
 
 

Stop silence Haïti! (2) 

De internationale politiek tegenover Haïti moet veranderen! 

 

Meer dan 150 Haïtiaanse, Europese, Latijns-Amerikaanse, Canadese en Afrikaanse 

organisaties (vakbonden, NGO's, verenigingen, boerenbewegingen, feministen, burgers) 

roepen op tot een verandering van het internationale politiek ten aanzien van Haïti. 

 

In oktober 2020 startte de internationale campagne ‘Stop silence Haïti!’. Waar staan we acht 

maanden later?  Alle machtsmisbruik, gewelddaden en onrecht aangeklaagd in die oproep zijn 

slechts toegenomen. De armoede verergert, honger bedreigt 4 miljoen mensen, de ontvoeringen 

– met verkrachting – zijn vermenigvuldigd en de gewapende bendes hebben hun macht nog 

uitgebreid. De algemene onveiligheid raakt alle lagen van de bevolking, bedreigt nog meer de 

toegang tot de sociale basisdiensten, waaronder onderwijs en gezondheidszorg.  

 

Geen enkele gerechtelijke vooruitgang is te bespeuren In de moordpartijen – sinds 2018 zijn 12 

moordpartijen geregistreerd – ook niet in de corruptiezaken met Petrocaribe op de eerste plaats. 

Terwijl nochtans nieuwe nationale en internationale onderzoeken de betrokkenheid en 

medeplichtigheid van de machthebbers bevestigen. De moord op de stafhouder van de balie van 

Port-au-Prince, Meester Monferrier Dorval, blijft zoals veel andere onbestraft. Het geweld en 

de straffeloosheid voeden mekaar en storten Haïti in een vicieuze cirkel.  

 

De politieke crisis is de katalysator voor de aantasting van de rechten en de leefomstandigheden 

van de bevolking. Op 7 februari eindigde het presidentieel mandaat van Jovenel Moïse. Maar 

hij weigerde af te treden. Hij wil aan het hoofd van het land blijven en de tijd hebben om ten 

alle prijze eind juni een referendum te organiseren – verboden door de grondwet – en 

verkiezingen in september.  

 

Door zo te handelen en een staatsgreep te verzinnen om de op pensioenstelling van drie rechters 

van het Hof van Cassatie – wat een (andere) ongrondwettelijke daad is - te verantwoorden, 

opteert Jovenel Moïse duideljk  voor een verrottingsstrategie en consacreert hij  het 

autoritarisme van zijn regime. Desondanks blijft hij de algemene steun van de Core Group1 

genieten en van de Verenigde Staten in het bijzonder.     

 

De laatste maanden en bij meerdere gelegenheden, hebben boerenbewegingen, 

vrouwenbewegingen, vakbonden, de jonge Petrochallengers, de kerken, de ngo’s van 

mensenrechten, sociale organisaties, justitie en onderwijsmilieu’s, intellectuelen in massa 

betoogd om respect voor de Grondwet te eisen, het vertrek van Jovenel Moïse en een overgang 

die breekt met de gang van zaken in Haïti.  

 

Die mensen konden rekenen op een internationale mobilisering, die via verschillende kanalen 

tot uitdrukking kwam. Zo hebben sinds 7 februari 2021 de Internationale Syndikale 

Confederatie (CSI), de Coördinatie Europa Haïti (Co-EH), de Internationale Vergadering van 

                                                           
1 Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Spanje, Brazilië, Frankrijk, Europese Unie (EU), Organisatie van 

Amerikaanse Staten (OAS) en Speciale Vertegenwoordigster van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties. 



Volkeren, om slechts deze voorbeelden te geven, stelling genomen in ondersteuning van de 

eisen van Haïtiaanse bewegingen.   

 

Ook op diplomatiek niveau is er beweging. Achtenzestig volksvertegenwoordigers van de 

Democraten in het Amerikaans Congres hebben Washington opgeroepen tot verandering van 

politiek beleid tegenover Haïti. Het Europees Parlement heeft recent een dringende resolutie2 

gestemd met de vraag om  steun aan het referendum te weigeren en om eraan te herinneren dat 

‘het geweld in Haïti nauw verbonden is met de gewapende bendes, waarvan sommige worden 

gesteund en gefinancierd door de locale oligarchie’, die ook de mythe blijven onderhouden dat 

vrije en geloofwaardige verkiezingen kunnen worden georganiseerd door de Haïtaane overheid.  

