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Η κατάσταση στην Αϊτή ένα χρόνο μετά το σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια 

και ανασυγκρότηση 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την 

κατάσταση στην Αϊτή μετά το σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη διεθνή διάσκεψη των δωρητών για ένα νέο μέλλον στην Αϊτή, που 

πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 31 Μαρτίου 2010, καθώς και την έκθεση της 

αποστολής της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στη Νέα Υόρκη, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την εθνική ανόρθωση και ανάπτυξη της Αϊτής και 

τα μεγάλα έργα για το μέλλον, του Μαρτίου 2010, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών 

Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 18 Ιανουαρίου 2010, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σχετικά με το σεισμό στην Αϊτή στις 19 Ιανουαρίου 

2010, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της προπαρασκευαστικής υπουργικής διάσκεψης που 

διοργανώθηκε στο Μόντρεαλ στις 25 Ιανουαρίου 2010, 

– έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια που υπεγράφη 

από τα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα το Δεκέμβριο του 2007, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 για τον πρόσφατο σεισμό 

στην Αϊτή1, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Αϊτή (25-27 Ιουνίου 2010), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης 

ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με τη διερευνητική αποστολή στην Αϊτή και τη Δομινικανή 

Δημοκρατία, 30 Αυγούστου 2010, 

– έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο της Catherine Ashton, Αντιπροέδρου της 

Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας, και της Επιτρόπου Kristalina Georgieva για τα διδάγματα που 

αντλήθηκαν από την ανταπόκριση της Ένωσης στην καταστροφή της Αϊτής, Ιούνιος 

2010, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 2010 
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σχετικά με την ευρωπαϊκή ικανότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης (COM(2010)0600), 

– έχοντας υπόψη την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη Σταθεροποίηση της Αϊτής 

(MINUSTAH), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Michel Barnier με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή δύναμη 

πολιτικής προστασίας: Europe Aid», η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2006, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεισμός μεγέθους 7,3 της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την 

Αϊτή στις 12 Ιανουαρίου 2010, προκάλεσε 222.750 νεκρούς, έπληξε 3 εκατομμύρια 

άτομα και προκάλεσε τον εκτοπισμό 1,7 εκατομμυρίου ατόμων περίπου εκ των οποίων 

άνω του ενός εκατομμυρίου εξακολουθούν να είναι εγκατεστημένοι σε πρόχειρους 

καταυλισμούς που προορίζονταν να είναι προσωρινοί, και εκτιμώντας ότι η ενώσεις 

υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις «φρικτές» συνθήκες 

διαβίωσης στους εν λόγω μη οργανωμένους καταυλισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

«βιασμών και της σεξουαλικής βίας »που υφίστανται οι γυναίκες. 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,5-3,3 εκατ. άνθρωποι αισθάνονται επί του παρόντος 

ανασφάλεια σε ό,τι αφορά την τροφή τους, σε μια χώρα όπου το 60 % του πληθυσμού ζει 

στην ύπαιθρο και 80 % ζει σε απόλυτη φτώχεια, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ένα χρόνο μετά το σεισμό, η κατάσταση στην Αϊτή εξακολουθεί 

να είναι χαώδης, η χώρα βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η 

ανασυγκρότηση αργεί να αρχίσει, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκαετίες φτώχειας, υποβάθμισης του περιβάλλοντος, 

ευαισθησίας στις πολλαπλές φυσικές καταστροφές, βίας, πολιτικής σταθερότητας και 

δικτατορίας κατέστησαν τη χώρα αυτή τη φτωχότερη της αμερικανικής ηπείρου, όπου 

πριν από την καταστροφή η πλειοψηφία των 12 εκατομμυρίων κατοίκων επιβίωναν με 

λιγότερο από δύο δολάρια την ημέρα, και ότι οι ζημίες που προκάλεσε ο σεισμός 

ενέτειναν την ανικανότητα του κράτους να παράσχει στοιχειώδεις δημόσιες υπηρεσίες 

