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Kuba uppmanar

Syrienkonflikten 
till FNs generalförsamling

I ett uttalande från utrikesministeriet 130902 uppmanar 
Kuba FNs säkerhetsråd  att leva upp till sitt uppdrag att 
förhindra att freden bryts och hejdar en militär intervention 
som hotar internationell säkerhet i denna explosiva område 
i världen.

Kuba anser att generalförsamlingen där alla medlemmar 
är företrädda också har ansvar att stoppa ett anfall, framför 
allt när det kan förutses att säkerhetsrådet, på grund 
av USAs övermakt i rådet, inte kan fatta något beslut. 
Generalförsamlingen bör använda sin rätt och brådskande 
samlas  och vidta nödvändiga åtgärder. […]

Kuba uppmanar också de som leder opinionsbildningen 
i USA och världen att förhindra  att djungelns lag får 
företräde framför förnuftet och att olagliga och orättfärdiga 
angrepp tiktas mot andra länder, och försöken att ersätta 
diplomatin med krig.   […]
Utdrag och översättning Eva Björklund

Celac om Syrien
Latinamerikanska och karibiska gemenskapen, Celac, 

beklagar djupt förlusten av människoliv och uttrycker sin 
allvarliga oro för läget i Syriens arabiska republik och för 
de faror det kan medföra för hela Mellanöstern och för 
internationell fred och säkerhet.  Celac uttrycker sin mest 
energiska avsky för användningen av kemiska vapen och 
alla massförstörelsevapen, oberoende av var de används 
och vem som använder dem. Celacs medlemsländer 
bekräftar sin fullständiga anslutning till Konventionen om 
förbud för utveckling, tillverkning, lagring och användning 
av kemiska vapen, och för deras förstöring. 

Följaktligen uppmanar Celac alla som har bevis för 
användning av kemiska vapen i Syrien och av vem, att de 
överlämnar dem till FNs undersökningsmekanismer, för att 
uppnå fullständig klarhet och åtgärder kunna vidtas. 

Celac begär att säkerhetsrådet utifrån sin behörighet 
och från undersökningskommissionen rapport intensifierar 
sina ansträngningar för fred och slut på aggressionerna och 
om det kan visas att kemiska vapen använts och vem som 
är ansvarig för detta, ser till att de inte undgår straff. 

Celac påminner om att endast säkerhetsrådet har rätt att 
vidta åtgärder, i enlighet med FN-stadgan. 

Celac bekräftar sin fredsvilja och respekt för principerna 
i FN-stadgan och folkrätten, innefattande den humanitära 
rätten, och kräver omedelbart slut på våldsanvändningen 
samt att civilbefolkningen skyddas, och uppmanar bestämt 
alla att upphöra med vapenförsändelser till det syriska 
området och att alla parter undviker fientligheter och 
angrepp på civilbefolkningen, och att förutsättningar skapas 
för att gå vidare med en politisk förhandlingslösning på 
konflikten i Syrien, som har kostat tusentals oskyldiga liv. 

Celac uppmanar FNs generalsekreterare att fortsätta 
sina ansträngningar för att få slut på konflikten och upprepar 
sitt stöd till Lakdar Brahimi, FNs och Arabförbundets 
särskilda representant och för en internationell konferens 
om läget i Syrien.   Havanna 130909
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