 

Jovenel Moïse blijft de vlucht vooruit nemen en de internationale ‘gemeenschap’ laat zich, in 

naam van de ‘inclusieve nationale dialoog’ en een uitweg uit de crisis door verkiezingen in de 

val lokken – instrumentaliseert deze val – en steunt zo de de facto president. Sinds maanden 

heeft zich nochtans een brede consensus gesmeed tegen Jovenel Moïse. Nog en steeds beweren 

dat deze laatste strijdt tegen het geweld, de straffeloosheid en de polarisering van het land, 

terwijl hij één van de belangrijkste verantwoordelijken is, is te wijten aan blindheid of aan 

hypocrisie.  

 

De voorwaarden zijn niet vervuld, noch voor vrije en democratische verkiezingen, noch voor 

een referendum met betrekking tot de Grondwet.  Jovenel Moïse heeft geen enkele bevoegdheid 

om deze te organiseren. In de huidige situatie, met ganse volkswijken onder controle van 

gewapende bendes en de instrumentalisering door de macht van de kiesinstellingen en 

kiesmechanismen, zullen deze verkiezingen geen enkele geloofwaardigheid hebben.  Ze hebben 

in elk geval geen andere doel dan het dupliceren van de kliek aan de macht en de straffeloosheid 

toe te passen, om zo het land in een nieuwe cyclus van geweld en instabiliteit te sluiten.     

 

Jovenel Moïse is deel van het probleem, niet van de oplossing. Elke dag met hem aan de macht 

is een gemiste kans voor een democratische verandering, het maakt de overgang  ingewikkelder 

en zwaar.  Het ontbreekt de internationale gemeenschap niet aan informatie over wat in Haïti 

gebeurt, het ontbreekt aan moed. De moed om de mislukking van de gevolgde diplomatie van 

de laatste jaren, misschien wel decennia, toe te geven en om tegen de Verenigde Staten in te 

gaan, om mensenrechten te laten voorgaan en te luisteren naar de verzuchtingen van de 

Haïtaanse bevolking.  

 

Bij gevolg eisen we van de regeringen, de internationale instellingen en in het bijzonder van de 

Core Group:  

 

1. Om de souvereiniteit van de Haïtiaanse mannen en vrouwen te respecteren en elke 

inmenging aan de kaak te stellen.  

 

2. Te luisteren naar de leden van het Haïtiaans middenveld, die zich publiek en steeds opnieuw 

hebben uitgesproken tegen het houden van een referendum en verkiezingen, die in de 

huidige omstandigheden, niet vrij en democratisch zullen zijn. Ze kunnen slechts een 

tragische grap zijn, die het risico op een nieuwe dictatuur inhoudt.   

 

                                                           
2 Resolutie van het Europees Parlement van 20 mei 2021 over de situatie in Haïti (2021/2694(RSP)). 



3. De onwettelijkheid van het referendum en het verkiezingsproces aan de kaak te stellen, net 

als de afwezigheid van de voorwaarden om vrije en democratische verkiezingen te houden 

met Jovenel Moïse aan de macht.    

 

4. Om het vereiste overgangsproces te steunen, uitgevoerd door Haïtiaanse mannen en 

vrouwen, zich steunend op de Grondwet van 1987.  

 

5. Het werk van de Haïtiaanse organisaties te bekrachtigen zodat de verantwoordelijken voor 

de schendingen van de mensenrechten – op de eerste plaats de moordpartijen en de 

verkwanseling van het Petrocaribe fonds – op een rechtvaardige en billijke manier voor de 

rechter worden gebracht.  

 

6. Om breed en met nederigheid, op eerlijke wijze hun gevolgde politiek van de laatste jaren, 

lees decennia, te herbekijken die tot de huidige impasse heeft bijgedragen. 

