INTERVENQAO DO PRESIDENTE DOS CONSELHOS DE ESTADO E DE
MINISTROS DE CUBA, MIGUEL DIAZ-CANEL BERMUDEZ, NO DEBATE GERAL

DO 73° PERIODO DE SESSOES DA ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAQOES
UNIDAS. NOVA lORQUE, 26 DE SETEMBRO DE 2018.
Senhora Presldente:

Senhor Secretdrlo-Geral

Resulta impossivel estar aqui, falar desde esta tribuna em nome de Cuba e nao
evocar mementos histbricos da Assembleia-Geral que o sao tambbm da nossa
memoria mais inesquedvel: Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Raul Castro Ruz e o
chanceler da dignidade, RaOl Roa, por apenas citar os mais transcendentes,
trouxeram ate aqui, nao so a voz do nosso povo, mas a de outros povos latinoamericanos e caribenhos, africanos, asibticos, nao-alinhados, com os quais temos

partilhado mais de meio seculo de bataiha por uma ordem internacional justa, que
ainda esta longe de ser alcangada.

^ absurdo, porem coerente com a irracionalidade de um mundo em que 0,7% mais
rico da populagSo pode apropriar-se de 46% de toda a riqueza, ao passo que 70%
mais pobre apenas tem acesso a 2,7% da mesma; 3 460 milhoes de seres humanos
sobrevivem na pobreza; 821 milhoes padecem fome; 758 milhoes sao analfabetos e
844 milhoes carecem de servigos basicos de agua potbvel, cifras todas elas, falando

nisso, que elaboram e manejam habitualmente os organismos globais, mas que ao
que parece ainda nao alcangam a mobilizar suficientemente a conscibncia da
chamada comunidade internacional.

Essas realidades senhora Presldente, nao sao fruto do socialismo, como o
Presldente dos Estados Unidos da Ambrica afirmou ontem nesta sala. Sao

consequencia do capitalismo, nomeadamente do imperialismo e do neoliberalismo;

do egofsmo e da exclusao que acompanha a esse sistema, e de um paradigma
econbmico, politico, social e cultural que privilegia a acumulagao de riqueza em
poucas maos as custas da exploragao e da misbria das grandes maiorias.
0 capitalismo afiangou o colonialismo. Com ele nasceu o fascismo, o terrorismo e o
apartheid, espalharam-se as guerras e conflitos, os quebrantamentos da soberania e
da livre determinagao dos povos; a repressao dos trabalhadores, das minorias, dos

refugiados e dos migrantes. t oposto a solldariedade e a participagao democratica.

Os padroes de produgao e de consumo que Ihe caracterizam promovem a pilhagem,
0 militarismo, ameagam a paz, geram violagoes dos direitos humanos e constituem o
maior perlgo para o equilfbrio ecologico do planeta e a sobrevlvencia dos seres
humanos.

Que nlngu^m nos engane aduzindo que a humanidade n^o possui recursos
materials, financeiros e tecnologicos suficientes para erradicar a pobreza, a fome, as

doengas e outros flagelos. O que nao existe e a vontade politica dos paises
industrializados, que tem o dever moral, a responsabllidade historica e recursos
abundantes para resolver os problemas globais mais prementes.

A verdade § que ao mesmo tempo que se alega Insuficlencia de recursos para

cumprir os objectives e metas da Agenda 2030 ou encarar o impacto crescente da
mudanga climatica, no ano 2017 foram dilapidados em despesas militares 1,74 mil
milhoes de dolares, a cifra mais alta desde o fim da Guerra-Fria.

Amudanga climatica e outra realidade incontorn^vel e uma questao de sobrevlvencia
para a especie humana, em particular para os Pequenos Estados Insulares em
Desenvolvimento. Alguns dos seus efeitos ja sao irreverslveis. A evidencia cientlfica
indica um aumento de 1.1 graus Celsius com relagao ao perfodo pre-industrial, e que
9 de cada 10 pessoas respiram ar contaminado.

Nao obstante, OS Estados Unidos da America, um dos principals poluentes no

passado e no presents, rejeitam acompanhar a comunidade internacional no
cumprimento do Acordo de Paris sobre mudanga climatica. Comprometem assim a
prdpria vida das geragoes vindouras e a sobrevlvencia de todas as especies, inclulda
a humana.

Ainda mais, como se nao sobrassem as ameagas sobre a humanidade e as suas

deslumbrantes criagoes, 6 um facto que se perpetua e espaiha o hegemonismo
militar e nuclear, em detrimento da aspiragao maioritaria dos povos a um

desarmamento geral e completo, ideal esse que Cuba partiiha e como prova do seu
compromisso com este objectivo, no dia 31 de Janeiro passado, tornou-se no quinto
Estado em ratificar o Tratado sobre a Proibigao das Armas Nucleares.

