkiesbaar.
De president doet deze uitspraken op het eiland La Goâve. Het is de beurt aan dit eiland om
gastheer te zijn van de gemeenschapsvergadering die Martelly voorzit. In de gemeenschapsvergaderingen discussiëren leden van het kabinet, lokale organisaties en burgers met elkaar
over de problemen die zij ondervinden en zoeken ze samen naar oplossingen.
Het is de tiende gemeenschapsvergadering zoals die telkens ergens in het land gehouden
wordt. (RM)
Ontwikkelingen in het noorden
Premier Lamothe, vertegenwoordigers van American Airlines en ondernemers die betrokken
zijn bij de modernisering van het vliegveld van Cap-Haïtien komen bij elkaar om nog eens
geïnformeerd te worden over de voortgang van de werkzaamheden. Op 2 oktober zal het
vliegveld klaar zijn om de eerste vlucht van American Airlines te ontvangen, waarmee het
vernieuwde vliegveld geopend wordt. De landingsbaan is nu 2652 m. lang en 42 m. breed. Er
is een heel nieuwe terminal gebouwd en een nieuw gebouw voor de brandweer. ‘Met de
komst van American Airlines naar Cap-Haïtien is weer een stap gezet in het proces van de
decentralisatie en weer een stap in de ontwikkeling van het land.’ aldus de premier.

Premier Lamothe heeft een onderhoud met de speciale afgevaardigde van de UNESCO over
een belangrijk project: de stadsvernieuwing van Cap-Haïtien, dat het toeristische potentieel
van de stad moet uitbuiten en de economie van het noorden moet stimuleren. Dit project
maakt deel uit van de visie van de regering Martelly/Lamothe om het historische en
archeologische erfgoed van het noorden voor toeristen toegankelijker te maken.
Specialisten van de universiteit van Californië in Los Angeles werken samen met de
Haïtiaanse autoriteiten aan een plan voor deze stadsvernieuwing. In Cap-Haïtien moet vooral
de wijk in het begin van de stad het visitekaatje worden en een van de meest aantrekkelijke
bestemmingen voor toeristen. De ontwikkeling van dit plan zal ook moeten leiden tot
verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking. (RM)
Verkeersongelukken
Op 9 september komen 23 mensen om het leven bij een verkeersongeluk op de route nationale
no. 2. Een vrachtwagen met als lading passagiers en handelswaar, op weg van Port-au-Prince
naar Jérémie, krijgt naar alle waarschijnlijkheid een klapband. Een aantal gewonden wordt
met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
In een wijk van Port-au-Prince ramt een vrachtwagen in volle vaart een busje dat een aantal
mensen vervoert. Drie doden en meerdere gewonden.
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