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Charles J. Haughey byl šestý Taoiseach Irské republiky. On vedl vlády 
od 1979 k 1981, v roce 1982, od 1987 k 1989, a konečně od 1989 k 
1992.

Taoiseach Charles J. Haughey  
Rank: 6th 
Požadavky na úřadu: 11. prosince, 1979 - 30. června, 1981
9. března, 1982 - 14. prosince, 1982
10. března 1987 - 11. února 1992 
Předchůdcové: Jack Lynch
Garret Fitzgerald 
Nástupcové: Garret Fitzgerald
Albert Reynolds 
Datum narození: 16. září, 1925 
Místo narození: Mayo, Irsko 
Profese: Účetní 
Politická strana: Fianna Fáil 

Časný život

Charles J. Haughey byl narozen na 16. září 1925 v Castlebar, Kraj 
Mayo. Haughey byl vzděláván u St Joseph je, Marino v Dublinu. On se 
kvalifikoval jako účetní od Vysoká škola univerzity Dublin a 
pokračoval pro další studia u hospod krále. Oba Haugheyovi rodiči, 
Seán a Sarah, byli oba od Derryho a byl aktivní během války za 
nezávislost. Když Charles byl narozen jeho otec sloužil v armádě, 
nicméně, on vyvíjel sklerózu multiplex a musel odejít. Rodina pak se 
stěhovala do Dublina. Předtím Haughey byl volen k Dáil Éireann on byl 
zaměstnán v účetnické firmě Haughey, Boland.

Ministr pro spravedlnost

Haughey byl jeden nejspornější irských politiků. On dal se na jeho 
politickou kariéru s trapnou porážkou v doplňovacích volbách. 
Nicméně, v Irské všeobecné volby, 1957 on byl volen k Dáil Éireann. 
Jeho první ministerské křeslo byla parlamentní sekretářka (mladší 
ministr) k ministru pro spravedlnost, Oscar Traynor. Ačkoli Haughey 
byl zeť pak-flámovat-vůdce a Taoiseach, Sean Lemass, Lemass nutil 
Haugheye odmítnout nabídku, který byl vyroben skříňkou. Haughey vzal 
poštu stejně, nakonec nahrazovat Traynora jak ministr spravedlnosti, 
s místem ve skříňce v roce 1961.

Haughey dokázal být možná nejlepší ministr pro spravedlnost v irské 
historii, zavádět měřítko legislativní reformy, která byla 
nesrovnatelná, dříve nebo protože. V roce 1964, když ministr 
zemědělství, Paddy Smith, odstoupil v hlavní řadě, Lemass pohyboval 
Haugheyem k tomu oddělení. Jeho období jako ministr zemědělství bylo 
méně úspěšné, nicméně. On sloužil jako prezident Eamon de Valeru' s 
ředitel voleb v Irské prezidentské volby, 1966. On přesvědčoval 
Telifís Éireann nepokrýt kampaň kandidáta soupeře, Pokutovat Gael' s 
Tom O'Higgins, na základě to jak de Valeru wasn't campaigning, ke 
krytu O'Higgins by byl nečestný. Nicméně de Valeru pak dostal vysoce 
veřejný profil jako prezident a jak poslední survivor vůdců 
nadřízeného Povstání Velikonoc během 1966 povstání fiftieth 
commemoration. Nicméně jeho kampaň šla špatně špatný, s de Valera jen 
škrabat novou volbu deset tisíc hlasuje ven hlasování úhrnu téměř 
jednoho miliónu. De Valera vyvinul negativní názor Haugheye, koho on 
distrusted a koho on řekl dalšímu ministrovi některé roky později by 



zničil Fiannu Fáil.

Ustoupil od 1966 nabídky vedení
V roce 1966, Lemass odstoupil jako Taoiseach. Fianna Fáil vypadal 
předurčený mít první vybojovanou bitvu za vedení, s možnými kandidáty 
včetně Haugheye, Neil Blaney, Paddy Hillery a George Colley. Hillery 
nicméně wasn't zainteresovaný, zatímco Lemass mluvil nejvíce jiní ven 
napadnout, navrhovat ministra pro financi, Napínat Lynche, jako vůdce 
kompromisu. Colley nicméně odmítl ustoupit. Lynch byl overewhelmingly 
zvolený předseda. On jmenoval Haugheye k jeho starému postu jako 
ministr pro financi.

