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Det var Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez
som talade för Celac, den Latinamerikanska och
Karibiska Gemenskapen i FNs säkerhetsråd. Och det
var Argentinas president Cristina Fernandez som i
egenskap av säkerhetsrådets augustiordförande hade
inbjudit Celac till säkerhetsrådets överläggning. Hon
framhöll de latinamerikanska och karibiska ländernas
erfarenheter när det gäller konfliktlösning och när det
gäller regionala organisationer samarbete med FN för att
skapa och upprätthålla fred och säkerhet i världen. Hon
framhöll Celacs och Unasurs betydelse för att lösa olika
konfliktsituationer. Principen är att uppnå enhälliga beslut:
”Ingen lämnar bordet förrän frågan är löst med allas
samtycke.”
Bruno Rodriguez tog vid och framhöll Latinamerikas
och Karibiens betydelse som ett fredens område, ett
kärnvapenfritt område i Amerika, där bara USA har denna
typ av vapen, som behöver avskaffas. Och han talade om
Celacs principer och samarbete, utifrån Caracasuttalandet
2011.
”Latinamerikas och Karibiens historia har förändrats.
200 år efter vår befrielse börjar den ”Republik av nationer”
och det ”Vårt Amerika” som Bolivar och Martí verkade för
att ta form. [...]
När Celac grundades åtog sig våra stats- och
regeringschefer att ”bygga en mer rättvis, jämlik och
harmonisk internationell ordning som grundar sig på
respekt för folkrätten och FN-stadgan, innefattande alla
staters lika rätt till självbestämmande, fredlig lösning av
konflikter, respekt för staternas territoriella integritet och
icke inblandning i deras inhemska angelägenheter. [...]
De bekräftade ”varje lands rätt att upprätta sitt eget
politiska system, utan att utsättas för hot, angrepp och
ensidiga tvångsåtgärder och i en atmosfär av fred, stabilitet,
rättsäkerhet, demokrati och respekt för de mänskliga
rättigheterna”. [...]
Celac eftersträvar politisk, ekonomisk, social
och kulturell integration, för att främja och uttrycka
vår rika kulturella mångfald och vara ett forum för
den latinamerikanska och karibiska identiteten, vår
gemensamma historia och kamp för rättvisa och frihet.
Vi ska också främja och uttrycka en enad latinamerikansk
och karibisk röst i principiella frågor i internationella
sammanhang, liksom i samtal med andra regioner och
länder. [...]
När det gäller FNs aktuella fredsansträngningarna
anser Celac att för långvarig stabilitet och förebyggande
av konflikter att det är nödvändigt att stärka FNs närvaro
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Under augusti månad innehade Argentinas president Christina Fernandez ordförandeskapet i FNs säkerhetsråd. På fotot
hälsas hon välkommen av generalsekreteraren Ban Ki Moon

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez talade inför säkerhetsrådet som företrädare för årets ordförandeland i Celac,
Den Latinamerikanska och Karibiska Gemenskapen.

på fälten, inte bara för fredsbevarande, som är avgörande,
utan också för att stärka nationella institutioner och främja
återuppbyggande och ekonomisk och social utveckling
inom konfliktområden. [...]
Det gläder oss att Celac på detta sätt kan delta i
säkerhetsrådets överläggningar. Celac har redan börjat
uppträda som en enad kraft i FN. Celac är starkt engagerat
för FNs multilaterala karaktär och för en omfattande
förändring av FN-systemet för att demokratisera de
internationella beslutsfattandet, och särskilt säkerhetsrådet”
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