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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αϊτή, και συγκεκριμένα 
το ψήφισμα της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Αϊτή ένα έτος 
μετά το σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση1, και το ψήφισμα της 8ης 
Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την παιδική δουλεία στην Αϊτή2,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στον κόσμο, του 2018, και συγκεκριμένα την ανά χώρα έκδοση για την 
Αϊτή, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Μαΐου 2019,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ 
στην Αϊτή από τις 19 έως τις 23 Νοεμβρίου 2018,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της αποστολής σταθεροποίησης του ΟΗΕ στην Αϊτή 
(MINUSTAH) και την ετήσια έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Αϊτή, από την 1η Ιουλίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, του 
Ιουλίου 2017,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της MINUSTAH και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τις καταγγελίες για παραβιάσεις και 
καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 13ης και 14ης Νοεμβρίου 2018 στη 
La Saline του Πορτ-ο-Πρενς,

– έχοντας υπόψη την καθολική περιοδική εξέταση (UPR) για την Αϊτή που εγκρίθηκε από 
το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά την 34η σύνοδό του στις 17 
Μαρτίου 2017,

1 ΕΕ C 136 E της 11.5.2012, σ. 46.
2 ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 40.



– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά 
δικαιώματα, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 16 
Δεκεμβρίου 1966 και του οποίου η Αϊτή είναι συμβαλλόμενο μέρος,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία η Αϊτή έχει 
συνυπογράψει,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2476 (2019) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 
25ης Ιουνίου 2019,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ 
του 2015,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Αϊτή, της 7ης Νοεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη το άρθρο που δημοσίευσε η Διεθνής Αμνηστία στις 31 Οκτωβρίου 
2019, το οποίο παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την υπερβολική χρήση βίας κατά των 
διαδηλωτών, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των 
Ανθρωπιστικών Υποθέσεων σχετικά με την κατάσταση στην Αϊτή, της 1ης Οκτωβρίου 
2019,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αϊτή της 
28ης Μαΐου 2019,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της κυβέρνησης, τον Ιούλιο του 2018, ότι θα 
εξάλειφε τις επιδοτήσεις, κάτι που θα επέτρεπε αύξηση των τιμών των καυσίμων έως 
και κατά 50 %, οδήγησε σε εκτεταμένες διαδηλώσεις και στη χειρότερη εμφύλια 
διαμάχη που έχει βιώσει η χώρα εδώ και χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο αυτό 
αποτελούσε απόκριση στις περικοπές που συμφωνήθηκαν με το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ) τον Φεβρουάριο του 2018 με αντάλλαγμα χρηματοδοτικά δάνεια ύψους 
96 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για να βοηθηθεί η χώρα να εξοφλήσει το ξένο χρέος 
της·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις που διοργάνωσαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης 
απαιτούσαν την παραίτηση του Προέδρου Jovenel Moïse λόγω του καλπάζοντα 
πληθωρισμού, των καταγγελιών για συστηματική κυβερνητική διαφθορά, που επίσης 
αφορούσε τον πρώην πρόεδρο Michel Martelly, καθώς και της οικονομικής και 
επισιτιστικής ανασφάλειας, και ότι ο έξω κόσμος δεν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις εν 
λόγω διαδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν πριν από 
περισσότερο από ένα έτος ως διαμαρτυρία κατά των σκανδάλων διαφθοράς, στα οποία 
εμπλέκονταν αρχές της Αϊτής, μετρούν περίπου εκατό θύματα και έχουν κλιμακωθεί σε 



