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Az Európai Parlament,

– tekintettel a Haitiról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen „A földrengés után egy 
évvel Haitin tapasztalható helyzetről: humanitárius segítségnyújtás és újjáépítés” című, 
2011. január 19-i állásfoglalására1, „A gyermekrabszolgaságról Haitin” című, 2018. 
február 8-i állásfoglalására2, valamint a 2019. november 28-i állásfoglalására3,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének Haitiról szóló, 2021. március 24-i 
nyilatkozatára,

– tekintettel az ENSZ Integrált Haiti Irodájának (BINUH) 2021. február 11-i jelentésére,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948 decemberében 
fogadtak el,

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR), 
amelyet 1966. december 16-án fogadtak el, 

– tekintettel az Emberi Jogok Amerikai Egyezményére,

– tekintettel a gyermek jogairól szóló, 1989. november 20-i ENSZ-egyezményre,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének az igazságszolgáltatás függetlenségére 
vonatkozó alapelveire,

– tekintettel az Egyetemes Bírói Chartára és az Ibér-Amerikai Bírák Alapokmányára,

– tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

– tekintettel a Haiti Köztársaság 1987-es alkotmányára,

1 HL C 136. E, 2012.5.11., 46. o.
2 HL C 463., 2018.12.21., 40. o.
3 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0074.



– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) és a BINUH „Unrest 
in Haiti: Their impact on Human Rights and the State’s obligation to protect all 
citizens” című, 2021. január 18-i közös jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) 
bekezdésére,

A. mivel a 2020. októberi választások meghiúsulása rendeleti kormányzáshoz is vezetett, 
és a sikertelen puccskísérletekről szóló jelentések a haiti politikai és társadalmi 
instabilitás fokozódását jelzik;

B. mivel a politikai ellenzék és a civil társadalmi csoportok azt állítják, hogy – amint azt 
Haiti Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsa is megállapította –, Moïse elnök 
megbízatása 2021. február 6-án lejárt, és ragaszkodnak az ideiglenes elnök 
kinevezéséhez; mivel Jovenel Moïse nem hajlandó lemondani, mivel úgy véli, hogy 
megbízatása 2017 februárjában, a 2016-os második választást követően kezdődött, 
mivel a korábbi választási eredményeket csalásra hivatkozva vitatták;

C. mivel 2021. január 14. óta haiti emberek ezrei tiltakoznak Moïse elnök hivatali idejének 
egy évvel történő meghosszabbítása, valamint a népszavazás ellen; mivel a 
tiltakozásokat erőszakkal elfojtják;

D. mivel annak következtében, hogy 2019-ben nem tartották meg időben a választásokat, a 
képviselőház valamennyi jogalkotójának és a Szenátus kétharmadának megbízatása 
2020 januárjában lejárt, és 2020 júliusában valamennyi polgármester megbízatása lejárt; 
mivel Moïse elnök azóta rendeleti kormányzással irányít, és számos rendelettel 
megerősítette elnöksége jogkörét; mivel Moïse elnök parlamenti, helyhatósági és 
elnökválasztást tervez 2021. szeptember 19-re;

E. mivel 2021. január 5-én Moïse elnök úgy rendelkezett, hogy 2021. június 27-én 
alkotmányos népszavazást kell tartani, és a közelmúltban megerősítette döntését mind 
az országban, mind a nemzetközi közösség részéről tartott tiltakozások ellenére; mivel a 
javasolt alkotmányos reform még inkább koncentrálná a végrehajtó hatásköröket; mivel 
a haiti alkotmány 284. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy „Szigorúan tilos az 
alkotmány módosítására irányuló általános választásokat tartani”; mivel azóta a 
népszavazás ellen tiltakozva haiti emberek ezrei vonultak az utcára;

F. mivel 2021. május 6-án az EU bejelentette, hogy nem finanszírozza a Haitin 2021. 
június 27-re tervezett népszavazás megszervezését, és nem küld megfigyelőket annak 
nyomon követésére, tekintettel arra, hogy úgy véli, hogy a folyamat nem eléggé 
átlátható és demokratikus egy olyan országban, amelyet bizonytalanság és politikai 
instabilitás sújt;

G. mivel a Haitival foglalkozó központi csoport (amely az ENSZ-főtitkár különleges 
képviselőjéből, Brazília, Kanada, Franciaország, Németország, Spanyolország, az 
Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok nagyköveteiből, valamint az Amerikai 
Államok Szervezetének különleges képviselőjéből áll) aggodalmát fejezte ki amiatt, 
hogy az alkotmány megváltoztatásának folyamata nem eléggé inkluzív, nem eléggé 
alapul részvételen és nem eléggé átlátható;



