
Θέση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
για τις Επιστροφές στην Ακτή του Ελεφαντοστού 

1. Είναι πολύ τεταμένη και αβέβαιη η κατάσταση που επικρατεί στην Ακτή του Ελεφαντο-
στού λόγω του πολιτικού αδιεξόδου που δημιουργήθηκε μετά τις προεδρικές εκλογές της 28ης 
Νοεμβρίου 20101.  H κατάσταση στη χώρα χαρακτηρίζεται από περιστατικά βίας και σε διάφορες 
περιοχές  αναφέρονται  σοβαρές  παραβιάσεις  των  δικαιωμάτων  του  ανθρώπου  σε  βάρος  των 
αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών και των εκτοπισμένων προσώπων2. 
Στο Αμπιτζάν και σε άλλες περιοχές της χώρας αναφέρονται απαγωγές, εξαφανίσεις, εξωδικαστι-
κές εκτελέσεις και πράξεις σεξουαλικής βίας καθώς και καταστροφή περιουσιών. Αναφέρεται ότι 
από τις εκλογές έχουν σκοτωθεί 250 πολίτες3. 

2. Περισσότεροι από 18.000 πολίτες έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας.  Χιλιάδες 
περισσότεροι εγκατέλειψαν τη χώρα, κυρίως στη Λιβερία και στη Γουινέα.  Μόνο στη Λιβερία  η 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είχε καταγράψει στις 19.1.2011 περίπου 30.000 
πρόσφυγες από την Ακτή του Ελεφαντοστού, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Στη Λιβερία, συνεχίζουν 
να φθάνουν καθημερινά, κατά μέσο όρο, 600 πολίτες της Ακτής του Ελεφαντοστού. Η Ύπατη Αρ-
μοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες χαιρετίζει την απόφαση των  κυβερνήσεων της Λιβερίας και 
της Γουινέας καθώς και άλλων χωρών της περιοχής να αναγνωρίσουν εκ πρώτης όψεως (prima 
facie) το καθεστώς του πρόσφυγα στους πολίτες της Ακτής του Ελεφαντοστού καθώς και τη γεν-
ναιόδωρη ανταπόκριση και συνεργασία τους με την UNHCR και άλλους ανθρωπιστικούς φορείς 
για την αντιμετώπιση αυτής της κλιμακούμενης κρίσης. 

3. Καθώς η κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού είναι ρευστή και μπορεί να συνεχίσει 
να είναι τεταμένη για αρκετό καιρό ακόμα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκτι-
μά ιδιαιτέρως τα μέτρα που υιοθέτησαν διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την αναστολή των 
εξαναγκασμένων επιστροφών των πολιτών της Ακτής του Ελεφαντοστού ή των προσώπων που εί-
χαν τη συνήθη διαμονή τους στην Ακτή του Ελεφαντοστού, συμπεριλαμβανομένων των απορρι-
φθέντων αιτούντων άσυλο,  έως ότου η ασφάλεια και  η κατάσταση των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου  στη  χώρα  σταθεροποιηθούν  επαρκώς  και  επιτρέψουν  την  επιστροφή  σε  συνθήκες 
ασφάλειας. Στις παρούσες συνθήκες, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συστήνει 
σθεναρά και στα υπόλοιπα κράτη να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής παρόμοιων μέτρων.  
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