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SPECIAAL COMMUNIQUE TER ONDERSTEUNING VAN DE STRIJD 
TEGEN TERRORISME IN AL ZIJN VORMEN EN UITINGEN 

 
De staatshoofden en regeringsleiders van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, 

tesamen gekomen in Santiago, Chili, op 28 januari 2013, in het kader van de Top van de 
Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) Herhalen hun absolute 
veroordeling van alle daden van terrorisme als een misdadige en niet te rechtvaardigen daad en 
herbevestigen hun verbintenis tot bestrijding van het terrorisme in al zijn vormen en 
manifestaties, in strikte naleving van het internationaal recht, internationale normen ter 
bescherming van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht; waartoe zij, onder 
andere, telkens als dit noodzakelijk blijkt , hun nationale wetgeving zullen aanpassen en zij een 
effectieve en actieve nationale en internationale samenwerking zullen bevorderen ter 
voorkoming van, voor het onderzoek, bestraffen en elimineren van alle uitingen van deze plaag. 
Tevens verplichten zij zich maatregelen te treffen om de financiering en de voorbereiding van 
welke terroristische daad dan ook te voorkomen, te bestraffen en te uit te roeien en aan 
terroristen, aanstichters, financiers, schrijvers, promoters en deelnemers aan terroristische 
activiteiten een veilige haven te weigeren, in overeenstemming met de internationale juridische 
kader en ook de respectievelijke internationale conventies en de relevante resoluties van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de VN-Veiligheidsraad.  

 
Zij herbevestigen hun verbintenis met Wereld Strategie tegen Terrorisme van de 

Verenigde Naties, aangenomen in September 2006, herzien in 2008, 2010 en 2012, en herhalen 
hun vastberadenheid om de beginselen van deze strategie toe te passen en maatregelen in de 
strekking hiervan aan te nemen om op de meest effectieve manier een einde te maken aan de 
dreiging van het terrorisme met respect voor de rechtsstaat en de mensenrechten. Zij 
verwelkomen ook het werk van het team van de VN-Secretaris-Generaal voor de uitvoering van 
de strategie , voor het verspreiden en de coordinatie van de werkzaamheden van het VN-
systeem ten dienste van de integrale toepassing hiervan. 

 
Zij bevestiging de noodzaak om straffeloosheid te vermijden voor degenen die 

terroristische daden uitvoeren en dringen er bij alle staten op aan om, in overeenstemming met 
de bepalingen van het internationaal recht, volledige samen te werken bij de strijd tegen het 
terrorisme, met name met hen op wiens grondgebied of tegen wiens burgers terroristische 
daden worden gepleegd, teneinde een ieder die de financiering, planning, voorbereiding of 
uitvoering van terroristische daden ondersteunt of faciliteert, of zorgt voor een veilig 
onderkomen, deelneemt of tracht deel te nemen aan deze daden, te vinden en vast te nemen, 
hen een veilige haven te ontnemen en hen voor het gerecht te brengen, op basis van het 
beginsel van vervolging of uitlevering, onder het nationale recht.  

  
Zij verwerpen het eenzijdig opstellen van lijsten die Staten beschuldigen van het 

vermoedelijk ondersteunen en sponsoren van terrorisme, hetgeen inconsistent is met het 
internationale recht. 
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Zij geven uiting aan hun solidariteit met de slachtoffers en de families van de slachtoffers 
van terrorisme in alle zijn vormen en uitingen, waar dergelijke daden ook maar hebben 
plaatsgevonden en ongeacht wie hierbij betrokken zijn, wie de daden gesponsord heeft of 
gefinancierd en welke motivatie ook maar wordt aangevoerd als rechtvaardiging van deze 
misdaden. 

 
Zij dringen er bij alle lidstaten op aan ervoor te zorgen dat niet, in overeenstemming met 

het internationaal recht, de vluchtelingen- of asielzoekersstatus wordt misbruikt door de 
financiers, plegers, organisatoren of sponsors van terroristische daden, en dat men niet de 
rechtvaardiging van politieke motivatie erkent als grond voor een weigering van een verzoek om 
uitlevering van personen opdat de justitie over hun verantwoordelijkheid bij terroristische 
daden kan oordelen. 

 
Zij veroordelen het feit dat de verantwoordelijke voor de terroristische bomaanslag op 

een vliegtuig van Cubana de Aviación in oktober 1976, met de dood van 73 onschuldige burgers 
tot gevolg, is niet vervolgd voor terrorisme, en zij ondersteunen de inspanningen om diens 
uitlevering te verkrijgen of de verantwoordelijke voor de rechtbank te dagen. 

 
Zij bevestigen de betekenis van de uitlevering als een essentieel instrument in de strijd 

tegen het terrorisme en dringen er op aan bij de staten die verzoeken om de uitlevering van 
terroristen door lidstaten van onze Gemeenschap hebben ontvangen, om deze goed te 
overwegen binnen het toepasselijke juridische kader. 

 
Zij roepen alle Staten, die dit nog niet hebben gedaan, dringend op om de mogelijkheid te 

overwegen deel uit te maken van alle verdragen en protocollen inzake om het terrorisme, om 
zo te voldoen aan de verplichtingen die uit deze instrumenten voortkomen, als ook zich aan te 
sluiten bij alle internationale overeenkomsten die hen aanzetten juridische medewerking te 
verlenen, en degenen die deelnemen aan of terroristische daden plegen, of deze financieren, 
hetzij sponsoren te met spoed te vervolgen, te veroordelen en te bestraffen, immer in strikte 
naleving van het Internationaal recht en met eerbiediging van de mensenrechten en het 
internationale humanitaire recht, als ook de nationale wetgeving van elke lidstaat, zonder 
onderscheid of deze daden gepleegd zijn tegen personen, openbare of particuliere middelen 
voor transport van vracht of passagiers, tegen internationaal beschermde personen, tegen 
diplomatieke vertegenwoordigingen, toeristische voorzieningen of andere publieke of private 
voorzieningen. 

 
Zij zullen zich blijven inspannen om maatregelen te nemen die nodig en passend zijn en in 

overeenstemming met hun verplichtingen krachtens het internationaal recht teneinde via de 
wet het aanzetten tot terroristische daden te verbieden en dergelijke gedragingen te 
voorkomen. 

 
Zij vragen aan de Staten, die binnen de Verenigde Naties samenwerken om een akkoorde 

te bereiken voor een algemeen verdrag tegen internationaal terrorisme, de kwesties op te 
lossen die nog open staan als obstakel voor het bereiken van het Verdrag, met inbegrip van de 
wettelijke definitie en reikwijdte van de handelingen die het verdrag bevat , opdat het zal 
kunnen dienen als een effectief instrument om het terrorisme te bestrijden. Ze beloven een 
actieve samenwerking met de bevoegde organen binnen het VN-systeem te ter voorkoming en 
bestrijding van terrorisme. 
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Zij herhalen hun diepe medeleven met de slachtoffers van terroristische daden, en zij 
uiten de hoop dat deze de nodige ondersteuning zullen krijgen en de wens dat de Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties vervolg zal geven aan het Eerste Internationale Symposium 
van de Verenigde Naties voor Slachtoffers van Terrorisme, dat in 2008 plaatsvond. 

 
Zij zullen zich inzetten opdat de solidariteit van de Internationale Gemeenschap kan leiden 

tot de oprichting, in het kader van de Verenigde Naties, van een praktisch mechanisme voor 
internationale bijstand aan slachtoffers van terrorisme. 

 
Santiago, Chili, 28 januari 2013 


