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6 de março, 2023. 

 

Excelentíssimo Senhor Václav Bálek, Presidente do Conselho de 

Direitos Humanos das Nações Unidas. 

 

Senhoras e Senhores Representantes dos Estados Membros, 

Representantes de Organismos Internacionais e 

Observadores. 

 

Senhores designados unilateralmente como Membros do Grupo de 

Peritos sobre a Nicarágua. 

 

O Governo de Reconciliação e Unidade Nacional manifesta 

formalmente diante este Fórum que a nossa República não 

aceitou, nem aceitará a designação unilateral, parcial e 

imposta, em nome desta Organização, através do "Grupo de 

Especialistas sobre a Nicarágua”; preparar qualquer 

relatório sobre Direitos Humanos em nosso País. 
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Estamos convencidos de que o referido Grupo não é mais do que 

uma cortina para parecer legalidade inexistente nos relatórios 

que elaboram sobre Nicarágua e pelo qual reiteramos que os 

insumos de estes, são alinhamentos dos setores e mídia de oposição 

em nosso país, que divulgam situações e fatos subjetivos, 

desvirtuados e falsos, sobre nossa realidade; agindo sob as 

diretrizes das potências imperiais, cuja única finalidade 

é ferir nossa Independência e Soberania, bem como intervir 

na nossa Nação. 

 

Não aceitamos reporte nenhum do unilateralmente denominado 

“Grupo de Especialistas”, por ser subjetivos e contrários aos 

interesses supremos de nosso País, na procura do Bem Viver, em 

toda a dimensão que isso implica. 

 

Somos ciumentos dos avanços que com muito esforço 

conseguimos e não permitiremos que esses reportes mal-

intencionados continuem desqualificando e denegrindo nossas 

Autoridades, Instituições, nem ao nosso Ordenamento Jurídico. 

 

As recomendações deste Grupo não refletem os avanços 

consideráveis que em termos dos Direitos Humanos mais 

elementares (como Educação, Saúde, Direitos da Mulher, Energia 

Eletricidade, luta contra a Pobreza Extrema, etc.) foram 

executados em nosso país, então; quaisquer recomendações que 

possam apresentar, carece de objetividade e até mesmo 

coercitivo, com a finalidade de desintegrar nossa visão de 

País, em busca do bem-estar de todos os nicaraguenses. 
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Apesar do exposto, compartilhamos que esses relatórios não nos 

desencorajam, nem nos intimidam, se não todo o contrário; nos 

fortalecem em nossa decisão continuar caminhando firme, na luta 

para atingir o máximo nível de nossa Democracia política, 

econômica e social. 

 

Somos um País pacífico, decente e decoroso com a Comunidade 

Internacional, onde apenas defendemos o respeito ao Direito 

Internacional, pelo qual pedimos a este Grupo; respeito e tratamento 

igualitário. 

 

Muito obrigado. 