 

* 

Ondertekenende organisaties: 

Confédération Syndicale Internationale (CSI), International 

Coordination Europe-Haïti (COEH), Europe 

Comité pour l'abolition des dettes illégitimes (CADTM), International 

 

Acción Afro-Dominicana, République dominicaine 

Accion Ecologica, Équateur 

ActionAid, France 

Agenda Solidaridad, République dominicaine 

AITEC, France 

Anacaona Droits Humains Haïti, France 

Asbl Theux/Saint-Michel, Belgique 

Asbl Farnières-Haïti, Belgique 

Asociación Acción Verapaz, Espagne 

Association Française d'Amitié et de Solidarité avec les Peuples d'Afrique (AFASPA), France 

Association PeopleKonsian, France 

Association Pour Haïti, France 

Ayiti Cheri vzw, Belgique  

Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD), Mali 

ATTAC - CADTM, Argentine 

ATTAC - CADTM, Maroc 

ATTAC Liège, Belgique 

ATTAC Wallonie Bruxelles (AWB), Belgique 

AWMR-Italia Associazione Donne della Regione Mediterranea, Italie 

CADTM – AYNA, Amérique latine 

CADTM – Belgique, Belgique 

Carrefour de solidarité internationale, Canada 

Cátedra Libre de Pensamiento Latinoamericano "Ernesto Che Guevara", Mexique  

Coopération Éducation Culture (CEC), Belgique 

Centre francophone de recherche partenariale sur l'assainissement, les déchets et 

l'environnement (CEFREPADE), France  

Centre de recherche et d'information pour le développement (CRID), France 

Centre de recherches et d’initiatives de solidarité internationale (CEDETIM), France 



Centro de militares para la democracia argentina (CEMIDA), Argentine 

Centre d'Education et d'Interventions Sociales (CEIS), Haïti 

Centre International de Solidarité Ouvrière (CISO), Canada 

Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11), Belgique 

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM), 

Équateur 

Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, Argentine 

Centro de Promocion y Formacion en Derechos Humanos, Venezuela  

Centre d’Éducation Populaire André Genot (CEPAG), Belgique 

Centre tricontinental-CETRI, Belgique 

Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, Argentine 

Circulos bolivarianos socialistas Costa Rica, Costa Rica 

Clowns Sans Frontières, Canada 

Coalition des Acteurs de la Société Civile (CASC), Haïti 

Coalition Haïtienne au Canada contre la Dictature en Haïti (COHCCDH), Canada 

Codepink, États-Unis 

Collectif 35 des amis d’Haïti, France 

Collectif Haïti de France (CHF), France 

Collectif Régional pour la Coopération Nord-Sud (CIBELE), Ile de France, France 

Collectif Régional pour la Coopération Nord-Sud (CORENS), France  

Comité argentino de solidaridad por el fin de la ocupación de Haití, Argentine 

Colectivo Tejido de transicionantes por el Valle del Cauca, Arturo Escobar, Colombie 

Colonialism Reparation, Italie 

Comitê anti-imperialista general Abreu e Lima, Brésil 

Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, Mexique 

Comité Democrático Haitiano en Argentina, Argentine  

Comité Dominicano de Derechos Humanos, République Dominicaine 

Commission altermondialisation et solidarité internationale de Québec solidaire, Canada 

Commission Haïtienne pour le Respect des Droits Humains (CHREDHU), Haïti 

Commission Épiscopale Nationale Justice et Paix (CE-JILAP), Haïti 

Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement – Terre Solidaire (CCFD-Terre 

Solidaire), France 

Comuna Caribe, Puerto Rico 

Comunidad Cristiana Vanguardia Obrera, Espagne 

Comuniste de Catalunya, Espagne 

Confederación Intersindical Galega (CIG), de Galiza, Espagne  

Confédération des Syndicats Chrétiens (ACV-CSC), Belgique 

Confédération des Travailleurs et Travailleuses des Secteurs Public et Privé (CTSP), Haïti 

Confédération des Travailleurs Haïtiens (CTH), Haïti 

Congreso de los Pueblos - Capítulo Chile, Chili 

Conseil National des Comités Populaires (CNCP), Martinique 

Diaspora Africaine de Belgique (DAB), Belgique 

Diaspora Togolaise de Belgique (DTB), Belgique 

Diálogo 2000-Jubileo Sur, Argentine 

ECOSUR, Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur, Argentine 

Encuentro Belgian Latin America Network, Belgique 

Enfant Haïtien France Action (EHFA), France 

Entraide et Fraternité, Belgique 

Europe Écologie Les Verts, France  

Europe solidaire sans frontières (ESSF), France 



Fédération Nationale des Travailleurs en Education et en Culture (FENATEC), Haïti 