Nesta instituigao que nasceu da vontade humana de superar com o dialogo entre as

nagoes a destruigao deixada por uma guerra terrfvel, nao e posslvel calar o perigo
que paira sobre todos, com a exacerbagao de conflitos locals, guerras de agressao
disfargadas de "intervengoes humanitarias", derrocamento de governos soberanos

pela forga, os chamados "golpes suaves", e a intervengao nos assuntos internes de
outros Estados, formas recorrentes de actuagao de algumas potdncias, com os mais
diversos pretextos.

A cooperagao Internacional para a promogao e protecgao de todos os direltos
humanos para todos 6 um imperativo; mas a sua manlpulagao discriminatdria e
selectiva com pretensoes de dominagao, viola os direitos a paz, d livre determinagao
e ao desenvolvimento dos povos.

Cuba rejeita a militarizagao do espago ultraterrestre e do ciberespago, bem como o
emprego encoberto e ilegal das tecnologias da informagao e das comunicagoes para
agredir outros Estados.
O exercicio do multilateralismo e o respeito pleno aos princlpios e normas do Direito

internacional para avangar rumo a um mundo multipolar, democratico e equitativo,
sao requerimentos para garantir a convivencia paclfica, preservar a paz e seguranga
internacionais, e encontrar solugdes duradouras aos problemas sistemicos.
Contra essa Idgica, o uso da ameaga e da forga, o unilateralismo, as pressoes,
represdiias e sangoes, que caracterizam de mode cada vez mais frequente a conduta
e a retdrica do governo estadunidense e o seu uso abusive do veto no Conselho de

Seguranga, para impor a sua agenda polftica, colocam enormes desafios e ameagas
dentro das prdprias Nagoes Unidas.

Per que nao acabamos de concretizar o prometido fortalecimento da AssembleiaGeral como principal drg§o de deliberagao, decisao e representagao? Nao deve
retardar-se nem impedir-se a reforma do Conselho de Seguranga, urgida de ajustarse aos tempos, democratizando a sua composigao e metodos de trabalho.
Hoje viemos reiterar o que o Comandante-em-Chefe da Revolugao Cubana, Fidel
Castro Ruz, disse per ocasiao do quinquag^simo aniversario da ONU e que resume
a mais nobre aspirag§o da maioria da Humanidade. Abro citagao: "Queremos um
mundo sem hegemonismos, sem armas nucleares, sem intervencionismos, sem
racismo, sem odios nacionais nem religiosos, sem ultrajes a soberania de nenhum

pals, com respeito a independencia e a livre determinagao dos povos, sem modelos
universais que nao consideram para nada as tradigoes e a cultura de todos os
componentes da humanidade, sem cru6is bloqueios que matam homens, mulheres e
criangas, jovens e idosos, como bombas atomicas silenciosas".
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la vao mais de 20 anos dessa demanda e nenhum daqueles males teve cura,

antes pelo contrario se tem exacerbado. Temos todo o direito a perguntar por que? E
0 dever de insistir na busca de solugdes efectlvas e justas.
Senhora Presidente:

"A Nossa America" e hoje cenario de persistentes ameagas, incompativeis com a
"Proclama da America Latina e as Caraibas como Zona de Paz", assinada em

Havana pelos Chefes de Estado e de Governo, em 2014, por ocasiSo da II Cimeira
da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos.

A atual administragao estadunidense tem proclamado a vigencia da Doutrina Monroe
e em um novo desdobramento da sua politica imperial na regiao, ataca Venezuela
com sanha especial.

Nesse contexto ameagador, queremos reiterar o nosso absolute apoio a Revolugao
Bolivariana e chavista, a uniao cfvico-militar do povo venezuelano e ao seu governo

legltimo e democr^tico, conduzido pelo presidente constitucional Nicolas Maduro
Mores. Rejeitamos as tentativas de intervengao e as san96es contra Venezuela, que
procuram asfixia-la economicamente e prejudicar as familias venezuelanas.
Recusamos os apelos para isolar essa nagao soberana que nao faz dano a ninguem.
Rejeitamos igualmente as tentativas de desestabilizar o governo da Nicaragua, um
pais de paz e onde se conseguiram notaveis avangos sociais, economicos e de
seguranga cidada em prol do seu povo.

Denunciamos o encarceramento com fins politicos do ex-presidente Luiz Inacio Lula
da Silva, e a decisao de impedir ao povo votar e eleger para a Presidencia o Ifder
mais popular do Brasil.