και να ανταποκριθεί επομένως ενεργά στις προσπάθειες για βοήθεια και ανασυγκρότηση, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα μόνο 1,2 δισεκατομμύρια επί των 10 

δισεκατομμυρίων δολαρίων (σε δύο στάδια: 18 μήνες και 3 έτη) που είχαν υποσχεθεί οι 

δωρητές κατά τη διεθνή διάσκεψή τους για την ανασυγκρότηση της Αϊτής, στις 31 

Μαρτίου 2010, στη Νέα Υόρκη, έχουν πραγματικά καταβληθεί, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη τραγωδία στην Αϊτή κατέδειξε ότι τα διαθέσιμα 

εργαλεία της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστροφών (ανθρωπιστική βοήθεια και 

κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας) θα πρέπει να βελτιωθούν σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα, το συντονισμό και την ορατότητα, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συσταθεί προσωρινή επιτροπή για την ανασυγκρότηση της 

Αϊτής (ΠΕΑΑ) κατόπιν προτάσεως της Αϊτής, με στόχο την εξασφάλιση του συντονισμού 

και της αποτελεσματικής κατανομής των πόρων, καθώς και την εφαρμογή του σχεδίου 

δράσης για την ανάπτυξη της Αϊτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως 

κύριος δωρητής, είναι μέλος της ΠΕΑΑ και έχει δικαίωμα ψήφου, 



Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκκαθάριση των ερειπίων αποτελεί σημαντική πρόκληση για 

την ανασυγκρότηση της χώρας – έχει εκκαθαρισθεί ένα ελάχιστο μέρος – και ότι με τους 

σημερινούς ρυθμούς, θα χρειασθούν 6 χρόνια για την εκκαθάριση εκατομμυρίων 

κυβικών μέτρων υλικών, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία χολέρας που ξέσπασε στις 19 Οκτωβρίου 2010, έχει 

προκαλέσει μέχρι σήμερα περισσότερα των 3.000 θύματα ενώ έχουν μολυνθεί άνω των 

150.000 άτομα, ότι η διάδοση της επιδημίας υπογραμμίζει τις πρόδηλες διαθρωτικές 

ελλείψεις του κράτους της Αϊτής και τα όρια του συστήματος διεθνούς βοήθειας και της 

Minustah (δύναμης σταθεροποίησης), καθώς και ότι οι ενέργειες αντιμετώπισης της 

χολέρας παρεμποδίζονται κυρίως από τη σημερινή πολιτική κρίση που προέκυψε από τις 

εκλογές, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 174 εκατ. δολάρια τα Ηνωμένα Έθνη έχουν λάβει μόνο 

44 εκατ. για την καταπολέμηση της επιδημίας χολέρας, 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ προβλέπει 400.000 νέες περιπτώσεις χολέρας τους 

επόμενους 12 μήνες εάν η επιδημία δεν εξαλειφθεί, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές της 28ης Νοεμβρίου 2010, τα προσωρινά 

αποτελέσματα των οποίων ανακοινώθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου, προκάλεσαν βίαιες 

διαδηλώσεις στην Αϊτή και πολυάριθμες καταγγελίες απάτης, αφετέρου δε ότι η διεθνής 

κοινότητα οφείλει να υποστηρίξει μια διαφανή και νόμιμη εκλογική διαδικασία, 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η ειλικρίνεια της ψηφοφορίας που είναι απαραίτητη για 

την ανασυγκρότηση της χώρας, και κρίνει ότι η προστασία του πληθυσμού αποτελεί 

πορτεραιότητα, 

1. επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς του κατοίκους της Αϊτής που είναι θύματα του 

σεισμού και της χολέρας και υπογραμμίζει ότι η οι προσπάθειες ανασυγκρότησης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεργασία και τη συμμετοχή του πληθυσμού και της 

κοινωνίας των πολιτών της Αϊτής· 

2. επιμένει στη σθεναρή και μακροπρόθεσμη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, σχετικά με την εκπλήρωση όλων των υποσχέσεων που 