ανεξέλεγκτη ανάφλεξη της κατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά φαίνεται 
να αποτελεί ενδημικό πρόβλημα της κοινωνίας και της πολιτικής της Αϊτής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν τις διαδηλώσεις με τη 
χρήση ενεργών πυρομαχικών και δακρυγόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Φεβρουάριο έχασαν τη ζωή τους 41 άνθρωποι, ενώ 100 τραυματίστηκαν στις 
διαδηλώσεις, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, από την 15η Σεπτεμβρίου έως 
την 1η Νοεμβρίου 2019, τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοιες 
διαδηλώσεις, εκ των οποίων 19 δολοφονήθηκαν από τις αρχές επιβολής του νόμου, και 
86 τραυματίστηκαν·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αϊτή δεν έχει κυβέρνηση από τον Μάρτιο του 2019, κάτι που 
επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα πρόσβασης της χώρας σε κονδύλια διεθνούς 
βοήθειας και σε δάνεια της Παγκόσμιας Τράπεζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον 
Ιανουάριο του 2020, η Αϊτή δεν θα έχει κοινοβούλιο λόγω της μη διεξαγωγής των 
βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Moïse έχει 
εκδηλώσει την πρόθεσή του να προβεί σε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για την 
ενίσχυση των εξουσιών του Προέδρου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις διαδηλώσεις δεν έχει αναληφθεί νομική δράση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ατιμωρησία και η έλλειψη προσοχής της διεθνούς 
κοινότητας έχουν περαιτέρω τροφοδοτήσει τη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρατεταμένη και συνεχιζόμενη κρίση είχε επίσης ως συνέπεια τον περαιτέρω 
περιορισμό της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, στα τρόφιμα, στην 
εκπαίδευση και στην κάλυψη άλλων αναγκών, και έχει προκαλέσει περαιτέρω έλλειψη 
ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές κοινότητες εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στο 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον σεισμό του 2010 και εξαρτώνται από 
ηλεκτρογεννήτριες για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αύξηση της τιμής των καυσίμων έχει περιορίσει περαιτέρω τις οικονομικές 
ευκαιρίες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία ότι αστυνομικοί οπλισμένοι με 
ημιαυτόματα τουφέκια χρησιμοποίησαν ενεργά πυρομαχικά κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
των προτύπων σχετικά με τη χρήση βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι 
αποτελούν στόχο συνεχούς παρενόχλησης και σωματικών επιθέσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο Néhémie Joseph, δημοσιογράφος του Radio Méga που κάλυπτε τις 
διαμαρτυρίες, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στο αυτοκίνητό του στις 11 
Οκτωβρίου 2019, ο Chery Dieu-Nalio, δημοσιογράφος του Associated Press, 
πυροβολήθηκε στο πρόσωπο τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Pétion Rospide, 
δημοσιογράφος του Radio Sans Fin, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στο αυτοκίνητό 
του τον Ιούνιο του 2019, και ο δημοσιογράφος Vladjimir Legagneur εξαφανίστηκε τον 
Μάρτιο του 2018·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία επικράτησε επίσης σε περιπτώσεις όπως η σφαγή 
στη La Saline, στα περίχωρα της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, όπου 70 άνθρωποι 
δολοφονήθηκαν αυθαίρετα και 13 γυναίκες έπεσαν θύματα βιασμού τον Οκτώβριο του 