Solidarizamo-nos com as nagdes das Caraibas que solicitam legitima reparagao

pelos horrorosos vestfgios da escravatura, assim como o trato juste, especial e
diferenciado que merecem.

Reafirmamos o nosso compromisso historico com a livre determinagao e a
independencia do irmao povo de Porto Rico.

Apoiamos o legitimo reclame de soberania de Argentina sobre as llhas Malvinas,
Sandwich do Sul e Georgia do Sul.

Reiteramos o apolo irrestrito a uma solupao ampla, justa e duradoura para o conflito
israelense-palestinlano, na base da criagao de dois Estados, que permita ao povo
palestiniano exercer o direito a livre determina^ao e a dlspor de um Estado
independente e soberano nas frontelras anteriores a 1967, com Jerusalem Oriental
como a sua capital. Rejeitamos a acgao unilateral dos Estados Unidos de
estabelecer a sua representagao diplomatica na cidade de Jerusalem, o que agudiza
ainda mais as tensoes na regiao. Condenamos a barbarie das forgas israelenses
contra a populagao civil em Gaza.
Reafirmamos a nossa invariavel solidariedade com o povo saharaui; e o apoio a

procura de uma resposta definitiva a questao do Saara Ocidental, que permita o
exercicio do direito a autodeterminagao e a viver em paz no seu territdrio.

Apoiamos a procura de uma solugao pacifica e negociada para a situagao imposta a
SIria, sem inger§ncia externa e com pleno respeito pela sua soberania e integridade
territorial. Rejeitamos qualquer intervengao directa ou indirecta, que seja levada a
cabo sem o acordo das autoridades legitimas daquele pais.

A continuada expansao da OTAN rumo as fronteiras com Russia provoca sdrios
perigos, agravados pela imposigao de sangoes arbitrarias, que rechagamos.

Demandamos o cumprimento do denominado Acordo Nuclear com a Republica
Islamica do Ira.

Damos as boas-vindas ao processo de aproximagao e dialogo inter-coreano que

constitui a via para a consecugSo de uma paz duradoura, a reconciliagao e a
estabilidade da Peninsula Coreana. Ao mesmo tempo, condenamos energicamente a

imposigao de sangoes unilaterais e injustas contra a Republica Popular Democratica
de Coreia e a ingerencia externa nos assuntos coreanos.

As violagoes das regras do comercio internacional e as medidas punitivas contra
China, tamb§m contra a Uniao Europeia e outros paises terao consequencias
prejudiciais, em especial para os Estados em desenvolvimento.

Advogamos pelo dialogo e a concertagao, gragas ao qual podemos informar hoje que
0 Acordo de Dialogo Politico e Cooperagao entre a Uniao Europeia e Cuba entrou

em vigor provisoriamente e constitui uma boa base para desenvolver os proveitosos
vinculos entre as Partes.

Senhora Presidente:

O governo dos Estados Unidos mantem para com Cuba uma retbrica agressiva e
uma politlca encaminhada a subverter p sistema pontico, economico, social e cultural
do meu pals. Contrbrlo aos interesses de ambos os povos e cedendo as pressoes de
sectores minoritarios, o governo dos Estados Unidos dedicou-se a fabricar
artificialmente, com falsos pretextos, cenbrios de tensao e hostilidade que a ninguem
beneficiam.

Isso contrasta com o facto de que mantemos relapoes diplomaticas formais e

programas de cooperapao mutuamente beneficiosos, em um grupo limitado de areas.
Entre os nossos povos, desfrutamos de vfnculos historicos e culturais cada vez mais
proximos, com expressoes nas artes, no desporto, nas ciencias, no meio ambiente,
entre outros. As potencialidades para uma relapao comercial fluida sao conhecidas e
um entendimento genuine e respeitoso beneficiaria os interesses de toda a regiao.
Contudo, 0 elemento essencial e definitorio da relapao bilateral continua a ser o

bloqueio, que pretende estrangular a economia cubana, com o proposito de gerar
penuria e alterar a ordem constitucional. Trata-se de uma polltica cruel, que castiga
as famllias cubanas e a toda a Napao.

Gonsiste no sistema de sanpoes econbmicas mais abrangente e prolongado que
tenha side aplicado jamais contra pals algum. Tem constituldo e continua a ser um
entrave fundamental para o desenvolvimento do pals e para a realizapao das
aspirapbes de progresso e bem-estar de varias gerapbes de cubanos.
Como foi dito durante tantos anos neste proprio cenario, o bloqueio prejudice

gravemente tambem, pela sua agressiva aplicapao extraterritorial, a soberania e os
interesses de todos os palses.

