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Situatie in Ivoorkust 

Resolutie van het Europees Parlement van 16 december 2010 over de situatie in Ivoorkust 

 

Het Europees Parlement, 

– onder verwijzing naar zijn vroegere resoluties over Ivoorkust, 

– gezien de bepalingen van de kieswet van Ivoorkust, met name wet 2001-303 en ordonnantie 

2008-133 en dan met name artikel 64, 

– gezien het tussentijds verslag van de verkiezingswaarnemingsmissie van de Europese Unie, 

– gezien het communiqué van de voorzitter van de Afrikaanse Unie, de verklaring van de 

Vredes- en veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie en het slotcommuniqué van de 

buitengewone bijeenkomst van de ECOWAS-commissie van de Autoriteit van 

staatshoofden en regeringsleiders over Ivoorkust, die op 7 december 2010 plaatsvond in 

Abuja, Nigeria, 

– gezien de op 3 december 2010 in Kinshasa aangenomen verklaring van de Paritaire 

Parlementaire Vergadering ACS-EU, 

– gezien de verklaringen van de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton 

over het verkiezingsproces, en in het bijzonder haar verklaring van 3 december 2010 over 

de resultaten van de verkiezingen in Ivoorkust, en haar verklaring van 1 december 2010 

over de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Ivoorkust, 

– gezien de verklaring van 3 december 2010 van de heer Young Jin Choi, de speciale afgezant 

van de secretaris-generaal van de VN voor Ivoorkust, over de bevestiging van de resultaten 

van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van 28 november 2010, 

– gezien de verklaring van de VN-Veiligheidsraad van 8 december 2010, 

– gezien de conclusies over Ivoorkust van de 3058ste bijeenkomst van de EU-Raad 

Buitenlandse zaken op 13 december 2010, 

– gelet op artikel 110, lid 4, van zijn Reglement, 

A. overwegende het verloop van de presidentsverkiezingen in Ivoorkust, alsmede de ernstige 

politieke en institutionele crisis waarin het land terechtgekomen is na de tweede ronde op 28 

november 2010; overwegende dat de verkiezingscampagne voor de tweede ronde van de 

presidentsverkiezingen werd gekenmerkt door een sfeer van spanning en geweld, 

resulterend in gewonden en meerdere doden, 

B. overwegende dat de verkiezingen - waarvan de organisatie 400 miljoen dollar heeft gekost - 

volgens onafhankelijke waarnemingsverslagen, met name van de VN en de Europese Unie, 

in grote lijnen bevredigend zijn verlopen, 

C. overwegende dat de onafhankelijke kiescommissie van Ivoorkust heeft verklaard dat 



Ouattara de verkiezingen heeft gewonnen maar dat de constitutionele raad de uitslag 

ongeldig heeft verklaard omdat er in sommige districten fraude zou zijn gepleegd en 

Gbagbo als overwinnaar heeft uitgeroepen, 

D. overwegende dat de constitutionele raad tegenover de Ivoriaanse bevolking de plicht heeft 

de wetgeving onpartijdig toe te passen en dat de grondwet, wet 2001-303 en ordonnantie 

2008-133 de raad slechts machtigen om presidentsverkiezingen te annuleren, maar niet om 

de door de onafhankelijke kiescommissie bekendgemaakte uitslag te herroepen, 

E. overwegende dat de Verenigde Naties krachtens twee VN-resoluties die na het 

vredesakkoord van 2005 zijn aangenomen de verkiezingsuitslag moeten bevestigen, wat een 

unicum is voor Afrika, 

F. overwegende dat de speciale afgezant van de secretaris-generaal van de VN na de 

verkiezingen heeft bevestigd dat het verkiezingsproces eerlijk is verlopen en dat de door de 

onafhankelijke verkiezingscommissie bekendgemaakte resultaten een afspiegeling zijn van 

de wil van de bevolking van Ivoorkust, en de heer Ouattara tot winnaar van de verkiezingen 

heeft uitgeroepen, 

G. overwegende dat de VN-Veiligheidsraad positief heeft gereageerd op de bekendmaking van 

de voorlopige resultaten door de CEI en heeft herhaald bereid te zijn passende maatregelen 

te treffen tegen diegenen die het vredesproces, en in het bijzonder het werk van de CEI, 

verstoren, zoals ook wordt aangegeven in punt 6 van resolutie 1946(2010), 

H. overwegende dat alleen de uitslag van algemene verkiezingen democratische legitimiteit 

verleent, en dat deze uitslag door de VN is bevestigd, 

I. overwegende dat de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) 

op haar buitengewone top op 7 december 2010 de heer Gbagbo heeft verzocht "de macht 

onverwijld over te dragen" en Ivoorkust "tot nader order" heeft uitgesloten "van al haar 

activiteiten", 

J. overwegende dat de voorzitter van de Afrikaanse Unie (AU), de heer Bingu Wa Mutharika, 

in zijn officiële verklaring van 8 december 2010 heeft aangegeven dat "de heer Gbagbo de 

wil van het volk die in de stembus tot uitdrukking is gebracht moet respecteren en de macht 

vreedzaam moet overdragen om een nieuw bloedbad in Afrika te voorkomen" en dat de AU 

