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Na bijna twee jaar van aanhoudende protesten en inactiviteit van de regering, heeft de economische 
situatie in Haïti het leven al buitengewoon moeilijk gemaakt voor de overgrote meerderheid van de 
bevolking. De valuta is snel in waarde gedaald, de inflatie is hoog gebleven en de regering is niet in 
staat geweest om de inkomsten in eigen land of via internationale hulp te verhogen. De Haïtiaanse 
regering beschikt over weinig fiscale middelen om te reageren op de pandemie van het coronavirus, en 
Haïtiaanse families, waarvan er velen al tot het uiterste gedreven zijn, staan voor een steeds 
gevaarlijkere toekomst. 
 
Voordat de pandemie van het coronavirus uitbrak, stond de gezondheidszorg in Haïti voor veel 
uitdagingen. Volgens een studie uit 2019 van het Research and Education consortium for Acute Care 
in Haiti (REACH), heeft Haïti naar schatting slechts 124 ICU-bedden en 64 beademings-apparaten 
voor een bevolking van meer dan 11 miljoen. Andere volksgezondheidsdeskundigen hebben die cijfers 
zelfs nog lager gesteld. Dit is een ernstige zorg, vooral gezien het relatief grote deel van de bevolking 
wat als een verhoogd risico wordt beschouwd. Meer dan de helft van de gezondheidsvoorzieningen, 
waaronder eerstelijnszorgcentra, gemeenschapsziekenhuizen en 10 departementale openbare 
ziekenhuizen, bevindt zich in het de hoofdstad Port-au-Prince. 
	
Het gezondheidssysteem in Haïti heeft een zeer beperkte capaciteit. Er zijn slechts een paar bedden 
voor de behandeling van COVID-19, onvoldoende gezondheidswerkers en onvoldoende persoonlijke 
beschermingsmiddelen in Haïti, dat een van de zwakste gezondheidssystemen in de regio heeft. 
Het gezondheidszorgsysteem is hier in het algemeen zeer afhankelijk van particuliere instellingen, 
waaronder buitenlandse hulp en NGO's. Dr. Youri Louis vertelde de Haitian Times dat vanaf 2013 64 
procent van het gezondheidsbudget van Haïti afkomstig was van Internationale hulp. In veel delen van 
het land wordt toegang tot gezondheidszorg alleen verleend door niet overheidsinstellingen. 
 

 
 
Sinds de aardbeving van 2010 is het Haïtiaanse ministerie van Volksgezondheid één van de weinige 
overheidsinstellingen die directe donorsteun heeft ontvangen. Niettemin gaat een aanzienlijk deel van 



de buitenlandse hulp voorbij aan nationale gezondheidsstelsels. Het is van vitaal belang dat de 
inspanningen om op de huidige pandemie te reageren zich ook richten op het versterken van de 
gezondheidszorginfrastructuur van de overheid. Hoewel er de afgelopen tien jaar enige verbeteringen 
zijn opgetreden, blijven de nationale uitgaven voor gezondheidszorg jammerlijk ontoereikend en zijn 
ze de afgelopen jaren zelfs gedaald. 
 
Hoewel de regering opdracht heeft gegeven tot sluiting van fabrieken, is het onduidelijk welke 
financiële steun van de regering zal gaan naar de getroffen arbeiders. In Haïti, waar kledingfabrieken 
tot de faciliteiten behoorden die gesloten waren om verspreiding van het virus te voorkomen, werd 
arbeiders gevraagd om in gespreide fasen terug te keren om hun salaris op te halen (voor de dagen dat 
ze vóór de sluitingen gewerkt hadden) om verdringing en mogelijke besmetting te voorkomen. Het is 
gebruikelijk voor arbeiders in de kledingindustrie van Haïti om hun loon persoonlijk te ontvangen, in 
de vorm van contant geld, omdat de meesten te weinig verdienen om een bankrekening aan te houden, 
en de salarisstrookjes worden onmiddellijk aan basisgoederen uitgegeven. 
Ondanks een bevel van de regering om loon uit te keren aan groepen van 10 arbeiders tegelijk, riep 
één fabriekswerkgever tegelijkertijd alle 2.000 arbeiders bijeen om hun loon te innen, ondanks het 
gevaar. Bovendien gaan sommige fabrieken nu weer open om maskers te maken, grotendeels voor 
export naar de Verenigde Staten, een stap die de werknemers, hun gemeenschappen en de toch al 
kwetsbare gezondheidszorg van het land in gevaar brengt. 
 

 
 
Het is absoluut noodzakelijk te erkennen dat het onvermogen van de Haïtiaanse staat om adequaat op 
de crisis te reageren, verband houdt met een erfenis van buitenlandse overheersing, bezetting en 
uitbuiting, en met decennia van beleid gebaseerd op buitenlandse hulp die de capaciteit van de staat 
hebben uitgehold. Desalniettemin wordt het steeds duidelijker, net als bij de aardbeving van 2010, dat 
de Haïtiaanse regering niet in staat zal zijn om adequaat op de huidige crisis te reageren zonder meer 
steun van de internationale gemeenschap. 
 
