COMUNICADO DE IMPRNESA
Porto Príncipe, 07 de Fevereiro de 2016
Para divulgação imediata
Acordo Político Estabelece Caminho para Completar o Processo Eleitoral no
Haiti
A Missão Independente de Observação Eleitoral no Haiti (MiOEH) do
ParlAmericas celebra o acordo entre os poderes Executivo e Legislativo pela
continuidade institucional e para a realização de eleições no dia 24 de abril de
2016. Este acordo é um passo importante no processo político que irá
conduzir à transferência democrática no poder executivo, bem como à
completa restauração dos representantes institucionais nos níveis nacional e
local.
A MiOEH se sente encorajada com o fato de que o acordo convida atores da
sociedade civil para se envolverem na definição da liderança provisória e na
nova composição do Conselho Eleitoral Provisório (CEP). A MiOEH insta a
que todos os setores nomeiem representantes que ajudem a inspirar a
confiança da sociedade no CEP.
A Missão chama atenção para a cláusula do acordo que prevê a realização das
já bastante atrasadas eleições municipais. Isso abre uma oportunidade para a
participação de mais partidos políticos e para a eleição de centenas de
mulheres cujas vozes são criticamente importantes para o desenvolvimento
econômico e social do Haiti.
“A construção de um consenso é a espinha dorsal de um processo
democrático inclusivo”, disse o chefe da missão do ParlAmericas Thomas
Cormier. “Estamos encorajados pelo amplo consenso demonstrado através do
acordo e pela abertura que ele propicia a todos os atores políticos e civis, para
que colaborem na conquista de eleições pacíficas. Isso irá habilitar as
instituições democráticas do Haiti a enfrentarem as prioridades urgentes dos
cidadãos e cidadãs”, afirmou ele.
A MIOEH reafirma o seu respeito à soberania nacional do Haiti e renova o
seu compromisso de continuar a observação do processo eleitoral dentro de
um mandato mais amplo de apoio ao fortalecimento democrático das
instituições e de um aumento da participação das mulheres.
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ParlAmericas – rede de legislaturas nacionais dos Estados membros da Organização dos
Estados Americanos (OEA) - opera como um fórum independente para os/as parlamentares
das Américas empenhado (as) no diálogo político de cooperação e participação no Sistema
Interamericano.
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