δόθηκαν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών στη Νέα Υόρκη, και ζητεί 

να υπάρξουν απτά αποτελέσματα χωρίς καθυστέρηση· επιπλέον, τονίζει ότι κάθε 

ευρωπαϊκή ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων 

και όχι με τη μορφή τοκοφόρων δανείων· 

3. υπενθυμίζει την έντονη κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας αμέσως μετά τον 

καταστροφικό σεισμό στην Αϊτή και την πραγματική πολιτική βούλησή της να στηρίξει 

την ανασυγκρότηση της Αϊτής με διαφορετικό τρόπο, αποφεύγοντας τα λάθη του 

παρελθόντος, και να καταπολεμήσει άπαξ και δια παντός τις βαθιές αιτίες της φτώχειας 

στην Αϊτή· 

4. εκφράζει τη λύπη του για το εύρος της καταστροφής στην Αϊτή, οι συνέπειες της οποίας 

εξακολουθούν να είναι άκρως εμφανείς ένα χρόνο μετά το σεισμό· κρίνει ικανοποιητικό 

το ποσό της ανθρωπιστικής βοήθειας της Επιτροπής υπέρ της Αϊτής, το οποίο ανέρχεται 

σε 120 εκατομμύρια ευρώ (εκ των οποίων 12 εκατομμύρια για την καταπολέμηση της 

χολέρας), και τη βοήθεια των κρατών μελών της ΕΕ το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 200 

εκατομμύρια ευρώ, καθώς και την ανάληψη ενεργούς δράσης τόσο από τον επίτροπο που 



είναι αρμόδιος για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική 

προστασία, όσο και από τη ΓΔ ECHO και τους εμπειρογνώμονές της· 

5. υπογραμμίζει ότι η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) επέτρεψε το 

συντονισμό των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων επιτοπίως, αλλά ότι η μέθοδος αυτή 

απέδειξε παρά ταύτα τα όριά της έναντι του μεγάλου αριθμού ανθρωπιστικών φορέων 

και του περίπλοκου χαρακτήρα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της μεγάλης 

αστικής συγκέντρωσης· 

6. χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν και το έργο που επιτελούν οι ανθρωπιστικές 

οργανώσεις (Ερυθρός Σταυρός, ΜΚΟ, Ηνωμένα έθνη) και τα κράτη μέλη και εμμένει 

στην ανάγκη να καταστούν ορατά τα μη εμφανή αποτελέσματα των ανθρωπιστικών 

παρεμβάσεων και το γεγονός ότι η κατάσταση μπόρεσε να τεθεί υπό έλεγχο, κυρίως χάρη 

στην περίθαλψη των τραυματιών, τον εφοδιασμό με πόσιμο νερό και τρόφιμα, καθώς και 

με προσωρινά στέγαστρα· 

7. διαπιστώνει ότι η επιδημία χολέρας κατέδειξε την σχεδόν πλήρη ανικανότητα του 

κράτους της Αϊτής μπροστά σε μία ασθένεια η οποία προλαμβάνεται και θεραπεύεται 

εύκολα καθώς και τα όρια του συστήματος διεθνούς βοήθειας σε μία χώρα με μαζικό 

ανθρωπιστικό δυναμικό (12.000 ΜΚΟ)· υπογραμμίζει ότι οι ανθρωπιστικοί φορείς δεν 

πρέπει και δεν μπορούν να εξακολουθήσουν να αντισταθμίζουν τις αδυναμίες του 

κράτους της Αϊτής ή να το αντικαθιστούν και ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί 

επιτέλους δράση υπέρ της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, ειδικότερα υπέρ της πρόσβασης 

στην υγειονομική περίθαλψη, το πόσιμο νερό και την εξυγίανση του περιβάλλοντος· 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, κατά τη διεθνή διάσκεψη των δωρητών 

για την ανασυγκρότηση της Αϊτής, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ανέλαβαν συλλογικά 

υποχρέωση ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ – εκ των οποίων 460 εκατομμύρια μη 