Fédération Nationale des Syndicats en Éducation (FENASE), Haïti 

Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) fédérale, Belgique 

Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) wallonne, Belgique 

Fédération des organisations paysannes pour l’intensification agricole et la promotion de 

l’agriculture familiale (FOP-SIPAF) du sud Kivu, République démocratique du Congo 

Fédération syndicale unitaire (FSU), France 

Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Uruguay 

FIAN Belgium – Pour le droit à l’alimentation, Belgique Fondation Frantz Fanon, France 

Forum Nord Sud asbl, Belgique 

Frères des Hommes, Belgique 

France Amérique latine (FAL), France 

Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), Brésil 

Fuerza de la Revolucionmanuelj (FR), République dominicaine 

Fundación Embajada de Derechos Humanos, Venezuela 

Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos y Justicia de Paz, Équateur 

Fundación Vivian Trías. Uruguay 

Geomoun, Belgique 

Grandir en Haïti, France 

Groupe d’économie solidaire du Québec, Canada 

Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), Haïti 

Grupo « Solidair met Guatemala », Belgique 

Grupo de apoyo a la solidaridad de Haití (Grash), Espagne  

Grupo de Trabajo CLACSO "Crisis, respuestas y alternativas en el Gran Caribe", Amérique 

latine 

Haiti Support Group, Grande-Bretagne 

Hoopvoorhaiti, Belgique 

IFSI-ISVI, Coopération syndicale internationale, Belgique  

Informationsstelle Lateinamerika (ILA), Allemagne 

Initiative Artisans, Haïti 

Initiative Patriote Marien (IPAM), Haïti 

Iraqi Social Forum, Iraq 

Institut de Technologie et d’Animation (ITECA), Haïti 

Ligue des droits de l’Homme (LDH)-France, France 

Lyon Haïti Partenariats, France 

Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte, Pérou 

Medico international, Allemagne 

MISEREOR, Allemagne 

Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), Belgique 

Movimiento Rebelde, République dominicaine 

Movimiento de Integración y Emancipación  de Derechos Humanos del Sur, Venezuela 

Nègès Mawon, Haïti 

Nou Pap Domi, Haïti 

Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, Argentine  

Ongd AFRICANDO, Espagne 

Organizaciones libres del pueblo-resistir y luchar, Argentine 

Osjosma vzw, Belgique 

Other News, Italie 

Parti de la Gauche Européenne, Europe  

Partido por la Victoria del Pueblo, Uruguay  



Partido Comunista Revolucionario del Uruguay, Uruguay 

Partido de la Refundación Comunista – Izquierda Europea, Italie 

Pazapas ASBL, Belgique 

Pèp Lib vzw, Belgique 

Plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif (PAPDA), Haïti 

Plateforme altermondialiste, Canada 

Plateforme Haïti.be, Belgique 

Plate-Forme Haïti de Suisse (PFHS), Suisse  

Plateforme Nationale des Syndicats des Institutions Publiques (PLANSIP), Haïti 

Pour une Ecologie Populaire et Sociale (PEPS), France 

Rasanble pou’n Chanje Lavi’n (RaCh-Lavi’n), Haïti 

Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, Argentine 

Regroupement des Haïtiens vivant à Montréal contre l'occupation d'Haïti (REHMONCO), 

Canada 

Relais France-Europe de la Fondation Max CADET d'Haïti, France 

Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), Haïti 

Réseau Sud-Est de Défense des Droits Humains (RESEDH), Haïti 

School of the Americas Watch (SOAW), Amérique latine 

Secours Catholique - Caritas France, France 

Service Œcuménique d'Entraide, France 

Servicio Paz y Justicia – SERPAJ, Argentine 

Socialist Revolutionary Workers Party (SRWP), Afrique du Sud 

Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA), Haïti 

Solidaridad Dominicana con Haití, République dominicaine 

South African Federation of Trade Unions (SAFTU), Afrique du Sud 

Suteba de La Matanza, Argentine  

Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen, Haïti 

Ti Gout Dlo en Haïti, Belgique 

Tysea - Hoop voor Haïti, Belgique 

Union de Vecinos, États-Unis 

Union juive française pour la paix (UJFP), France 

Union Nationale des Normaliens/nes et Educateurs/trices d'Haiti (UNNOEH), Haïti 

Vlaams Haïti Overleg, Belgique 

Vision pour une nouvelle société haïtienne  (VINOUSH), France 

Women's All Points Bulletin, WAPB, États-Unis 

WSM - We social movements, Belgique 

 

 

 

 

 


