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IInnttrroodduucctt iioonn

SSiinnccee  tthhee  ccoollllaappssee  ooff  tthhee  bbiippoollaarr  wwoorrlldd  ppoowweerr  ppaarraaddiiggmm  iinn  11999911,,  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee

AAmmeerriiccaass  hhaass  ccoommee  uunnddeerr  iinntteennssee  rreevviieeww..    SSoommee  hhaavvee  sseeiizzeedd  uuppoonn  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  CCoolldd  WWaarr  aass  aann

ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  tthhee  pprrooggrreessssiivvee  ddiissaarrmmaammeenntt  ooff  tthhee  ssoouutthheerrnn  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree;;  aaddooppttiinngg  aa

““CCoossttaa  RRiiccaann  mmooddeell””  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ddeeffeennssee  eessttaabblliisshhmmeennttss  wwoouulldd  rreeddiirreecctt  ssccaarrccee  rreessoouurrcceess  ttoo  tthhee

ccrriittiiccaall  ssoocciiaall  nneeeeddss  ooff  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  aanndd  ccuurrbb  tthhee  tteennddeennccyy  ooff  tthhee  rreeggiioonn’’ss  mmiilliittaarriieess  ttoo  iinntteerrvveennee

iinn  ppoolliittiiccaall  aaccttiivviittyy..    IInntteerrssttaattee  sseeccuurriittyy,,  ffoorr  tthheessee  aannaallyyssttss,,  wwoouulldd  bbee  gguuaarraanntteeeedd  bbyy  iinntteerrnnaattiioonnaall

oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  mmoorraall  ssuuaassiioonn,,  aass  wweellll  aass  tthhee  iinnhheerreenntt  lliimmiittiinngg  eeffffeecctt  ooff  ccoonnssiiggnniinngg  mmaarrggiinnaallllyy  eeffffeeccttiivvee

mmiilliittaarryy  eessttaabblliisshhmmeennttss  ttoo  tthhee  ssccrraapp  hheeaapp..    IInntteerrnnaall  sseeccuurriittyy  wwoouulldd  bbee  aassssuurreedd  bbyy  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc

pprrooggrreessss  aanndd  tthhee  lliimmiitteedd  aaccttiivviittiieess  ooff  cciivviilliiaann  ppoolliiccee  ffoorrcceess..

OOtthheerrss  sseeee  ssuucchh  aa  mmoovvee  aass  aatt  bbeesstt,,  nnaaiivvee,,  aanndd  aatt  wwoorrsstt,,  aann  aatttteemmpptt  bbyy  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ttoo

aabboolliisshh  mmiilliittaarryy  ffoorrcceess  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnssoolliiddaattee  iittss  hheeggeemmoonnyy,,  aanndd  ccoooopptt  tthhee  aarrmmeedd

ffoorrcceess  aass  ppaarraammiilliittaarryy  ppoolliiccee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoommbbaatt  nnaarrccoottiiccss  pprroodduuccttiioonn..11      FFoorr  tthheemm,,  ssoommee  ddeeggrreeee  ooff

iinntteerrssttaattee  rriivvaallrryy  aanndd  eenndduurriinngg  mmiilliittaarryy  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  ffaaccttss  ooff  lliiffee  wwhhiicchh  aarree  nnoott  ggooiinngg  ttoo  ddiissaappppeeaarr..

GGeenneerraallllyy,,  tthheeyy  wwoouulldd  pprreeffeerr  ttoo  mmooddeerrnniizzee  aanndd  pprrooffeessssiioonnaalliizzee  tthhee  mmiilliittaarriieess  ooff  tthhee  rreeggiioonn  ccoommmmeennssuurraattee

wwiitthh  ccuurrrreenntt  tthhrreeaattss  ttoo  tthhee  ssttaabbiilliittyy  ooff  ddeemmooccrraattiicc  rreeggiimmeess  aanndd  tthhee  rreessoouurrccee  lliimmiittaattiioonnss  wwhhiicchh  cchhaarraacctteerriizzee

lleessss--ddeevveellooppeedd  nnaattiioonnss..  TThheeiirr  vviieewwss  mmuusstt  aaddddrreessss  tthhee  ssttiicckkyy  qquueessttiioonnss  ooff  tthhrreeaatt  iiddeennttiiffiiccaattiioonn,,  cciivviill--

mmiilliittaarryy  ccooooppeerraattiioonn,,  aanndd  ccoonntteemmppoorraarryy  ccoonncceeppttuuaall  vviieewwss  ooff  nnaattiioonnaall  ssoovveerreeiiggnnttyy  vveerrssuuss  mmuullttiillaatteerraalliissmm  iiff

tthheeyy  aarree  ttoo  aavvooiidd  aa  ppeerrppeettuuaattiioonn  ooff  CCoolldd  WWaarr  ssttrraatteeggiieess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  ffoorr  aaccttiioonn  iinn  tthhee  sseeccuurriittyy  sspphheerree..

