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Haïti: een straatarm land, gewelddadig ook. Regelmatig getroffen 
door rampen, van natuurlijke, politieke, maatschappelijke en 
economische aard. Internationaal heeft het Caraïbische land 
geen al te beste reputatie. Haïti-deskundige Els Hortensius  
sprak met de nieuwe premier over haar plannen. 

INTERVIEW  | Door Els Hortensius en Hanan Nhass

voor Haïti
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 Daadkrachtig en een echte bruggen-
bouwer. Michelle Pierre-Louis, nu 
een half jaar premier van Haïti, 

praat openhartig over de chaos in het land. 
Haïti haalde wereldwijd het nieuws door 
de voedselrellen en de politieke crisis die 
daarop volgde. De regering van premier 
Préval werd naar huis gestuurd en het land 
verkeerde in een diep dal. 

Nauwelijks in office werd Michelle Pierre-
Louis meteen op de proef gesteld. Tijdens 
de tropische stormen en orkanen instal-
leerde zij in de nazomer van 2008 haar 
nieuwe kabinet. Er vielen meer dan vijf-
honderd doden en honger en ziekten teis-
terden het land. Door het natuurgeweld 
werd de oogst en landbouwinfrastructuur 
in een groot deel van het land vernietigd. 
De bevolking kan niet meer in haar eigen 
onderhoud voorzien. 

Maar langzaamaan krabbelen de Haïtianen 
op. En ook de overheid lijkt strijdbaarder én 
daadkrachtiger dan ooit. Om te beginnen 
wil premier Michelle Pierre-Louis af van 
het imago van Haïti als zwakke staat. ”Als 
Haïtiaanse overheid lobbyen wij om niet 
langer te worden beschouwd als Hoofdstuk 
VII-land. Dat geeft de VN namelijk het recht 
om maatregelen te nemen om de vrede 
en veiligheid te herstellen. Dat betekent 
ook dat we op een zwarte lijst staan van 
‘gevaarlijke landen’. Buitenlandse overhe-
den geven hun burgers het advies weg te 
blijven of op eigen risico te gaan. Dat bete-
kent dus geen toeristen en buitenlandse 
investeerders.”

Bloemen
Werk aan de winkel dus. Pierre-Louis doet 
haar beleidsvoornemens uit de doeken. 

”De situatie op het platteland heeft onze 
prioriteit. We willen arbeidsplaatsen creë-
ren door te investeren in de plattelandseco-
nomie en de landbouw. Daar wordt Haïti 
een handje bij geholpen door de EU, die de 
wegen medefinanciert zodat boeren hun

 

producten naar de markt kunnen brengen: 
mango’s, rijst, koffie, bloemen en medici-
nale planten.”

Gezondheidszorg en scholing, veiligheid 
en rechtspraak verbeteren, noemt de pre-
mier uiteraard ook. ”Deze fundamentele 
elementen vormen de basis voor ontwik-
keling en een stabiele democratie”, aldus 
Pierre-Louis. Die er meteen aan toevoegt 
dat haar werk een lange adem vereist. ”Ik 
schat in dat Haïti twintig jaar nodig heeft 
om de levensstandaard tot een acceptabel 
niveau te verhogen en om een stabiele en 
democratische staat te vormen.” 

Om deze plannen te verwezenlijken, is inter-
nationale steun nodig, bepleit Pierre-Louis. 

”Ons land verandert na jaren van dictatuur 
niet zomaar in een democratie. Dit vraagt 
om een mentaliteitsverandering die je niet 
binnen één generatie bewerkstelligt.” 
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Wat doet ICCO in Haïti?
Met een budget van ruim 1 mil-
joen euro per jaar ondersteunt 
ICCO & Kerk in Actie partnerorga-
nisaties die werken op het gebied 
van voedselzekerheid en water, 
mensenrechten en democratise-
ring. Bij rampen geeft ICCO nood-
hulp via het ACT netwerk.

Wat zijn Living Letters?
Els Hortensius maakte deel uit van 
de Living Letters delegatie die op 
zoek ging naar de andere kant van 
Haïti. De Living Letters zijn een 
initiatief van de Wereldraad van 
Kerken. Wilt u de aanbevelingen 
van de delegatie lezen? Vraag dan 
het rapport op via info@icco.nl

Wie is Michelle Pierre-Louis? 

Michelle Pierre-Louis (61) is de tweede 
vrouwelijke premier van Haïti. Daarvoor 

was ze directeur van Knowledge and 
Freedom Foundation, een Haïtiaanse 

niet-gouvernementele organisatie. 
Pierre-Louis wordt gezien 

als een frisse wind, zonder 
partijpolitieke achtergrond, 
die haarfijn weet waar de 

bevolking behoefte 
aan heeft.

‘Weg met zwak 
landsimago’


