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O texto contextualizará como a Organização das Nações Unidas (ONU) teve falhas em sua 

atuação para com a população civil haitiana nos casos e denúncias de abusos e explorações 

sexuais durante a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), entre 

os anos de 2004 e 2017.  

As hipóteses a serem levantadas visarão apontar em como as ações da ONU foram falhas na 

tentativa de garantir a segurança e proteção da população haitiana. Tais ações serão 

questionadas baseando-se no artigo “They put a few coins in your hands to drop a baby in you 

– 265 stories of Haitian children abandoned by UN fathers” de Sabine Lee e Susan Bartels, 

publicado no periódico The Conversation e divulgado no final de 2019 pelo jornal internacional 

The New York Times. O referido artigo relatou os tipos e meios de abusos e exploração sexual 

contra às mulheres e crianças do Haiti. Esse levantamento baseou-se na entrevista de 2500 

haitianos dos quais 265 concordaram em contar suas histórias e conhecimento sobre os abusos 

sofridos pelos soldados da ONU. É importante salientar que os nomes apresentados no artigo 

são fictícios para preservar a segurança dos entrevistados.  

A MINUSTAH possui uma grande ‘nuvem de controvérsias’ devido a sua fama de ter ‘salvo’ 

o Haiti de uma possível guerra civil e ter consolidado as instituições do país. Isso devido às 

denúncias de abusos dos direitos humanos, incluindo exploração sexual, abusos sexuais e até 

mortes ilegais, e de terem contaminado a população com o vírus da cólera – caso esse já 

assumido e com a culpa formalizada por parte da ONU. Os fatos da missão de paz mais famosa 

do Haiti ser levantada como falha no aspecto de garantir a segurança e proteção dos civis são: 

1. Em 2006, periódicos e organizações de mídia mundial como, por exemplo, a BBC News 

noticiou que foram oferecidos alimentos e pequenas quantias de dinheiro a menores para fazer 

sexo com funcionários da ONU. Ademais, que alguns peacekeepers da MINUSTAH estavam 

ligados a uma “rede de sexo” infantil onde a maioria eram dos soldados do Sri Lanka. Dessa 

forma, a história da “rede de sexo”, relatada pela Associated Press, em 2017, a MINUSTAH se 

tornou um exemplo de impunidade, pois alguns desses soldados foram repatriados ao Sri Lanka, 

mas nenhum deles foi processado ou acusado. 2. Os cidadãos entrevistados afirmaram que 

soldados da ONU se aproveitavam do estado de extrema pobreza do Haiti para pagarem às 



mulheres tivessem relações com eles. A quantia era tão baixa e dava apenas para comprar um 

prato de comida. 3. Ações tardias da ONU como, por exemplo, apenas em 2018 – um ano após 

o fim da MINUSTAH - o Bureau des Avocats Internationaux (BAI) , abriu processos de 

paternidade em tribunais haitianos em nome de dez filhos de peacekeepers da ONU, com o 

objetivo de garantir o pagamento de pensão alimentícia para essas crianças. Em 2020, a ONU 

continua sem soluções sólidas, trazendo a frustação da população. 

Com essas ações, o Haiti além de sofrer com a pobreza extrema, crises políticas e institucionais 

ainda sofre com os reflexos da violência sexual por partes dos soldados da ONU. De acordo 

com o artigo “Las mujeres y el derecho a vivir uma vida libre de violência” de Marta Máuras, 

secretária da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), percebe-se que 

muitas das consequências provenientes da violência sexual que são apontadas em seu artigo 

também são percebidas no Haiti, de acordo com o artigo base. Isso porque muitas cidadãs 

engravidaram dos soldados e estes não assumiram a paternidade, deixando então seus filhos 

monoparentais, outras contraíram doenças sexualmente transmissíveis, outras ficaram com 

traumas psicológicos e houve até as que ficaram sem o apoio familiar. 

 De acordo com conhecimentos baseados em pesquisa sobre a temática das missões de paz da 

ONU e os artigos “Las mujeres y el derecho a vivir uma vida libre de violência” e “They put a 

few coins in your hands to drop a baby in you – 265 stories of Haitian children abandoned by 

UN fathers”, percebe-se que é necessário que a ONU faça adequações em suas atuações em 

missões de paz. 1. Em seu treinamento é necessário que os peacekeepers tenham a 

conhecimento sobre a consciência cultural do local; 2. Que não repatrie os acusados de 

violência sexual para que eles sejam julgados no país que cometeram seus crimes; 3. Analisar 

as denúncias e oferecer soluções efetivas contra os agressores e a favor das sobreviventes da 

violência; 4. Se unir ao governo local para oferecer cursos de educação sexual para os cidadãos. 

Dessa forma, gradualmente, a ocorrência de casos de violência sexual cairá e a ONU poderá 

garantir a total segurança e proteção dos civis. 
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