H. mivel a szenátusi felmérés és a haiti Legfelsőbb Számvevőszék jelentése szerint Moïse 
elnök érintett egy sikkasztási és csalási ügyben, és állítólag pénzt fogadott el a 
PetroCaribe programból;

I. mivel a haiti Legfelsőbb Bíróság bíráját, Yvickel Dieujuste Dabrésilt 18 másik 
személlyel együtt 2021. február 7-én letartóztatták, és a kormány elleni összeesküvéssel 
vádolják; mivel Dabrésil bírót 2021. február 11-én szabadon bocsátották, de a többi 17 
személyt továbbra is fogva tartják;

J. mivel 2021. február 8-án Moïse elnök elrendelte a Legfelsőbb Bíróság három bírájának 
(Jvickel Dieujuste Dabrésil, Joseph Mécène Jean-Louis és Wendelle Coq Thelot) 
„nyugdíjazását”, és néhány nappal később újabb rendeletet adott ki három új bíró 
Legfelsőbb Bíróság tagjává történő kinevezéséről a törvényben meghatározott eljárások 
betartása nélkül; mivel erre válaszul az igazságszolgáltatási rendszer személyzete 2021. 
február 15-én, hétfőn határozatlan időre sztrájkba kezdett;

K. mivel 2021 márciusában a haiti rezsim letartóztatott egy magas rangú rendőrtisztet, 
ezzel exponenciálisan fokozva az ország alkotmányos válságát;

L. mivel Haitin az elmúlt hónapban ugrásszerűen megnőtt az erőszakos cselekedetek, 
többek között főként az olyan fegyveres bandák által elkövetett emberrablások, nemi 
erőszakok, emberölések és tömegmészárlások száma, amelyek szinte teljes büntetlenség 
mellett folytatják tevékenységüket; mivel 2021 első három hónapjában 117 embert 
gyilkoltak meg és 142 embert raboltak el; mivel csak 2021 áprilisában 91 esetben került 
sor emberrablásra;

M. mivel 2021. április 11-én Port-au-Prince-ben több, a helyi lakosság érdekében 
tevékenykedő katolikus pap elrablása (akiket később szabadon engedtek) mély 
megdöbbenést keltett Haitin és a nemzetközi közvéleményben, és a jelenlegi kormány 
elleni tüntetések fokozódásához vezetett;

N. mivel 2015 óta több mint 300 000 ember hagyta el az országot; mivel az országban 
tapasztalható fokozódó erőszak és a biztonság romlása a haiti menedékkérők számának 
jelentős növekedéséhez vezetett, különösen Francia Guyanában, valamint ahhoz, hogy 
számos nemzetközi és humanitárius nem kormányzati szervezet elhagyta Haitit;

O. mivel Haitit az elmúlt években a magas megélhetési költségek, az autoriter rendszer és a 
korrupció elleni tömeges megmozdulások több hulláma sújtotta; mivel a jelenlegi 
politikai válság összefügg valamennyi szociális, gazdasági, biztonsági és emberi jogi 
mutató romlásával, és mindezzel arányos; mivel nőtt a szegénység, az alapvető szociális 
szolgáltatásokhoz való eleve nehéz hozzáférés lehetősége tovább csökkent, valamint két 
év alatt az élelmiszer-ellátás bizonytalansága csaknem megkétszereződött, és több 
millió haiti lakost érint; mivel Haiti az amerikai kontinens egyetlen legkevésbé fejlett 
országa; mivel Haiti, amely az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) 2019. évi 
humán fejlettségi mutatója szerint a 170. helyen áll, folyamatosan humanitárius és 
fejlesztési támogatásra szorul, és továbbra is az amerikai kontinens legszegényebb 
országa, és a világ egyik legelszegényedettebb állama, és a lakosság 59%-a az országos 
szegénységi küszöb alatt él; mivel burjánzik a kormányzati korrupció, és a 
Transparency International 2018. évi korrupcióérzékelési indexe Haitit a 180 vizsgált 
állam rangsorában a 161. helyre sorolja;



P. mivel 2020 augusztusa és 2021 februárja között mintegy négymillió ember1 szembesült 
az élelmiszer-ellátás súlyos bizonytalanságával Haitin; mivel a gazdasági hanyatlás, a 
rossz termés, (2020. augusztus 23-án) a Laura hurrikán és a Covid19-világjárvány az 
élelmezésbiztonsági helyzet súlyosbodását kiváltó fő okok közé tartozik;

Q. mivel eluralkodtak a zavargások és a bürokratikus káosz, amelyek akadályozzák Haitin 
a Covid19-oltás bevezetését, ez pedig a halálesetek száma növekedésének kockázatához 
vezet és ahhoz, hogy a vírus elleni globális küzdelemben nem képesek tartani a tervezett 
menetrendet; mivel a Covid19-világjárvány nem megfelelő kezelése csak hozzájárult a 
már meglévő mögöttes társadalmi problémákhoz;