ανθρωπιστικής βοήθειας της Επιτροπής· επαναλαμβάνει το αίτημά του να διαδραματίσει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως κύριος διαχειριστής των πόρων, ηγετικό πολιτικό ρόλο στις 

προσπάθειες ανασυγκρότησης· 

9. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την τοπική 

παραγωγή τροφίμων και τη διατροφική ασφάλεια στις προσπάθειες ανασυγκρότησης της 

Αϊτής με την ανάπτυξη υποδομών στην ύπαιθρο και την παροχή βοήθειας στους μικρούς 

γεωργούς, στο πλαίσιο της κοινής τους προσέγγισης στον προγραμματισμό των πόρων 

τους για την ανασυγκρότηση της Αϊτής και στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης το 

προγραμματισμού των υπολοίπων πόρων της Επιτροπής, δηλαδή 169 εκατ. ευρώ πάντοτε 

διαθέσιμα επί των 460 εκατ. που εξαγγέλθηκαν στη Νέα Υόρκη· ζητεί να εφαρμοσθεί το 

νέο πλαίσιο πολιτικής για την επισιτιστική ασφάλεια που ανακοινώθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2010· 

10. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι η προσωρινή επιτροπή για την ανασυγκρότηση της Αϊτής, η 

οποία προορίζεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της 

ανασυγκρότησης, άρχισε καθυστερημένα τις εργασίες της· κρίνει λυπηρή την έλλειψη 

πληροφοριών όσον αφορά τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά της και ζητεί από 

την Επιτροπή, ως μέλους της ΠΕΑΑ, να παρέμβει ώστε να επιταχυνθεί η εντολή της 

επιτροπής αυτής και να αναθεωρηθεί η λειτουργία της, εν συνεχεία δε να υποβάλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΠΕΑΑ, την 

κατανομή των πόρων και το μέρος των υπεσχημένων στη νέα Υόρκη ποσών που 

διατέθηκαν πράγματι για την ανασυγκρότηση· 



11. αναγνωρίζει ότι η CIRH, κεντρική δομή διαχείρισης της ανασυγκρότησης, δεν μπορεί να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς την αποκατάσταση των ικανοτήτων του κράτους της 

Αϊτής και την ανανέωση των διευθυνόντων που πρέπει να εκλέγονται με μία διαφανή και 

νόμιμη εκλογική διαδικασία και θα έχουν την πραγματική πολιτική βούληση να 

λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί το τιτάνιο αυτό 

έργο· 

12. προτρέπει την κυβέρνηση της Αϊτής να επιδιώξει και να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του 

Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης για να ενισχυθεί η κρατική εξουσία, να καταστεί 

αποτελεσματικότερη η τοπική κυβέρνηση, να οικοδομηθεί η ικανότητα τοπικών και 

εθνικών θεσμικών οργάνων και να εδραιωθεί η έννοια της πολιτικής, οικονομικής και 

θεσμικής αποκέντρωσης· 

13. θεωρεί ότι τόσο οι τοπικές αρχές όσο και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα 

πρέπει να τύχουν καλύτερης υποστήριξης και να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων· 

14. εκφράζει τη λύπη του γιατί οι Αϊτινοί δεν διαθέτουν παρά φτυάρια, σκαπάνες και 

καροτσάκια για την εκκένωση τόνων που έχουν μπλοκάρει την πρωτεύουσα, γεγονός που 

φαίνεται γελοίο μπροστά στο μέγεθος της κατάστασης· υπογραμμίζει ότι η αφαίρεση των 

ερειπίων είναι απαραίτητη για την ανασυγκρότηση της Αϊτής και εκφράζει τη λύπη του 

γιατί ουσιαστικά δεν έχουν αποδεσμευθεί πόροι για την αφαίρεση των ερειπίων και καλεί 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει οικονομική βοήθεια και τεχνική υποστήριξη για 

την αφαίρεση των ερειπίων· 

15. καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να επανεξετάσουν την εντολή της MINUSTAH, προσδίδοντας 

ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα ασφάλειας και εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά 

