contracorrent

´Una ONG catalana no pot anar a
Haití i treballar amb supèrbia, això
em molesta´
ENTREVISTA DE ALBERT
SOLER GIRONA Dimecres va fer
un any del terratrèmol que va
sacsejar -i assolar- Haití, país que
fa poc ha celebrat eleccions. El
cònsol d'aquell país a Barcelona,
Marc Antoine Archer, ho recorda al
llibre Haití, reflexiones para
compartir
En què es converteix el país més pobre d'Amèrica si pateix un
terratrèmol?
En el més miserable.
On són els diners que havien d'anar a parar a Haití?
Els diners per a l'ajuda d'emergència o els destinats a reconstruir Haití?
De tots, de tots. En qüestió de diners no acostumo a fer distincions.
Els d'ajuda d'emergència en principi han arribat, però són diners que s'han
donat a ONG i són elles les que han de dir com els han utilitzat. No se n'ha fet
cap auditoria, però les he vist treballant a Haití.
Ja, però: tots el diners es van utilitzar en allò que estava previst?
No ho sé, no estic capacitat per respondre-ho.
I els destinats a la reconstrucció?
Aquests diners encara no han arribat.
Els han enviat en vaixell de vela?
En vaixell de vela, però a més sense veles. Els països donants no han complert
les seves promeses, s'han fet enrere.
Tots han fet el ronso?
Alguns, no. El Brasil ha complert allò promès. Espanya, només en part. Al final,
molts països que s'havien compromès a aportar diners, el que han fet és
condonar el deute haitià. Això està bé, però no aporta liquiditat per reconstruir
el país.
Quant dura la solidaritat del món?
(Riu) Tant com dura l'interès mediàtic, és dir, fins que hi ha una altra desgràcia
semblant. De tota manera, en el cas d'Haití Déu n'hi do. El que m'agradaria és
que es traduís en un volum d'intercanvi comercial més alt entre Haití i, per
exemple, Catalunya. Que empreses catalanes invertissin a Haití.

A la premsa es parla d'un país amb molta violència i inseguretat.
Pot comptar. A veure, quan un visita un país sap que hi ha zones on millor no
anar de nit. Una altra cosa és que hi ha carències i la gent passa gana. Però no
crec que avui Haití sigui un país més violent que, posem per cas, Mèxic. El
positiu de la desgràcia és que Haití és ara més conegut que fa dos o tres anys.
Vejam si el terratrèmol encara els farà augmentar el turisme...
Tant de bo, tot plegat es transformés en un turisme sostenible per al país.
Les ONG fan turisme solidari?
He, he, hi ha de tot, però és molt comprensible. Ara bé, s'hauria de recalcar que
quan s'arriba a un lloc cal ajustar-se a les normes que hi ha.
A què es refereix?
Al fet que una ONG que funciona a Espanya o Catalunya i va a Haití, allà ha de
funcionar de la mateixa forma, i no des de la supèrbia. Això em molesta.
I els cascos blaus? Han complert la seva funció?
Sento dir-li que no. Ja el fet d'enviar-los dóna la falsa percepció que a Haití la
gent s'està matant. Haití necessita gent que ajudi a reconstruir el país i no unes
tropes que costen 2.700 milions anuals. Parlen d'instaurar una democràcia i
envien alguns soldats que ni saben què és, vénen de països molt menys
democràtics que Haití.