Em
nome
do
povo
cubano,
agradepo
a
esta
Assembleia-Geral pela sua rejeipao quase unanime ao bloqueio economico, comercial e
financeiro imposto pelos Estados Unidos da Ambrica contra o meu pals.

Mas a actuapao do governo dos Estados Unidos contra o meu pals, vai mais alem.
Inclui programas pbblicos e encobertos de groseira intromissao nos nossos assuntos
internos, proposito para o qual utilize dezenas de milhbes de dblares que sao
oficialmente aprovados no seu orpamento, em violapao das normas e princlpios

sobre os que descansa esta Organizagao e em particular, da soberania de Cuba
como nagao independente.

Cuba mant^m a disposigSo de desenvolver uma relagao respeitosa e civillzada com
0 governo dos Estados Unidos, na base da Igualdade soberana e o respelto mOtuo.
Essa e a vontade do povo cubano e sabemos que se trata de uma asplragao
compartilhada pela maioria dos cidadaos estadunidenses e, particularmente, pelos
cubanos que resldem nesse pals.
Contlnuaremos reclamando sem descanso, o fim do cruel bloqueio economico,

comercial e financeiro, a devolugao do territorio ilegalmente ocupado pela Base
Naval de Guantanamo e a compensagao justa ao nosso povo pelos milhares de

mortos e mutilados e pelo dano economico e material ocasionado em tantos anos de
agressao.

Cuba sempre estara disposta a dialogar e a cooperar desde o respelto e o trato entre
iguais. Nunca realizaremos concessoes que afectem a soberania e independencia
nacional, nao negociaremos os nossos princfpios, nem aceitaremos
condicionamentos.

Apesar do bloqueio, da hostilidade e das acgoes que executam os Estados Unidos
da America para impor uma mudanga de regime em Cuba, ca esta a Revolugao
Cubana, viva e pujante, fiel aos seus princfpios!
Senhora Presidente:

O cambio de geragao no nosso governo nao deve ilusionar os adversarios da
Revolugao. Somos a contlnuidade, nao a ruptura. Cuba tem continuado dando
passos para aperfeigoar o seu modelo de desenvolvimento econdmico e social, no
intuito de construir uma nagao soberana, independente, socialista, democratica,
prdspera e sustentavel. Esse e o caminho que escolhemos livremente.
O povo cubano Jamais voltara ao passado oprobrioso do qua! se libertou com os
maiores sacrificios, durante 150 anos de luta pela independencia e pela dignidade

plena. For decisao da maioria esmagadora das cubanas e dos cubanos, daremos
contlnuidade a obra empreendida quase 60 anos atras.
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Com essa convic^ao, comeQamos um processo de reforma da Constitui9ao,

exerclcio genuinamente participative e democratico, mediante discussao popular do
projecto que sera aprovado finalmente em referendo. Tenho a certeza de que nao
haver^ mudanpas nos nossos objectivos estrategicos e que o car^cter irrevog^vel do
socialismo sera ratificado.

Os princlpios da nossa polftica externa permanecerao inalteraveis. Como expressou
0 Primeiro Secretario do nosso Partido, Raul Castro Ruz, na sua intervenpao por

ocasiao do 70° Anivers^rio da Organiza9ao das Na96es Unidas, e abro cita9ao: "a
comunidade internacional podera contar sempre com a sincera voz de Cuba face a

injustipa, a desigualdade, o subdesenvolvimento, a discrimina9ao e a manipula9ao; e
pelo estabelecimento de uma ordem internacional mais justa e equitativa, em cujo
centre se coloque, realmente, o ser humane, a sua dignidade e bem-estar".
A Cuba em nome da qual falo hoje e orgulhosa continuadora dessa politica

independente, soberana, fraternal e solidaria com os pobres da terra, produtores de
toda a riqueza do planeta, embora a injusta ordem global os castigue com a miseria,
em nome de palavras como democracia, liberdade e direitos humanos, que os
poderosos, na realidade, tem esvaziado de conteudo.
Foi emocionante e grate fazer uso da palavra na mesma tribuna onde tantas vezes
OS nossos Ifderes expressaram verdades tao poderosas que ainda nos estremecem,
frente aos representantes das mais de 190 na96es que, rejeitando chantagens e

pressoes, cada ano lotam o quadro de vota9bes de dignos sfmbolos verdes de
aprova9ao a nossa demanda de por termino ao bloqueio.

Despe90-me com a esperan9a de que as nobres aspira9oes da maioria da
Humanidade terminem por realizar-se antes que novas gerapbes venham ocupar
esta tribuna reclamando a mesma coisa que hoje reclamamos nos e ontem
reclamaram os nossos historicos predecessores.

Muito obrigado.

