
SPECIAAL COMMUNIQUÉ OVER DE FALKLAND EILANDEN 
 

1.  Op 28 januari 2013 zijn de staatshoofden en regeringsleiders van Latijns-Amerika en 
het Caribische gebied, bijeengekomen in Santiago, Chili, in het kader van de Topbijeenkomst van 
de Gemeenschap van Latijns- Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC). Zij benadrukken 
nogmaals hun steun aan de legitieme rechten van de Republiek van Argentinië in het geschil 
over de soevereiniteit van de Falkland eilanden, Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden 
en de omliggende zeegebieden. Zij benadrukken verder de blijvende interesse van de landen 
van de regio opdat de regeringen van de Republiek van Argentinie en van het Verenigd 
Koninkrijk en Noord-Ierland de onderhandelingen hervatten. En zo snel mogelijk een rustige en 
definitieve oplossing voor het geschil vinden die in overeenstemming is met de desbetreffende 
resoluties van de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De 
resoluties zijn ook verwoord gedurende de eerdere verklaringen van de Groep van Rio en de 
Topbijeenkomst van Latijns-Amerikaanse landen en het Caribische gebied (CALC). Met name op 
de Topbijeenkomst van Riviera Maya, Mexico, op 23 februari 2010, die deel uitmaakte van het 
historische erfgoed van de CELAC. 

 
2.  Bovendien wijzen zij op het belang van de naleving van de bepalingen van Resolutie 

31/49 van de Verenigde Naties. Deze Resolutie roept beide partijen op zich te onthouden van 
het goedkeuren van besluiten die eenzijdige wijzigingen van de situatie voortbrengen. In ieder 
geval gedurende het proces dat wordt aanbevolen door de Algemene Vergadering waarin de 
eilanden zich bevinden. 

 
3.  Ze benadrukken de voortdurende constructieve houding en de bereidheid van de 

Argentijnse Regering een vreedzame en definitieve oplossing te bereiken door middel van 
onderhandelingen voor de anachronistische koloniale situatie op Amerikaanse bodem.  

 
4.  In dit verband hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de Gemeenschap 

van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) , de Trojka van CELAC verzocht opnieuw 
contact op te nemen met de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de heer Ban Ki-
moon, om te informeren over de status van de voortgang van zijn acties binnen het kader van 
de goede diensten missie die hem zijn toevertrouwd door de Algemene Vergadering. En om op 
zoek te gaan naar de hervatting van de onderhandelingen tussen Argentinië en het Verenigd 
Koninkrijk en Noord-Ierland met het oog op het vinden van een snelle en vreedzame oplossing 
voor het geschil over de soevereiniteit van de Falkland-eilanden. 

 
5.  De staatshoofden en regeringsleiders van CELAC danken de Trojka voor haar daden. 
 

Santiago, Chili, 28 januari 2013 

 

   

 
 