R. mivel Haiti korábban soha nem látott támogatásban részesült a nemzetközi közösségtől 
a 2010. évi földrengés utáni újjáépítés finanszírozására; mivel ezek az erőfeszítések ma 
egyáltalán nem észlelhetők a haiti lakosság számára, ami a rossz kormányzással és a 
pénzeszközök alapvetően helytelen kezelésével kapcsolatos aggályokat vet fel;

S. mivel a kapott nemzetközi pénzeszközök nem megfelelő kezelése, az oktatásért 
felszámított magas tandíjak, valamint a családok általánosan alacsony jövedelme és a 
rendelkezésre álló oktatás alacsony színvonala miatt az 15 éves és annál idősebb haitiak 
mintegy fele írástudatlan; mivel a zavargások és a világjárvány további eszkalálódása és 
ezeknek a haitiak mindennapi életére gyakorolt hatása miatt a haiti gyermekek 70%-a 
kimaradt az iskolából; mivel országszerte legalább 350 000 gyermek és fiatal marad ki 
az általános és középiskolából;

T. mivel Haitin a rabszolgaság modern formája, a Restavèk rendszere még mindig bevett 
gyakorlat; mivel ez a gyakorlat azt jelenti, hogy az elszegényedett családokból származó 
haiti gyermekeket szüleik elküldik, hogy más családok háztartási alkalmazottjaiként 
dolgozzanak; mivel ezek a gyermekek gyakran szenvednek el visszaéléseket és rossz 
bánásmódot, és nem férnek hozzá az iskoláztatáshoz;

1. sürgeti a haiti hatóságokat, hogy szervezzenek szabad, tisztességes, átlátható és hiteles 
parlamenti, helyhatósági és elnökválasztást, és garantálják a fenntartható biztonságot e 
választási folyamatok során; emlékeztet arra, hogy amíg az átláthatóság, a méltányosság 
és a demokrácia feltételei nem teljesülnek, az EU nem nyújthat sem pénzügyi, sem 
technikai támogatást a választási folyamatokhoz; emlékeztet arra, hogy csak egy hiteles, 
átlátható, részvételen alapuló és békés választási folyamat képes leküzdeni az elhúzódó 
haiti politikai válságot;

2. hangsúlyozza a független és hozzáférhetőbb igazságszolgáltatás fontosságát, és 
felszólítja a haiti kormányt, hogy tartsa tiszteletben az 1987. évi haiti alkotmányt és 
különösen annak 284. cikke (3) bekezdését, tartsa tiszteletben a demokrácia alapelveit 
és erősítse meg a jogállamiságot; ismételten hangsúlyozza a nők teljes körű, egyenlő és 
érdemi részvételének, valamint az összes haiti állampolgár, köztük a fiatalok, a 
fogyatékossággal élő személyek és a civil társadalom Haiti politikai folyamataiba való 
bevonásának kulcsfontosságú szerepét;

3. határozottan kitart amellett, hogy a haiti hatóságoknak fokozniuk kell erőfeszítéseiket 
annak érdekében, hogy véget vessenek a bandák közötti összecsapásoknak, valamint a 

1 Az élelmezésbiztonsági fázisok integrált osztályozásának (IPC) adatai szerint.



polgári lakosság és a bűnüldöző hatóságok elleni fegyveres támadásoknak, és hogy a 
felelősöket tisztességes bírósági eljárás keretében állítsák bíróság elé;

4. ismételten mély aggodalmának ad hangot a haiti humanitárius, politikai és biztonsági 
helyzet romlása miatt; határozottan elítéli az emberi jogok mindenféle megsértését és az 
erőszakos cselekményeket, különösen az emberrablások számának növekedését, a 
Dominikai Köztársaságba irányuló gyermekkereskedelmet, az emberölést és a nemi 
erőszakot, és hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a nők, a lányok és az idősek elleni 
erőszak ellen; határozottan elítéli a katolikus papság több tagjának múlt hónapban Port-
au-Prince-ben történt elrablását; emlékeztet, hogy Haitin az erőszak szorosan 
kapcsolódik a fegyveres bandákhoz, amelyek egy részét a helyi oligarchák támogatják 
és finanszírozzák; felszólítja a haiti hatóságokat, hogy haladéktalanul és összehangoltan 
reagáljanak az erőszak megelőzése, kiváltó okainak kezelése és a felelősök 
büntetlenségének megszüntetése céljából; emlékeztet, hogy az igazságszolgáltatási 
rendszer reformjának és a korrupció elleni küzdelemnek továbbra is prioritásnak kell 
maradnia;

5. felhív a La Saline nyomornegyedbeli tömeggyilkosság és más felháborító ügyek 
független kivizsgálására; követeli, hogy e bűncselekmények valamennyi elkövetőjét 
állítsák bíróság elé és biztosítsanak számukra tisztességes tárgyalást;