Krize paží, 1970
Znovu, Haughey ukazoval radikála, reformovat pruh. Iniciativy malého 
měřítka zaujaly veřejnou mysl; uvolnit cestování pro důchodce na 
veřejné dopravě, nezdaňovaný stav pro umělce. Pozdní šedesátá léta 
viděla vzhled násilí na ulicích Severního Irska. Nacionalisté se 
dostali pod útok od Loyalists a bezpečnostní síly. Haughey byl 
soucitný k jejich příčině. V 1970 on byl obviněn, spolu s Neilem 
Blaneyem, ilegálně dovozních zbraní s účelem dodávat je 
nacionalistům. Taoiseach, Napínat Lynche, propustil oba ministry pro 
ne řídit se stranickou politikou. V Květnu 1970 Haughey byl zatknut 
pro konspirovat, aby dovážel paže ilegálně. V ' ozbrojí soud ' který 
znamenal, oba Haughey a Neil Blaney byl propuštěn.

Taoiseach

V 1975 Fianna Fáil byl v opozici. Haughey byl jmenován jako mluvčí 
strany na zdraví. Po přesvědčivém vítězství v Irské všeobecné volby, 
1977 Haughey byl jmenovaný ministr pro zdraví. V 1979 Jack Lynch 
odešel jako Taoiseach a Fianna Fáil vůdce. George Colley a Haughey 
byl dva kandidáti v zápase vedení. Haughey byl zvolený předseda a byl 
jmenován Taoiseach Dáil. Jeho první vláda nedokázala se pustit do 
hospodářské krize na venkově v době. V 1981 volby byly volány a 
Pokutovat Gael-Pracovní koalice přišla k síle. Toto trvalo do 1982 
když Haughey se vrátil jako Taoiseach. Nicméně v Listopadu 1982 další 
volby byly volány a koalice přišla k síle znovu.

V Irské všeobecné volby, 1987 Haughey se stal Taoiseach v menšině 
Fianna Fáil vláda. Jeho administrace dělala vážný pokrok pozorovat 
navrácení rovnováhy ve veřejnosti financuje. V 1989 další volby byly 
volány nicméně Fianna Fáil ztracená místa v Dáil. Koaliční vláda byla 
tvořena mezitím Fianna Fáil a Demokraté progresivisty, šel Desmond 
O'Malley. V 1991 Haughey a Ministe rfor zahraniční záležitosti, 
Gerard Collins, oficiálně zapsal Irsko jako členové jediné evropské 
měny - Euro. V Listopadu 1991 Albert Reynolds napadal Haugheye pro 
pozici Fianna Fáil vůdce. On byl neúspěšný v jeho nabídce a 
rezignoval jako ministr pro financi.

Rezignační následující obvinění

V Únoru 1992 bývalý ministr pro spravedlnost, Seán Doherty, řečený v 
televizním interview že Haughey byl vědomý tappings telefonu dvou 
politických novinářů v 1982. Haughey popíral toto ale byl nucený 
odstoupit jako Taoiseach. Albert Reynolds se stal Taoiseach a Fianna 
Fáil vůdce.

Haughey rakovina



Mediální zprávy v Květnu 2003 navrhl, že Haughey, kdo byl 
diagnostikován s terminálem rakovina prostaty v 1995 snášel hlavní 
náhlý pokles ve zdraví. Jeho syn, Sean Haughey, TD letěl zpátky od do 
zahraničí se připojit k jeho rodině u Haugheyova místa u postele v 
Dublin nemocnici. Nicméně Haughey se zotavil. Nicméně na 13 srpnu 
2003 to bylo ukázalo to Haughey, stát před požadavky k platovým 
miliónům eura v dlužných daních na undeclared příjem, musel prodávat 
jeho velké georgian bydliště a majetek v Kinsealy na severu Kraj 
Dublin. To bylo hlásil, že dohoda by vsítila Haughey 35 miliónů eura 
před daní. Haughey bude nicméně pokračovat vlastnit jeho vlastní 
soukromý ostrov, Innisvickalaun, jeden známý Blasket ostrovy.

Předcházený:
Jack Lynch

Taoiseach (1977-1979)
 Ministerští předsedové Irska
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Taoiseach (1982-1987) Ministerští předsedové Irska
Taoisigh na hÉireann Uspěl:
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Taoiseach (1992-1994) 