την αποτελεσματικότητά της έχοντας υπόψη τα τελευταία γεγονότα, όπως η επιδημία 

χολέρας και οι εκκρεμούσες εκλογές· 

16. εκφράζει τη λύπη του για τη σοβαρή στεγαστική κρίση στην Αϊτή· κρίνει απογοητευτική τη 

μείζονα στεγαστική κρίση στην Αϊτή, τονίζει ότι η επανεγκατάσταση των άστεγων, οι 

περισσότεροι των οποίων έχουν εγκατασταθεί σε πρόχειρους καταυλισμούς, κυρίως στην 

πρωτεύουσα Port-au-Prince, προσκρούει στην έλλειψη διαθέσιμων οικοπέδων, σε ένα 

ανύπαρκτο κτηματολογικό σύστημα και στο γεγονός ότι πολλά τεμάχια υπόκεινται στην 

επιρροή της διασποράς, καλώντας τις αρχές της Αϊτής να επιδείξουν την απαραίτητη 

πολιτική βούληση και να λάβουν αποφασιστικά μέτρα, ειδικότερα όσον αφορά τις 

απαλλοτριώσεις· 

17. εκφράζει την αυξανόμενη ανησυχία του για την κατάσταση των πλέον ευάλωτων 

ατόμων, κυρίως των γυναικών και των παιδιών μετά από το σεισμό που έπληξε κατά 

τρόπο δραματικό περισσότερα από 800.000 παιδιά, που αντιμετωπίζουν την απειλή της 

βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης, της εμπορίας ανθρώπων, της εκμετάλλευσης και της 

εγκατάλειψης, καλεί δε την Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιτροπή) να αναλάβει αποφασιστική 

δέσμευση για την αποκατάσταση ενός προστατευτικού και ασφαλούς πλαισίου ζωής για 

τα παιδιά, υποστηρίζοντας έτσι τη διαδικασία εγκαθίδρυσης ενός συστήματος κοινωνικής 

προστασίας στην Αϊτή και ενθαρρύνοντας τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης· ζητεί να 

βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και η ασφάλειας στους καταυλισμούς· 

18. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργασθεί με την κυβέρνηση της νήσου για την 

εκπόνηση μιας γενικής νομοθεσίας που να προστατεύει τα παιδιά, για τη μεταφορά στο 



εθνικό δίκαιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από διάφορα, επικυρωθέντα από την 

Αϊτή, διεθνή μέσα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα του ανθρώπου, 

την εξάλειψη της δουλείας και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού· 

19. κρίνει ότι είναι άκρως σημαντικό το να υποστηρίξει η Επιτροπή την εφαρμογή της 

διαδικασίας εντοπισμού, απογραφής και αναζήτησης των οικογενειών των παιδιών που 

είναι μόνα τους και να ενισχύσει την ειδική επαγρύπνηση στα σύνορα ώστε να 

εμποδίζεται η εμπορία και παράνομη υιοθεσία των παιδιών· 

20. επιμένει στο γεγονός ότι είναι ουσιαστικής σημασίας αφενός να συγκροτηθούν αμέσως οι 

ικανότητες του κράτους της Αϊτής να εξασφαλίσει τη λειτουργία της δημοκρατίας και την 

χρηστή διακυβέρνηση της χώρας, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση της 

χώρας, αφετέρου δε να ληφθεί μέριμνα για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και 

του πληθυσμού της Αϊτής· 

21. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σημερινή πολιτική κρίση ως συνέπεια των 

αποτελεσμάτων των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών που αποτελούν αντικείμενο 

σφοδρής αμφισβήτησης και επιφυλακτικής επικύρωσης από τις αποστολές ξένων 

παρατηρητών, ενώ έχει αρχίσει νέα καταμέτρηση των ψήφων από τους εμπειρογνώμονες 

που επέσπευσε ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών και οι οποίοι, στην έκθεση που 

υπέβαλαν την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011, συνιστούσαν να τεθεί στο περιθώριο ο 

