CONSENSUS VAN CHAGUARAMAS

“…De zoektocht naar integratie is iets in de aard van een epische strijd: een
strijd voor congruentie tussen wat we verkondigen en wat we in staat zijn te doen;
een strijd om structuren van samenwerking en integratie te onderhandelen, te
ontwerpen en op te trekken waar het nationaal belang en het regionale doel in
overeenstemming met elkaar worden gebracht, en nationale offers in evenwicht
zijn met nationale voordelen; een strijd om de institutionele machinerie die ten
dienste staat aan de missie van integratie en samenwerking te stroomlijnen en aan
te scherpen.”

Roderick Rainford, Secretaris-Generaal
Caribische Gemeenschap (1983-1992)

Voorwoord

Het veertien leden tellend leiderschap van de Caribische Gemeenschap was voor het laatst bijeen
rond het eind van deze eeuw, toen ze een nieuw tempo wilden vaststellen voor het regionale
integratieproces in het nieuwe millennium.
Als een van de agendapunten op de Zevende Speciale Vergadering van de Conferentie
van Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap (CARICOM) welke werd gehouden op
26-27 oktober 1999 te Chaguaramas, Trinidad en Tobago, hebben de leiders van de
Gemeenschap beraadslaagd over een tweeledige kwestie getiteld “De Twintigste Eeuw
Afsluitend/De Eenentwintigste Aanvangend”. Hun focus – “Een Visie voor de Gemeenschap in
het Begin van de Eenentwintigste Eeuw” en “Versterking van de Instituten van de
Gemeenschap”.
Er zijn eerder discussies geweest over deze aangelegenheden. Een van deze momenten
was een interactie met een vertegenwoordigend lichaam van de Jongeren van de Gemeenschap
tijdens een retraite te Saramacca, in Suriname, in maart 1999. De jonge mensen hadden hun visie
en tempo voor het voor het regionaal integratieproces reeds aangegeven op een
Jongerenvergadering van Parlementariërs van de Caribische Gemeenschap, gehouden op de
Bahama’s in oktober 1998 als een onderdeel van de viering van het 25-jarig bestaan van de
Caribische Gemeenschap.
Bij het bepalen van de nieuwe stappen voorwaarts voor het regionaal integratieproces,
kwamen de Regeringsleiders overeen dat het noodzakelijk was dat ze eerst de inventaris zouden
opmaken en hun niet-afgehandelde agenda voor de 20ste eeuw zouden afmaken. Ze keerden terug
naar de Verklaring van Grand Anse uit 1989 en bestudeerden het Werkplan dat toen was
aangenomen en beoordeelden de vooruitgang gemaakt met de tenuitvoerlegging van de
maatregelen die zij hadden uitgewerkt om de integratiebeweging voorwaarts het laatste
decennium van deze eeuw in te voeren. Zij dachten ook terug aan het Rapport van de WestIndische Commissie – Time for Action – dat was voortgevloeid uit hun beraadslagingen van
1989 en herhaalden de aanhoudende relevantie van de aanbevelingen van dat rapport.
Tegen deze achtergrond en in consensus hebben de leiders van de zesentwintig jaar oude
Caribische Gemeenschap, terug op haar geboorteplaats te Chaguaramas, doortastend de te
verwerkelijken doelen uitgezet, alsook de actie te ondernemen naarmate de Regio doelbewust
haar intrede doet in de 21ste eeuw.
De Consensus van Chaguaramas zal het tempo aangeven waarin alle sectoren van de
samenleving het regionale integratieproces zullen voortstuwen om het Caribisch Gebied tot één
geheel te maken.

TERWIJL WE SAMEN VOORWAARTS TREDEN…

CONSENSUS VAN CHAGUARAMAS

De Conferentie van Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap bijeengekomen voor haar
Zevende Speciale Zitting te Chaguaramas, Trinidad en Tobago, op 26 en 27 oktober 1999;
Beraadslaagd hebbend over een Visie voor de toekomst van de Regio, en erkennend de noodzaak
te garanderen dat de integratie van de Regio meer betekenis krijgt voor haar volk, in het
bijzonder de Jongeren, heeft aangenomen de Consensus van Chaguaramas als volgt:
i.

de Regeringsleiders hebben opgemerkt dat de keuze van Chaguaramas, de wieg van
de Gemeenschap, als locatie van deze vergadering bijzonder gunstig was;

ii.

de Regeringsleiders hebben in herinnering geroepen het mijlpaaldocument, De
Verklaring van Grand Anse, welke werd ondertekend op de Tiende Vergadering
van de Conferentie te Grand Anse, Grenada, juli 1989, en het pad uitstippelt voor de
Gemeenschap naar de 21ste eeuw: Zij hebben nota genomen van het bereiken van de
daarin naar voren gebrachte doelstellingen:

a. de herziening van twee instrumenten van de Gemeenschappelijke Markt, namelijk het
Gemeenschappelijk Buitentarief en de Oorsprongsregels;
b. de verstevigde Douanesamenwerking en Douaneadministratie;
c. de voorziening (in Protocol II) voor het vrij verkeer van kapitaal en de facilitering
daarvan door het noteren en verhandelen van effecten op de bestaande drie
effectenbeurzen (Barbados, Jamaica en Trinidad en Tobago)
d. de oprichting van een Caribisch Investeringsfonds voor het verstrekken van eigen
vermogen en risicokapitaal;
e. de regelingen voor het vrije verkeer van geschoolde en deskundige personen;
f. de intensivering van de gezamenlijke vertegenwoordiging bij internationale economische
onderhandelingen;
g. de instelling van een Assemblee van Parlementariërs van de Caribische Gemeenschap;
h. de instelling en voltooiing van het werk van de Onafhankelijke West-Indische
Commissie;
i.