EExxiissttiinngg  ccoolllleeccttiivvee  sseeccuurriittyy  ssttrruuccttuurreess  ffoorr  tthhee  WWeesstteerrnn  HHeemmiisspphheerree,,  ccrreeaatteedd  dduurriinngg  aanndd  aafftteerr

WWoorrlldd  WWaarr  IIII,,  bbeeccaammee  pprrooggrreessssiivveellyy  iinneeffffeeccttiivvee  aanndd,,  tthheerreeffoorree,,  ddiissccrreeddiitteedd  dduurriinngg  tthhee  CCoolldd  WWaarr  -- --

ccaassuuaallttiieess  ooff  mmiissttrruusstt  bbeettwweeeenn  tthhee  ggoovveerrnnmmeennttss  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess,,

ddiivveerrssee  ppeerrssppeeccttiivveess  oonn  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhrreeaattss,,  aanndd  ooff  ffrreeqquueenntt  mmaanniippuullaattiioonn  bbyy  tthhoossee  ggoovveerrnnmmeennttss  ffoorr

uunniillaatteerraall  eennddss..22    IInnddeeeedd,,  sseevveerraall  ccoouunnttrriieess  hhaavvee  wwoorrkkeedd  aaccttiivveellyy  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff
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AAmmeerriiccaann  SSttaatteess  ffrroomm  rreeffoorrmmiinngg,,  oorr  eexxppaannddiinngg  iittss  rroollee  iinn  hheemmiisspphheerriicc  aaffffaaiirrss  iinn  ggeenneerraall..    TThheessee  ssaammee

nnaattiioonnss  aarree  tthhee  mmoosstt  rreessiissttaanntt  ttoo  eexxppllooiittiinngg  tthhee  ppoosstt--CCoolldd  WWaarr  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  rreeddeeffiinnee  aanndd  iimmpprroovvee

hheemmiisspphheerriicc  sseeccuurriittyy  rreellaattiioonnss..33

LLoonngg  iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  tthhee  pprreessuummeedd  eexxiisstteennccee  ooff  aann  eexxttrraa--hheemmiisspphheerriicc  aaggggrreessssoorr  aass  aa  uunniiffyyiinngg  aanndd

jjuussttiiffyyiinngg  tthhrreeaatt,,  tthheessee  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  mmaannyy  ttoo  bbee  eessppeecciiaallllyy  aannaacchhrroonniissttiicc  aanndd  iirrrreelleevvaanntt

ffoolllloowwiinngg  tthhee  ccoollllaappssee  ooff  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn..    NNoonneetthheelleessss,,  aass  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  sseeccuurriittyy  iiss  bbrrooaaddeenneedd  ttoo

iinncclluuddee  aassppeeccttss  ooff  ssoocciiaall  rreeffoorrmm,,  eeccoonnoommiicc  pprrooggrreessss,,  jjuuddiicciiaall  eeffffeeccttiivveenneessss,,  aanndd  ooffffiicciiaall  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,44

aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  nnaattiioonnaall  cciivviilliiaann  aanndd  mmiilliittaarryy  aaggeenncciieess  eemmppoowweerreedd

ttoo  aappppllyy  ffoorrccee  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  ssttaattee  sseeeemmss  mmoorree  aapppprroopprriiaattee  tthhaann  eevveerr..