2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση απέδωσε τη σφαγή σε πόλεμο μεταξύ 
συμμοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) και 
η Αποστολή του ΟΗΕ για τη Στήριξη της Δικαιοσύνης στην Αϊτή (MINUJUSTH), με 
βάση τις πληροφορίες που συνέλεξε το Εθνικό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(RNDDH), αποδίδουν τη σφαγή αυτή σε μια προσπάθεια της συζύγου του Προέδρου 
Martine Moïse και διαφόρων κυβερνητικών εκπροσώπων να δωροδοκήσουν τους 
κατοίκους της La Saline ώστε να σταματήσουν τις διαδηλώσεις κατά του Προέδρου 
Moïse, και ισχυρίζονται ότι η σφαγή ήταν συνέπεια της άρνησής τους να δεχτούν την 
δωροδοκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Αϊτή έχουν ζητήσει τη διερεύνηση της σφαγής από αποστολή του ΟΑΚ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της ασφάλειας στη χώρα έχει επιδεινωθεί 
δραματικά μετά τον Οκτώβριο του 2017, όταν οι ειρηνευτικές δυνάμεις της αποστολής 
σταθεροποίησης του ΟΗΕ στην Αϊτή (UNSTAMIH) αντικαταστάθηκαν από την 
MINUJUSTH, της οποίας το προσωπικό διαθέτει περιορισμένη αστυνομική 
εκπαίδευση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό 
πρόβλημα στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης ανισότητας των φύλων (GII) 
στην Αϊτή είναι 0.593, κάτι που κατατάσσει τη χώρα στην 142η θέση επί συνόλου 159 
χωρών στον δείκτη για το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις, ο στιγματισμός, 
ο αποκλεισμός και η βία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ είναι συστημικά και ευρέως 
διαδεδομένα φαινόμενα στην Αϊτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νεαρά κορίτσια 
λαμβάνουν ελάχιστη ή καμία εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι  έως το 2005 δεν 
είχαν εγκριθεί νόμοι που ποινικοποιούν τον βιασμό και την ενδοοικογενειακή βία, ενώ 
ο ποινικός κώδικας δεν έχει αναθεωρηθεί από το 1835, και ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια συχνά αντιμετωπίζουν άνιση νομική προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 
7 Νοεμβρίου 2019, 10 γυναίκες κρατούμενες, μεταξύ των οποίων ένα 15χρονο κορίτσι, 
βιάστηκαν στη φυλακή του Gonaïves· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερβολικός 
συνωστισμός, οι ελλείψεις τροφίμων, η έλλειψη οικογενειακών επισκέψεων και άλλες 
απάνθρωπες συνθήκες αποτελούν διαδεδομένα φαινόμενα στο σωφρονιστικό σύστημα 
της Αϊτής από την έναρξη των διαδηλώσεων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα παιδιά στην Αϊτή δεν μπορούν να πάνε στο 
σχολείο από τη στιγμή που ξεκίνησε το σχολικό έτος τον Σεπτέμβριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο αναλφαβητισμός και η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελούν σημαντικά 
προβλήματα στην Αϊτή, δεδομένου ότι περίπου οι μισοί Αϊτινοί ηλικίας 15 ετών και 
άνω είναι αναλφάβητοι, και τουλάχιστον 350 000 παιδιά και νέοι εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο στο στάδιο της της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να εφαρμόζεται το σύστημα Restavèk, μια 
σύγχρονη μορφή δουλείας, σύμφωνα με την οποία όσα παιδιά της Αϊτής προέρχονται 
από φτωχές οικογένειες στέλνονται από τους γονείς τους να ζήσουν με άλλες 
οικογένειες και να εργάζονται για αυτές ως οικιακοί βοηθοί, καταλήγοντας συχνά να 
υφίστανται κακοποίηση και κακομεταχείριση και να μην έχουν πρόσβαση στη σχολική 
εκπαίδευση·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αϊτή κατατάσσεται στην 168η θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες 
τις χώρες του κόσμου στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης του Αναπτυξιακού 
Προγράμματος του ΟΗΕ, δηλαδή χαμηλότερα σε σύγκριση με προηγούμενες 



κατατάξεις της, και βρίσκεται σε συνεχή ανάγκη ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής 
βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Αϊτή 
παραμένει η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου και ένα από τα φτωχότερα 
κράτη στον κόσμο, με το 59 % του πληθυσμού να ζει κάτω από το εθνικό όριο της 
φτώχειας, το 24 % κάτω από το εθνικό όριο της ακραίας φτώχειας, και πάνω από το 
40 % του πληθυσμού να είναι άνεργο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνητική διαφθορά 
είναι ανεξέλεγκτη και ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς της Transparency 
International για το 2018 κατατάσσει την Αϊτή στην 161η θέση από τα 180 κράτη που 
συμμετείχαν στην έρευνα·