Om ervoor te zorgen dat gemeenschappen actie kunnen ondernemen om zichzelf te beschermen en 
thuis kunnen blijven, moet de overheid maatregelen nemen om de middelen te verstrekken die nodig 
zijn om het levensonderhoud van mensen in stand te houden, inclusief toegang tot voedsel en water. 
Het is waarschijnlijk dat een aanhoudende crisis de toch al kwetsbare voedselsituatie in een groot deel 
van het land zal verergeren. Veel kinderen zijn afhankelijk van schoolvoedingsprogramma's, die vaak 
worden gefinancierd door internationale organisaties. Internationale hulp zal van cruciaal belang zijn 
om ervoor te zorgen dat de regering de meest kwetsbaren kan bereiken bij het reageren op de 
pandemie, maar internationale instanties moeten op hun hoede zijn voor het herhalen van fouten uit 
het verleden. Voedselhulp moet erop gericht zijn de lokale inkoop van beschikbare goederen te 
waarborgen en investeringen in de nationale productie te ondersteunen. 
 



Maar de politieke instabiliteit in Haïti is aanzienlijk. De parlementsverkiezingen waren [uitgesteld] 
sinds oktober vorig jaar. De president regeert bij decreet. Het zwakke bestuur van Haïti, dat nog steeds 
aanzet tot protesten en een algemene onzekere veiligheidssituatie, draagt alleen maar bij aan de 
uitdagingen van een toch al zwak gezondheidssysteem. Vóór COVID-19 werden 4,1 miljoen van de 
bijna 12 miljoen Haïtianen geconfronteerd met voedseltekorten of regelrechte hongersnood, wat naar 
verwachting alleen maar erger zal worden. 
"Er is een reëel gevaar voor een grootschalige uitbraak, gevolgd door een humanitaire crisis in Haïti", 
zei Dr. Carissa Etienne, de directeur van de Pan American Health Organization. "Er is een reëel risico 
dat toenemende voedselonzekerheid zal leiden tot hongersnood." En het gebrek aan voedsel kan 
sociale onrust veroorzaken, voegde ze eraan toe. 
 

 
 
Het uitbreken van de coronaviruspandemie in Haïti vereist onmiddellijke en gecoördineerde actie door 
lokale en internationale instanties; maar in een land waar het falen van Internationale hulp en 
interventie zo duidelijk zichtbaar is, moeten degenen die bij de respons betrokken zijn alles in het 
werk stellen om een duurzamere toekomst te verzekeren. 
 
Bruno Lemarquis, de vaste coördinator van de Verenigde Naties in Haïti, die ook fungeert als 
plaatsvervangend speciaal vertegenwoordiger van het Integrated Office van de Verenigde Naties in 
Haïti, zei dat Haïti wordt geconfronteerd met "een perfecte storm, met twee opeenvolgende tsunami's - 
een gezondheidscrisis, opgevolgd door de ernstige sociaaleconomische impact."  
"Dit komt bovenop een toch al zeer zorgwekkende humanitaire situatie, zelf veroorzaakt door de 
chronische kwetsbaarheden van Haïti, maar verergerd door de reeks crises die het land doormaakte in 
2019", zei hij. "Het Caribisch gebied is slechts zo solide als het zwakste gezondheidssysteem, dat zich 
in Haïti bevindt", zei Lemarquis.  
 

 



 
Maar de belangrijkste uitdaging waar Haïti volgens hem voor staat "is het vergroten van het publieke 
bewustzijn om de verspreiding van het virus in de gemeenschap te beperken". Veel Haïtianen geloven 
nog steeds niet in het bestaan van het griepachtige virus en zien het als een truc van de overheid om 
Internationale hulp te krijgen. Anderen, bang door wat ze niet begrijpen, beschouwen de ziekte als een 
doodvonnis en iedereen die ermee besmet is. Dat maakt het traceren van contacten in sommige 
gevallen moeilijk, zo niet ronduit onmogelijk. 
 
Verschillende incidenten - waaronder de ontsnapping van een onlangs teruggekeerde Amerikaanse 
gedeporteerde uit quarantaine van de overheid nadat hij hoorde dat hij COVID-19 had, en later zijn 
ook vijf personen in de stad Hinche ontsnapt in afwachting van testresultaten - houden allemaal 
verband met de angst en het gebrek aan kennis over de pandemie bij Haïtianen. Het stigma rond 
COVID-19 en het gebrek aan beschermende uitrusting hebben ertoe geleid dat gezondheidswerkers 
zich kwetsbaar voelden. 
 
Sommige mensen geloven namelijk dat de pandemie een politieke gimmick is en ze realiseren zich 
daardoor de ernst niet. In feite hebben ze de toegang tot COVID-ziekenhuisfaciliteiten al meermaals 
fysiek belemmerd, waarbij ze dreigden deze in brand te steken en ook gezondheidswerkers aan te 
vallen. De voortdurende bedreiging voor ziekenhuizen en de veiligheid van gezondheidswerkers baart 
iedereen grote zorgen. 
 
 
 
Bronnen: 
The New York Times, The Miami Herald, The Washington Post, Centrum voor Economisch en 
Beleidsonderzoek, The Economist 
 
US	Government	Travel	Advisory:	Level	4	(Do	not	travel),	still	active	from	August	2020	
	
	

	

	