TThhiiss  ppaappeerr  wwiillll  eexxaammiinnee  tthhee  hhiissttoorriicc  tteennssiioonn  bbeettwweeeenn  UU..SS..  aanndd  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann//CCaarriibbbbeeaann

sseeccuurriittyy  iinntteerreessttss  aass  aaddddrreesssseedd  wwiitthhiinn  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm,,  aanndd  hhooww  tthheessee  iinnssttiittuuttiioonnss  hhaavvee

eevvoollvveedd  aass  aa  rreessuulltt..    AAfftteerr  iiddeennttiiffiiyyiinngg  nneeww  cchhaalllleennggeess  ttoo  hheemmiisspphheerriicc  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  ppoosstt--CCoolldd  WWaarr  eerraa,,

iitt  wwiillll  aatttteemmpptt  ttoo  aannsswweerr  ssoommee  ffuunnddaammeennttaall  qquueessttiioonnss::    IIss  tthheerree  nnooww  aa  ccoonnvveerrggeennccee  ooff  sseeccuurriittyy  iinntteerreessttss

iinn  tthhee  hheemmiisspphheerree  wwhhiicchh  jjuussttiiffiieess  ccoonnssiisstteenntt  mmuullttiillaatteerraall    aatttteennttiioonn??  CCaann  mmuullttiillaatteerraall  oorrggaannss  aacctt  eeffffeeccttiivveellyy

wwhhiillee  mmaaiinnttaaiinniinngg  aaddeeqquuaattee  aassssuurraanncceess  ooff  rreessppeecctt  ffoorr  nnaattiioonnaall  ssoovveerreeiiggnnttyy??    FFiinnaallllyy,,  ccaann  tthhee  eexxiissttiinngg

iinnssttiittuuttiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm  bbee  rreeiinnvviiggoorraatteedd    aanndd  eemmppoowweerreedd  ttoo  sseerrvvee  tthhiiss  ppuurrppoossee??

UU..SS..  FFoorreeiiggnn  PPooll iiccyy  aanndd  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm

UU..SS..  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  hhiissttoorriiccaallllyy  hhaass  bbeeeenn  ddoommiinnaatteedd  bbyy

sseeccuurriittyy  iinntteerreessttss..    FFrroomm  tthhee  MMoonnrrooee  DDooccttrriinnee,,  oorriieenntteedd  aaggaaiinnsstt  EEuurrooppeeaann  ccoolloonniiaall  ppeenneettrraattiioonn  ooff  tthhee

wweesstteerrnn  hheemmiisspphheerree  iinn  tthhee  1199tthh  cceennttuurryy,,  tthhrroouugghh  tthhee  aannttii--ccoommmmuunniisstt  ffooccuuss  ooff  tthhee  CCoolldd  WWaarr,,  UU..SS..  ppoolliiccyy

hhaass  tteennddeedd  ttoo  rreeaacctt  ttoo  eexxtteerrnnaall  tthhrreeaattss  ttoo  UU..SS..  pprriimmaaccyy  iinn  tthhee  rreeggiioonn,,  aanndd  hhaass  oosscciillllaatteedd  iinn  iinntteennssiittyy

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ppeerrcceeiivveedd  iinntteennssiittyy  ooff  tthhoossee  tthhrreeaattss..55      EEvveenn  UU..SS..--ssppoonnssoorreedd  ccoouunntteerriinnssuurrggeennccyy

aassssiissttaannccee  iinn  tthhee  11996600ss  aanndd  11998800ss  wwaass  pprreeddiiccaatteedd  uuppoonn  tthhee  ffaaccttoorr  ooff  eexxtteerrnnaall  ssuuppppoorrtt  ffoorr  rreevvoolluuttiioonnaarryy

mmoovveemmeennttss,,  aanndd  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  EEaasstt--WWeesstt  ssttrruuggggllee..    OOtthheerr  ppoolliiccyy  oobbjjeeccttiivveess  wweerree  ggeenneerraallllyy

ppuurrssuueedd  wwiitthhiinn  tthhee  sseeccuurriittyy  ccoonntteexxtt  ,,  oonn  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  eeccoonnoommiicc  pprrooggrreessss  aanndd  pprrooffiittss  ffoorr  UU..SS..
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ttrraannssnnaattiioonnaall  bbuussiinneessss  iinntteerreessttss  ccoouulldd  nnoott  bbee  aacchhiieevveedd  iinn  aann  uunnssttaabbllee  ppoolliittiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt..    TThhee

oovveerrwwhheellmmiinngg  aassyymmmmeettrriieess  iinn  bbootthh  mmiilliittaarryy  aanndd  eeccoonnoommiicc  ppoowweerr  wwhhiicchh  hhaavvee  aallwwaayyss  cchhaarraacctteerriizzeedd  tthhee

NNoorrtthh--SSoouutthh  rreellaattiioonnsshhiipp  hhaavvee  ddeeffiinneedd  bbootthh  mmeeaannss  aanndd  eennddss  aatt  tthhee  hheeaarrtt  ooff  tthhee  ppoolliicciieess  aaddoopptteedd  bbyy  aallll

ccoouunnttrriieess  iinn  tthhee  hheemmiisspphheerree  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt  cceennttuurryy..

