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Haiti la o saptamana dupa dezastrul din 12 ianuarie 

de Tristan Clements, Coordonator de Programe, Departamentul Situatii Umanitare de Urgenta, 

World Vision Australia. 

  

                A trecut o saptamana de cand capitala statului Haiti, Port au Prince, a fost lovita de un cutremur cu 

magnitudinea de 7.0 grade, omorand cel putin 50,000 oameni. Supravetuitorii nu inteleg de ce ajutoarele care le sunt 

destinate ajung atat de greu la ei – si cine ii poate invinui pentru asta? Nu este deloc neobisnuit ca, imediat dupa un 

dezastru, ajutoarele sa nu ajunga inca din primele momente dupa producerea acestuia. Exista intotdeauna materiale 

care vorbesc despre frustrarea si plangerile locuitorilor care nu au primit imediat sprijinul promis. 

                 Ritmul greoi in care ajutoarele ajung acolo unde sunt necesare nu se reflecta prea bine asupra comunitatii 

internationale – Natiunile Unite si alte agentii care ofera sprijin ajung in situatia de a explica donatorilor si 

reprezentantilor media ce s-a intamplat cu donatiile lor. 

In cazul dezastrului din Haiti, exista o multime de factori care pot explica aceste intarzieri. E foarte usor sa cerem 

socoteala guvernelor, organizatiilor caritabile sau Natiunilor Unite pentru ca nu reusit sa depaseasca obstacolele si sa 

isi faca datoria. Dar nu ar strica sa aruncam o privire asupra realitatilor care afecteaza transportul si distributia 

ajutoarelor destinate populatiei afectate. 

                 In primul rand, Port au Prince dispune de un mic aeroport international care a fost si el afectat de 

cutremur. Chiar si pe un aeroport de asemenea dimensiuni exista proceduri de aterizare, descarcare si decolare, 

realimentare cu combustibil, obtinere a aprobarilor necesare etc – si toate astea necesita timp. Nici solutia pe apa nu 

este una foarte eficienta. Oricat de multe ajutoare ar ajunge in port nu ajuta la nimic daca nu ai resursele tehnice 

pentru a le descarca - transporturile ajungand in port sub forma unor containere de otel care cantaresc tone.  

      Telefonia – mobila sau fixa – si internetul functioneaza in cel mai fericit caz cu intermintente, ingreunand 

incercarile de identificare a cailor de acces, resurselor sau solutiilor alternative. 

Nu trebuie sa uitam nici faptul ca dezastrul din Port au Prince a afectat majoritatea reprezentantilor Natiunilor Unite 

sau ai altor organizatii caritabile. Dintre cei care au supravietuit, multi si-au pierdut membrii ai familiei, prieteni, 

locuintele, diminuandu-se astfel capacitatea lor de a contribui in interventiile de urgenta. La fel s-a intamplat si cu 

personalul companiilor de transport sau departamentelor guvernamentale care supervizeaza infrastructura si 

logistica.  

Toate acestea nu insemna insa ca situatia este fara iesire sau ca nu exista solutii. Sa nu uitam ca resursele cele mai 

valoaroase sunt cele care exista deja in tara. La momentul producerii dezastrului, World Vision dispunea de cantitati 

considerabile de ajutoare, localizate in diferite depozite din Haiti. De asemenea, peste 350 de angajati pregatiti 

pentru astfel de situatii au putut raspunde inca din primele momente. 

                   Identificarea solutiilor logistice cere, fara indoiala, timp. Trista realitate este ca, in acest timp, alti oameni 

vor muri din cauza ranilor netratate, a deshidratarii sau a lipsei adaposturilor. Nu puteam sa nu recunoastem ca acest 

lucru se intampla. Comunitatea internationala si organizatiile caritabile incearca sa gaseasca solutii cat de repede 

posibil sperand ca astfel numarul celor afectati va putea fi redus. 


