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AMÉRICA/HAITI – Organismos internacionais engajados para resolver a
nova crise política
Porto Príncipe (Agência Fides) – Uma delegação do "Clube de Madri" encontrou-se ontem, 28 de abril, com o
Primeiro ministro haitiano, Laurent Lamothe, com o qual discutiu a necessidade de realizar eleições este ano,
superando a nova crise política que pode continuar a paralisar o país e adiar ainda a consulta eleitoral. A nota
enviada à Agência Fides informa que Lamothe expressou o desejo do Executivo de realizar eleições no segundo
semestre de 2014 e, mais uma vez, convidou a oposição a unir os esforços para reforçar a democracia.
O Clube de Madri é o maior Fórum internacional. Reúne quase cem ex-presidentes e Primeiros-ministros eleitos
democraticamente de pelo menos sessenta países. A delegação que chegou domingo, 27 de abril em Porto
Príncipe, liderada pelo Presidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006) ficará no país até amanhã, 30 de abril. A
delegação apóia também o trabalho da Conferência Episcopal de Haiti: graças à sua mediação com o governo, o
Parlamento e vinte partidos políticos assinaram em 14 de março um acordo para superar a paralisação política e
social (veja Fides 17/03/2014).
Atualmente Haiti parece estar novamente parado com uma nova crise que pode adiar mais uma vez as eleições
parciais anunciadas para 26 de outubro pelo Presidente haitiano Michel Martelly, já adiadas há mais de dois anos.
O Senado propôs formalmente ao governo a formação de uma nova Comissão eleitoral para organizar as eleições,
o que seria motivo para um novo atraso do processo eleitoral. Os Estados Unidos, na semana passada, anunciaram
que não concederão verbas ao Haiti até que o país demonstre sua disponibilidade de realizar eleições este ano.
(CE) (Agência Fides, 29/04/2014)
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