1. καταδικάζει απερίφραστα την καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων από τις αρχές της 
Αϊτής, καθώς και τη χρήση φονικής βίας, αυθαίρετων κρατήσεων, εκφοβισμού, 
παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας· ζητεί από τις αρχές της Αϊτής να απόσχουν 
αμέσως από την παράνομη χρήση βίας, ιδίως πυροβόλων όπλων και ενεργών 
πυρομαχικών, εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, και να διασφαλίσουν το δικαίωμα των 
πολιτών να διαδηλώνουν ελεύθερα και ειρηνικά· συμμερίζεται τις απαιτήσεις του λαού 
της Αϊτής για τον τερματισμό της διαφθοράς και της ατιμωρησίας·

2. υπογραμμίζει ότι, για να προληφθεί η περαιτέρω αστάθεια και η ταλαιπωρία του 
πληθυσμού, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να απόσχουν από τη βία· καλεί όλες τις 
πλευρές να συμμετάσχουν σε έναν ειλικρινή, ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο 
μεταξύ των Αϊτινών, προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις βασικές ανάγκες 
και προσδοκίες του πληθυσμού και να δώσουν βιώσιμες λύσεις στην τρέχουσα 
πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση·

3. υπενθυμίζει ότι η δικαστική μεταρρύθμιση, ο τερματισμός της παρατεταμένης 
προφυλάκισης και η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να εξακολουθήσουν να 
αποτελούν προτεραιότητα, όπως προσδιορίζεται στην τελευταία καθολική περιοδική 
εξέταση· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τον λαό της Αϊτής προκειμένου να 
ενισχύσει ένα ανεξάρτητο και ισχυρό δικαστικό σύστημα, το οποίο θα είναι σε θέση να 
προσαγάγει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης και να τους τιμωρήσει, ανεξάρτητα 
από την κοινωνική θέση τους·

4. ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τη σφαγή στη La Saline, την 
παρενόχληση και τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων, καθώς και τους θανάτους που 
προκλήθηκαν στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2019· ζητεί να προσαχθούν στη δικαιοσύνη 
όλοι όσοι έχουν διαπράξει εγκλήματα και να τιμωρηθούν· επαναβεβαιώνει τη σημασία 
της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την 
κατάσταση· ζητεί από όλους τους παράγοντες να απόσχουν από τη στόχευση 
δημοσιογράφων και να τους επιτρέψουν να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την 
κατάσταση στη χώρα· επαναλαμβάνει ότι το δικαίωμα στην ειρηνική έκφραση της 
γνώμης και της κριτικής πρέπει να διασφαλίζεται·

5. επικροτεί την έκκληση για αποστολή ανεξάρτητης αποστολής εμπειρογνωμόνων του 
ΟΑΚ στην Αϊτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με στόχο την αποσαφήνιση των 
πολλαπλών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και τον στόχο της 
διεξαγωγής αμερόληπτων, εμπεριστατωμένων, διαφανών και ανεξάρτητων ερευνών, 
καθώς και της βελτίωσης της λογοδοσίας, της απονομής δικαιοσύνης και αποκάλυψης 
της αλήθειας για τις οικογένειες και τα επιζώντα θύματα, όπως απαιτούν οι εθνικές 
οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·



6. απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια ορισμένων παραγόντων για επαναφορά της 
δικτατορίας· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για διαρθρωτικές κυβερνητικές και 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο πολιτικό 
σύστημα της χώρας· τονίζει την ανάγκη να εξαλειφθεί η συστημική κυβερνητική 
διαφθορά, οι πελατειακές σχέσεις και η διάβρωση του κράτους δικαίου·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την πρεσβεία της ΕΕ 
στο Πορτ-ο-Πρενς να στηρίξουν την πλήρη δημοκρατική σταθεροποίηση της χώρας και 
να συμβάλουν στον τερματισμό της διαφθοράς και άλλων μορφών εγκληματικότητας·

