CARIFORUM: HET CARIBISCH FORUM VAN ACP-STATEN
Het Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut (CRITI) is een instituut van
CARIFORUM.
De officiële opening van dit voor Suriname en de regio zeer belangrijk instituut vond plaats op
17 januari 2008 in Paramaribo.
CARIFORUM is het Caribisch Forum van staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille
Oceaan ( ACP), dat de Lomé IV Conventie heeft ondertekend.
De Lomé lV Conventie is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de ACP-landen. Doel is
het bevorderen van de economische, sociale en culturele ontwikkeling van de ACP-landen in een
samenwerkingsverband op basis van volledige gelijkheid.
De lVe overeenkomst van Lomé werd op 15 december 1989 ondertekend en trad op 1 maart 1990
officieel in werking. De eerste Lomé-overeenkomst ging op 1 april 1976 officieel van start. Dit
samenwerkingsakkoord is vernoemd naar Lomé , de hoofdstad van Togo in Afrika , waar het in
1975 werd getekend.

Van links naar rechts: dr. Mohamed Ibn Chambas, secretaris-generaal van de ACP-landen, de
heer Paul Bunduku-Latha, president van de Raad van Ministers van de ACP-landen, mevrouw
Soraya Rodrigues, minister van Staat en van Internationale Samenwerking van Spanje en Mr.
Andries Piebalijs, EU-commissaris van Ontwikkelingssamenwerking.
Leden
De samenwerking met de ACP-landen stamt al uit de begintijd van de Europese Unie, in 1957.
Deze samenwerking werd geformaliseerd in verschillende Lomé-verdragen. De Europese

Commissie is het orgaan van de Europese Unie dat met de uitvoering van de Lomé-verdragen is
belast.
CARIFORUM werd formeel opgericht in 1992. De overeenkomst tussen de Caribische ACP
-landen en de Europese Commissie voorziet dat de programmering van de middelen onder het 7de
EOF van de Lomé IV Conventie wordt beheerd door CARIFORUM.
Het EOF ( Europees Ontwikkelingsfonds) is het belangrijkste instrument waarmee de Europese
Commissie ontwikkelingshulp verstrekt aan de ACP-landen. De Europese lidstaten dragen bij
aan het budget van EOF. Het 10e EOF loopt van 2008 tot 2013. Voor deze periode is het bedrag
dat naar ACP-landen gaat, vastgesteld op 22.7 miljard euro.
De Raad van Ministers is het hoogste besluitvormingsorgaan van CARIFORUM en komt al
vanaf 1993 ten minste een keer per jaar bijeen.
CARIFORUM houdt toezicht op en coördineert de toewijzing van financiёle en andere
hulpmiddelen uit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) bestemd voor het voorbereiden en
uitvoeren van regionale projecten in het Caribisch Gebied .
Zestien Caribische Staten zijn lid van CARIFORUM. Deze zijn:
Antigua en Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba , Dominica, Dominicaanse Republiek,
Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, St. Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de
Grenadines, Suriname en Trinidad en Tobago.
Secretariaat
Aanvankelijk was CARIFORUM opgericht ter accommodering van Suriname, dat wel lid was
van de Afrikaanse Caribische en Stille Oceaanlanden (ACP) maar niet van CARICOM. De
omstandigheden vereisten dat een mechanisme werd ingesteld voor overleg in het kader van de
Caribische regionale samenwerking. Onder Lomé II sloten twee nieuwe ACP Caribische Staten,
Haïti en de Dominicaanse Republiek, zich aan bij de Conventie. Ook zij werden begunstigden
van Caribische regionale samenwerking onder de Lomé-faciliteit, ofschoon geen van beide lid
was van CARICOM.
Het Secretariaat van het CARIFORUM bestaat uit een secretaris-generaal en een
Programmeringdienst (PU). De Programmeringeenheid is belast met het voorbereiden van
referentiekaders, studies en financieringsvoorstellen voor regionale programma’s, het verlenen
van technische assistentie voor de identificatie van gepaste procedures voor projectuitvoering,
het opstellen van documentatie, het beoordelen van projecten/programma’s en het onderhouden
van nauw contact met de vertegenwoordigers van de Europese Commissie tijdens het proces.
De secretaris-generaal van CARICOM is tevens de secretaris-generaal van CARIFORUM, en
fungeert als de Regionaal Ordonnateur (RAO) voor door het EOF gefinancierde regionale
projecten. In dit verband ondertekent de secretaris-generaal de financieringsovereenkomsten
namens de Caribische ACP -Staten.