υποψήφιος της εξουσίας Jude Célestin, υπέρ του Michel Martelly, λόγω εξακριβωμένης 

νόθευσης· 

22. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 

υποστηρίξει με σθένος τη διεξαγωγή μιας νόμιμης και διαφανούς εκλογικής διαδικασίας 

και την ομαλή διεξαγωγή του δεύτερου γύρου που αναβάλλεται για το Φεβρουάριο, ώστε 

να μην περιπέσει η Αϊτή σε μια ακόμη πιο σοβαρή κρίση· θεωρεί ότι μόνο ένας εκλεγμένος 

και νόμιμος Πρόεδρος καθώς και νόμιμοι βουλευτές μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 

αποφάσεις και ότι η ανασυγκρότηση απαιτεί σταθερότητα και πολιτική βούληση· 

23. καλεί επιμόνως τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργασθούν στενά 

με τις μελλοντικές αρχές της Αϊτής και να τις βοηθήσουν για την οργάνωση των θεσμών 

τους και των κρατικών ικανοτήτων, στην πορεία προς μια νέα ισορροπία σε όλα τα 

επίπεδα, προς μια πλήρως λειτουργική δημοκρατία, καθώς και καθ' όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανασυγκρότησης· 

24. υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία των εισροών κεφαλαίου που συνιστούν οικονομική 

βοήθεια εκ μέρους των πολιτών της Αϊτής που ζουν στη διασπορά, την οποία βοήθεια ο 

πληθυσμός της χώρας λαμβάνει χωρίς μεσολαβητές και μπορεί να την χρησιμοποιήσει 

γρήγορα για τις επείγουσες ανάγκες· απαιτεί από τα κράτη μέλη και από την κυβέρνηση 

της Αϊτής να διευκολύνουν την προώθηση αυτών των κεφαλαίων και να καταβάλουν 

προσπάθειες για τη μείωση του συνακόλουθου κόστους· 

25. προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν την ανασυγκρότηση και την 

αποκατάσταση της Αϊτής σε υψηλή θέση στην ατζέντα τους, τονίζει ότι πρέπει τώρα να 

παρασχεθεί βοήθεια στην Αϊτή προκειμένου να αποτελέσει μια οικονομικά και πολιτικά 

ισχυρή και αυτοσυντηρούμενη χώρα και καλεί τη διεθνή κοινότητα να χρησιμοποιήσει το 

γεγονός αυτό ως ευκαιρία για να αντιμετωπισθούν οριστικά οι ριζικές αιτίες της φτώχειας 

στην Αϊτή· 



26. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει όπως, στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για 

την Ανθρωπιστική Βοήθεια , καταβληθεί σημαντική προσπάθεια για την ενσωμάτωση 

της διάστασης «ετοιμότητα έναντι των καταστροφών και μείωση των κινδύνων 

καταστροφών» τόσο στη φάση της έκτακτης ανάγκης όσο και στη μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη, τούτο δε σε συνεργασία με την κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές και την κοινωνία 

των πολιτών· 

27. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις το συντομότερο δυνατό για 

τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας που θα βασίζεται στον 

ενωσιακό μηχανισμό πολιτικής προστασίας· 

28. διαπιστώνει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια χορηγείται από δεκαετίες στην Αϊτή και ότι η 

σύνδεση μεταξύ της επείγουσας βοήθειας, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης 

προσλαμβάνει όλη τη σημασία της στην κρίση αυτή· τονίζει με έμφαση ότι έχει κρίσιμη 

σημασία τα Ηνωμένα Έθνη να είναι και να παραμείνουν επικεφαλής του συντονισμού 

όλων των στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση 

της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας και σε σχέση με την ανασυγκρότηση και 

την ανάπτυξη· 

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο 

της Ένωση για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική της ασφάλειας, στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στον Πρόεδρο και στην Κυβέρνηση της Αϊτής, στον 

Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για Ανθρωπιστικά Ζητήματα και 

Αρωγή Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και στην Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ. 

 

 