de oprichting van een Raad voor Financiën en Planning en een Comité van Presidenten
van Centrale Banken ter verhoging van overleg, samenwerking en afstemming op het
punt van het economisch beleid;

j.

de verwijdering van barrières voor de handel in goederen;

k. de instelling van het regionaal juridisch kader voor het voorzien in lucht- en zeevervoer
(Protocol VI).
De Regeringsleiders merkten tevens op dat twee sleutelelementen van de Verklaring van Grand
Anse – de Interne Markt en Economie en het Caribisch Hof van Justitie – dichtbij voltooiing
zijn. Erkennend het juridisch kader voor de Interne markt en Economie gauw ingesteld zal zijn,
accepteerden zij het aanbod van Barbados een speciaal overleg te houden over de
tenuitvoerlegging van de Interne Markt en Economie.
De Regeringsleiders erkenden dat bepaalde doelen nog gerealiseerd moesten worden en stelden
een tijdsbestek tot 1 januari 2001 in voor aanzienlijke vooruitgang op de onderstaande gebieden:
i.

Bestuur van Regionale Instituten

ii.

Ontwikkeling van Regionale Menselijke Hulpbronnen

iii.

Arbeidsmobiliteit

iv.

Wetenschappelijke en Technologische Ontwikkeling

v.

Regionale Voedselveiligheid

vi.

Regionale Financiële Instellingen

vii.

Culturele Samenwerking en Ontwikkeling

viii.

Geharmoniseerde Ontwikkeling van onze Dienstensector

ix.

Regionale Programma’s ter Bestrijding van HIV/AIDS en Drugs

x.

Regionaal Programma voor de Sportontwikkeling

Ter bevordering hiervan en erkennend dat individuele Regeringsleiders reeds
verantwoordelijkheden waren toegekend voor de Interne Markt en Economie; Externe
Onderhandelingen; Wetenschap en Technologie; Arbeidsmobiliteit; en Monetaire Unie, kwamen
ze overeen dat individuele Regeringsleiders zouden worden aangewezen voor het aanvoeren van
de ontwikkelingen op de onderstaande gebieden:
i.

Diensten

ii.

Milieu

iii.

Ontwikkeling Menselijke Hulpbronnen

iv.

Informatietechnologie en Telecommunicatie

v.

Recht en Bestuur

vi.

Sport en Cultuur

vii.

Landbouw

viii.

Toerisme

De Regeringsleiders kwamen verder overeen de mogelijkheid tot uitgifte van een CARICOMpaspoort voor de burgers van de Gemeenschap te onderzoeken, voor aanname tegen het jaar
2001. Dit paspoort zal een identificatiesymbool zijn van regionalisme en voor de Caribische
mens een tastbaar bewijs van zijn identiteit als lid van de Caribische familie.
De Regeringsleiders, erkennend de belangrijke rol van het maatschappelijk middenveld in het
lopend integratieproces, kwamen tevens overeen in het jaar 2000 een ontmoeting, met de breedst
mogelijke participatie, te organiseren met als thema ‘Samen Voorwaarts’. Dit forum zal de
mogelijkheid bieden voor een vrije en brede uitwisseling van ideeën gericht op het bereiken van
consensus over een strategie voor de ontwikkeling van de Regio en haar volken.
De Regeringsleiders waren het voorts over eens dat in deze geest de Politieke Oppositie
betrokken moest worden als partners bij het raamwerk van het overleg omtrent het regionaal
integratieproces.
De Regeringsleiders kwamen overeen de structuur en het functioneren van de instituten van de
Gemeenschap, met inbegrip van haar Secretariaat, in herbeschouwing te nemen met als doel het
beter toerusten van deze organen met de noodzakelijke autoriteit en capaciteit voor de
uitoefening van hun taken, terwijl de Regio ernaar streeft de besluitvorming en tenuitvoerlegging
in het kader van het regionaal integratieproces te bespoedigen.
Zij hebben aan het Bureau van de Conferentie van Regeringsleiders toevertrouwd de
verantwoordelijkheid voor het toezicht houden op het proces van herziening en herstructurering,
waarvan het resultaat in overweging zal worden genomen op de Elfde Intersessionele
Vergadering in maart 2000.

CHAGUARAMAS
Trinidad en Tobago
27 oktober 1999

“Maar het bouwen van die Caribische structuur vergt veel meer dan de
bouwstenen aangedragen door politieke, juridische en economische metselaars.
Het vergt dat de mensen van de regio de specie zijn die de bouwstenen
bijeenhoudt en de structuur hecht maakt.”

Edwin Carrington, Secretaris-Generaal
Caribische Gemeenschap (1992 tot heden)

CARICOM

Caribbean Community (CARICOM)
P.O.

Box

10827

Greater

Tel: (592) 222-0001-79

-

Secretariaat

Georgetown,

Guyana

Fax: (592) 222-0171

E-mail: carisec2@caricom.org - carisec3@caricom.org

www.caricom.org

Auteursrecht: Secretariaat van de Caribische Gemeenschap