"zich schaart aan de zijde van ECOWAS en de internationale waarnemers die de 

overwinning van de heer Ouattara hebben bevestigd", 

K. overwegende dat in economische kringen wordt gevreesd dat de huidige situatie zou kunnen 

leiden tot verarming van het land en dus van de bevolking, en zelfs van heel West-Afrika, 

aangezien Ivoorkust 40% van het BBP van de WAEMU vertegenwoordigt, 

L. overwegende dat de scheidende president de verantwoordelijkheid heeft een vreedzame 

overgang mogelijk te maken die borg staat voor vreedzame samenleving die onontbeerlijk is 

voor de toekomst van Ivoorkust en dat hij zich dus moet terugtrekken om zijn volk en de 

regio nieuwe beproevingen te besparen, 

1. is van mening dat alleen algemene verkiezingen democratische legitimiteit verlenen en dat 

de uitslag van deze verkiezingen door de VN is bevestigd en verzoekt de heer Gbagbo af te 

treden en de macht over te dragen aan Alassane Ouattara; 



2. verzoekt alle politieke en gewapende krachten in Ivoorkust met klem zich neer te leggen bij 

de wil van de bevolking, zoals die op 28 november 2010 tot uitdrukking is gebracht, 

bekendgemaakt door de CEI en bekrachtigd door de speciale afgezant van de secretaris-

generaal van de VN; 

3. betreurt de gewelddadige botsingen voorafgaand aan de bekendmaking van de resultaten 

van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Ivoorkust en spreekt zijn solidariteit 

uit met de slachtoffers en hun families; betreurt daarnaast de politieke obstructie en 

pogingen tot intimidatie van CEI-leden, waardoor de bekendmaking van de voorlopige 

resultaten is vertraagd en het verloop van het democratisch verkiezingsproces is belemmerd; 

4. betreurt ten zeerste het besluit van de constitutionele raad van Ivoorkust, waarvan alle leden 

door de vertrekkende president zijn benoemd, om de uitslag van de kiescommissie te 

wijzigen, wat in strijd is met de wetgeving waarvan hij de naleving moest waarborgen en is 

van mening dat dit indruist tegen de wil die de bevolking van Ivoorkust in de stembus tot 

uitdrukking heeft gebracht; 

5. benadrukt het belang van het besluit van de Afrikaanse Unie(AU) om Ivoorkust te schorsen 

van "iedere deelname aan de activiteiten van de organisatie totdat de macht wordt 

uitgeoefend door de democratisch verkozen president Alassane Ouattara"; 

6. is verheugd over de verklaringen van de verschillende actoren van de internationale 

gemeenschap waarin zij hun steun uitspreken voor het verkiezingsproces in Ivoorkust en de 

heer Ouattara erkennen als de legitieme winnaar van de verkiezingen; 

7. steunt de pogingen van de Afrikaanse Unie en ECOWAS om geweld te voorkomen en 

ervoor te zorgen dat de legitieme regering wordt erkend, krachtig; 

8. spreekt zijn volledig vertrouwen uit in de speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-

generaal van de VN die belast is met de bevestiging van de verkiezingsuitslag; 

9. is ernstig bezorgd over de huidige post-electorale politieke impasse in het land en de 

gemelde geweldsincidenten, waarbij, in een aantal gevallen, ook Ivoriaanse 

veiligheidstroepen betrokken zijn; benadrukt dat de huidige situatie nauwlettend in het oog 

gehouden moet worden, alsmede de gemelde geweldsincidenten; 

10. betreurt de gewelddadigheden die hebben plaatsgevonden en beschouwt de bescherming 

van de burgerbevolking als prioritair; verzoekt alle actoren in Ivoorkust ieder risico op 

toenemende spanningen te vermijden en elke confrontatie te voorkomen; verzoekt derhalve 

het democratisch functioneren van de instellingen te herstellen in het belang van de 

Ivoriaanse bevolking en de handhaving van de vrede; 

11. steunt alle bemiddelingspogingen, en verzoekt alle politieke krachten in Ivoorkust actief 

steun te geven aan een vreedzame machtsoverdracht en aldus een splitsing van het land te 

vermijden; 

12. veroordeelt in krachtige bewoordingen de intimidatie van EU-waarnemers in Ivoorkust, 

waardoor de missie zich om veiligheidsredenen heeft moeten terugtrekken; 

13. betreurt dat non-gouvernementele media in Ivoorkust tijdelijk niet mogen functioneren; 

herinnert eraan dat het van essentieel belang is de gehele bevolking van Ivoorkust toegang 



heeft tot pluriforme en gediversifieerde informatie in de media, en spoort de Ivoriaanse 

autoriteiten aan om billijke toegang tot de staatsmedia onmiddellijk te herstellen; 

14. steunt het besluit van de EU om Laurent Gbagbo sancties op te leggen en is verheugd over 

het besluit van de EU-Raad om gerichte maatregelen te treffen tegen hen die het 

vredesproces en het proces van nationale verzoening belemmeren, en met name hen die de 

uitslag van de verkiezingen aanvechten; verzoekt vv/hv Catherine Ashton om zo spoedig 

mogelijk nieuwe initiatieven in te dienen om de democratisch verkozen autoriteiten in 

Ivoorkust te steunen; 

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, de VN-Veiligheidsraad en de 

secretaris-generaal van de VN, de ONUCI, de instellingen van de Afrikaanse Unie, 

ECOWAS, de parlementaire vergadering EU-ACS, en de EU-lidstaten. 


