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Ons platform betuigt zijn diepe solidariteit met de bevolking van Haïti 

Begin oktober werd Haïti zwaar getroffen door de orkaan Matthew. Het platform "Coördinatie 
Europa-Haïti" (CoEH) betuigt zijn diepe solidariteit met de families van de slachtoffers. 
Duizenden mensen verloren hun huis, hun have en goed en hun middelen van bestaan. De 
oogstverliezen zijn aanzienlijk en de gevolgen op lange termijn voor de landbouw en de 
voedselzekerheid moeten nog worden geëvalueerd. De infrastructuur is ernstig beschadigd, alsook 
de openbare diensten in de getroffen gebieden. De overstromingen vergroten het risico op een 
opflakkering van de cholera-epidemie. 
Naast deze sociaaleconomische gevolgen is er ook de mogelijk toenemende politieke instabiliteit die 
het land al meer dan een jaar kenmerkt, vermits de verkiezingen, die gepland waren voor 9 oktober, 
opnieuw voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld. 
De Coördinatie Europa-Haïti roept de internationale gemeenschap op om te handelen in een geest 
van solidariteit, vrijgevigheid en degelijk inzicht. Het is van essentieel belang om lessen te trekken uit 
de humanitaire hulp en wederopbouw na de aardbeving in Haïti. 
 
De Coördinatie Europa-Haïti nodigt uit om de volgende beginselen in acht te nemen: 

 De beoordeling van de huidige situatie en de formulering van dringende behoeften, maar 
ook latere projecten en programma's moeten worden geleid door de Haïtianen zelf. 

 Een drievoudige aanpak is nodig voor deze programma's en projecten: 
o Structureel: in alle noodprogramma's moet van in het begin rekening worden 

gehouden met een perspectief voor ontwikkeling op lange termijn; 
o Gebaseerd op het recht: de overheidsinstellingen moeten versterkt worden en 

verantwoordelijkheid opnemen, aangezien zij de eerste en de primaire 
verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Haïtiaanse bevolking dragen; 

o Gericht op het versterken van het lokale maatschappelijke middenveld, dat het 
dichtst bij de getroffen gemeenschappen staat en dat snel kan handelen in directe 
solidariteit. 

 Niet liefdadigheid, maar solidariteit moet de leidraad zijn van de internationale steun. 

 Om coherent te zijn moet de internationale steun zoveel mogelijk gebaseerd zijn op de 
menselijke en materiële middelen die aanwezig zijn in Haïti. Bijvoorbeeld, in plaats van 
voedsel te importeren uit het buitenland, moet voorrang worden gegeven aan producten die 
beschikbaar zijn op de lokale markt. 

 Echte transparantie is nodig in de programma's en projecten die door internationale 
organisaties worden beheerd in reactie op de noodsituatie, zowel vis-à-vis Haïti als naar de 
donateurs. 

Ons platform waardeert ten zeerste de initiatieven die door haar leden en door andere actoren 
genomen zijn in solidariteit met Haïti.  
In haar contacten met de Europese Unie, een belangrijke actor in Haïti, zal de Coördinatie Europa-
Haïti aandringen op de hierboven geformuleerde beginselen. 
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