6. elítéli a tüntetőkkel szembeni halálos erőszak állítólagos alkalmazását, valamint az 
önkényes letartóztatásokat és fogva tartásokat; elítéli az újságírók elleni erőszakot; 
sürgeti a haiti kormányt, hogy vessen véget a hosszan tartó előzetes letartóztatások 
gyakorlatának; felszólítja a haiti hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az alapvető 
jogokat, a véleménynyilvánítás szabadságát és az egyesülés szabadságát;

7. emlékeztet, hogy határozottan támogatja az összes emberijog-védőt és környezetvédőt 
és munkájukat Haitin;

8. felhívja a haiti hatóságokat, hogy az állam és a társadalom valamennyi szintjén 
biztosítsa a jobb kormányzást, többek között a korrupció és a kliensrendszer elleni 
fellépést; nyomatékosan kéri a Bizottságot annak szisztematikus biztosítására, hogy 
valamennyi segélyt – többek között a humanitárius segélyt is – hatékonyan ellenőrizzék 
annak biztosítása érdekében, hogy azt azokra a konkrét projektekre használják fel, 
amelyre szánták;

9. felszólítja a haiti hatóságokat, hogy oszlassák el a 2010. évi földrengést követően kapott 
nemzetközi pénzeszközökkel kapcsolatos csalás és rossz gazdálkodás gyanúját, és 
büntessék meg az elkövetőket;

10. ellenőrzést és számvevőszéki jelentést kér arról, hogy miként költik el az uniós 
forrásokat Haitin, különös tekintettel a közelmúltbeli korrupciós vádakra és a haiti 
Legfelsőbb Számvevőszék jelentésére;

11. felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is nyújtson finanszírozást Haiti számára a 
Covid19-világjárvány által súlyosbított komoly élelmiszer-ellátásbeli bizonytalanság és 
alultápláltság kezelése érdekében; felhívja továbbá az Európai Unió illetékes szervezeti 
egységeit, hogy biztosítsák az európai segélyek nyomon követését és megfelelő 
kezelését annak érdekében, hogy azok közvetlenül a rászoruló lakosság javát szolgálják;



12. sajnálja, hogy Haiti nem hajtotta végre a Covid19-oltóanyagok fogadásához szükséges 
lépéseket; sürgeti a haiti hatóságokat, hogy hozzák meg az oltóanyagok fogadásához 
szükséges intézkedéseket;

13. üdvözli, hogy az EU 17 millió eurót különített el Haiti és a karib-tengeri térség más 
országai legkiszolgáltatottabb csoportjainak támogatására; felhívja a Bizottságot, hogy 
továbbra is kezelje prioritásként a Haitinak nyújtott humanitárius segítségnyújtást; 
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a Haitinek nyújtott humanitárius 
segítségnyújtás hatékonyan kapcsolódjon az ország fejlesztési stratégiájához;

14. felszólít a „Restavèk-gyakorlat” felszámolására; felszólítja a haiti kormányt a 
gyermekek anyakönyveztetését és – fizikai és pszichológiai – védelmét szavatoló 
intézkedések végrehajtására, továbbá a kötelező iskoláztatás érvényre juttatására; 
felhívja az EU-t, hogy működjön együtt a haiti kormánnyal a gyermekek jogainak 
védelmét szolgáló jogi keret végrehajtása érdekében;

15. felszólítja a haiti kormányt, hogy minden lényegi tekintetben biztosítsa polgárai jólétét; 
hangsúlyozza, hogy ennek elmulasztása visszafordíthatatlanul a képzett munkaerő 
elvándorlását eredményezheti, és Haiti működésképtelenné válhat;

16. aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy tömegesen érkeznek Francia 
Guyanába menedéket kérő vagy rendezetlen jogállású haiti állampolgárok, és felszólítja 
az EU-t, hogy támogassa a régió európai területeit az emberkereskedelem elleni 
küzdelemre irányuló intézkedések megerősítésében;

17. ismételten kiemeli a haiti nép támogatására irányuló összehangolt, egységes és 
megerősített nemzetközi erőfeszítések fontosságát; hangsúlyozza a Haitinak nyújtott 
folyamatos uniós és nemzetközi támogatás fontosságát a békés és demokratikus 
választások feltételei megteremtésének elősegítése, valamint az ország hosszú távú 
stabilitásának, fejlődésének és gazdasági önellátásának megteremtése érdekében;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Európai Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, 
a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európai Unió emberi jogokért 
felelős különleges képviselőjének, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, az ENSZ 
főtitkárának, az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezete–EU Miniszterek 
Tanácsának és a Közös Parlamenti Közgyűlésnek, a CARIFORUM intézményeinek, 
valamint a haiti hatóságoknak.