8. χαιρετίζει τη σύσταση του ολοκληρωμένου γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στην Αϊτή 
(BINUH) από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 16 Οκτωβρίου 2019, το οποίο θα 
είναι επιφορτισμένο με την παροχή συμβουλών στην κυβέρνηση της Αϊτής με σκοπό τη 
βελτίωση της πολιτικής σταθερότητας και της χρηστής διακυβέρνησης· ζητεί από τον 
ΟΗΕ να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε μια διαδικασία διατήρησης και 
προετοιμασίας της ειρήνης, χωρίς να επαναληφθούν τα σφάλματα του παρελθόντος· 
καλεί τον ΟΗΕ και τα κράτη μέλη του να διερευνήσουν αποτελεσματικά υποθέσεις 
εικαζόμενης σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή σεξουαλικής κακοποίησης από τις 
ειρηνευτικές δυνάμεις της MINUSTAH και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Αϊτή, 
να διώξουν τους δράστες αυτών των εγκλημάτων και να παράσχουν στήριξη και 
αποζημίωση στα θύματα·

9. ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει και να στηρίξει την ικανότητα των οργανώσεων της 
Αϊτής να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον καθορισμό του είδους της βοήθειας που 
παρέχεται στη χώρα, καθώς και των δικαιούχων της·

10. καλεί επειγόντως την κυβέρνηση της Αϊτής να επιτρέψει στις ανθρωπιστικές 
οργανώσεις την ανεμπόδιστη πρόσβαση προκειμένου να εκτελέσουν τις 
δραστηριότητές τους, να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να διανείμουν τρόφιμα 
και άλλου είδους ζωτικής σημασίας βοήθεια·

11. ζητεί να τεθεί τέρμα στην πρακτική του Restavèk· καλεί την κυβέρνηση της Αϊτής να 
εφαρμόσει μέτρα που να διασφαλίζουν τη ληξιαρχική καταχώρηση των παιδιών και την 
προστασία τους, τόσο από σωματικής όσο και ψυχολογικής πλευράς, και να επιβάλει 
υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με την κυβέρνηση της 
Αϊτής στην εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων των 
παιδιών·

12. τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, να 
ληφθούν νομοθετικά μέτρα κατά όλων των μορφών έμφυλης βίας, και να 
αποποινικοποιηθούν οι αμβλώσεις, που αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπονται σε επ’ ουδενί, 
ούτε καν σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας· κρίνει αναγκαίο να εφαρμοστούν επείγοντα 
μέτρα για την προστασία και τη στήριξη των γυναικών και των παιδιών που πέφτουν 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παροχή ιατρικής και 
ψυχολογικής μέριμνας και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης 
και επανένταξης· καταδικάζει τον ομαδικό βιασμό των γυναικών που κρατούνται στη 
φυλακή Gonaïves· ζητεί την άμεση, αμερόληπτη, ανεξάρτητη και ουσιαστική 
διερεύνηση των καταγγελιών· υπενθυμίζει ότι όταν τα κράτη μέλη στερούν από πολίτες 
την ελευθερία τους, είναι υπεύθυνα για τη σωματική ακεραιότητά τους και την 
προστασία τους από πράξεις βίας·



13. καταδικάζει τις νομικές πράξεις του 2017 κατά των ατόμων ΛΟΑΔ, που προβλέπουν 
την απαγόρευση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και συμπεριλαμβάνουν την 
ομοφυλοφιλία, μαζί με την παιδική πορνογραφία, την αιμομιξία και την εμπορική 
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, στους λόγους άρνησης χορήγησης πιστοποιητικού 
ενημερότητας στους πολίτες· εκφράζει ανησυχία για τις περιστάσεις που περιβάλλουν 
τον θάνατο του Charlot Jeudy, προέδρου της ομάδας υπεράσπισης των ατόμων ΛΟΑΔ 
στο Kouraj·

14. καλεί την κυβέρνηση της Αϊτής να καθιερώσει ένα σύστημα διοίκησης το οποίο να 
διασφαλίζει τη ληξιαρχική καταχώρηση όλων των βρεφών κατά τη γέννησή τους, και 
να μεριμνήσει ώστε να ληφθούν μέτρα για την καταχώρηση και όσων δεν 
καταχωρήθηκαν κατά τη γέννησή τους·

15. ζητεί τη συστηματική καταπολέμηση της βίας κατά ηλικιωμένων·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο 
Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στα θεσμικά όργανα του Cariforum, στην κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Αϊτής, και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.