IIrroonniiccaallllyy,,  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm  wwhhiicchh  ggrreeww  ttoo  bbee  ccrriittiicciizzeedd  aass  aa  pprroodduucctt  ooff  eexxcceessssiivvee

UU..SS..  sseeccuurriittyy  ccoonncceerrnnss  wwaass  aaccttuuaallllyy  bboorrnn  ooff  sshhaarreedd  sseeccuurriittyy  iinntteerreessttss  bbeettwweeeenn  nneewwllyy  iinnddeeppeennddeenntt

nnaattiioonnss  ooff  tthhee  nnoorrtthheerrnn  aanndd  ssoouutthheerrnn  HHeemmiisspphheerreess..    PPrreeooccccuuppiieedd  wwiitthh  ddeessiiggnnss  bbyy  GGrreeaatt  BBrriittaaiinn  aanndd  aanndd

ootthheerr  EEuurrooppeeaann  ccoolloonniiaall  ppoowweerrss  ttoo  ttuurrnn  bbaacckk  tthhee  ttiiddee  ooff  iinnddeeppeennddeennccee  mmoovveemmeennttss  iinn  tthhee  AAmmeerriiccaass  aanndd

ttoo  lliimmiitt  UU..SS..  tteerrrriittoorriiaall  eexxppaannssiioonn,,    PPrreessiiddeenntt  JJaammeess  MMoonnrrooee  pprroommuullggaatteedd  tthhee  ddooccttrriinnee  tthhaatt  wwoouulldd  bbeeaarr

hhiiss  nnaammee  aanndd  cchhaarraacctteerriizzee  UU..SS..  ppoolliiccyy  ffoorr  oovveerr  aa  cceennttuurryy..    IInn  aann  aaddddrreessss  bbeeffoorree  CCoonnggrreessss  iinn  11882233  hhee

ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  AAmmeerriiccaass  wweerree  cclloosseedd  ttoo  ccoolloonniizzaattiioonn  bbyy  tthhee  EEuurrooppeeaann  ppoowweerrss..      ““IItt  iiss  iimmppoossssiibbllee  tthhaatt

tthhee  AAlllliieedd  PPoowweerrss  sshhoouulldd  eexxtteenndd  tthheeiirr  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemm  ttoo  aannyy  ppoorrttiioonn  ooff  eeiitthheerr  ccoonnttiinneenntt  wwiitthhoouutt

eennddaannggeerriinngg  oouurr  ppeeaaccee  aanndd  hhaappppiinneessss......IItt  iiss  eeqquuaallllyy  iimmppoossssiibbllee,,  tthheerreeffoorree,,  tthhaatt  wwee  sshhoouulldd  bbeehhoolldd  ssuucchh

iinntteerrppoossiittiioonn,,  iinn  aannyy  ffoorrmm,,  iinn  iinnddiiffffeerreennccee””..66       

TThhee  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  rreeppuubblliiccss,,  mmeeaannwwhhiillee,,    ssoouugghhtt  ccoolllleeccttiivvee  sseeccuurriittyy  vviiaa  aa  sseerriieess  ooff  HHiissppaanniicc--

AAmmeerriiccaann  CCoonnggrreesssseess  wwhhiicchh  wweerree  hheelldd  dduurriinngg  tthhee  1199tthh  cceennttuurryy  ((PPaannaammaa  11882266,,  LLiimmaa  11884477--4488,,

SSaannttiiaaggoo  ddee  CChhiillee  11885566,,  aanndd  LLiimmaa  11886655..))    WWhhiillee  sshhaarriinngg  UU..SS..  ccoonncceerrnn  aabboouutt  rreeccoolloonniizzaattiioonn,,  tthheessee

ccoonnffeerreenncceess  oofftteenn  eexxcclluuddeedd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  rreefflleeccttiinngg  tthhee  wweellll-- ffoouunnddeedd  pprreeooccccuuppaattiioonn  ooff  tthhee  LLaattiinn

AAmmeerriiccaann  rreeppuubblliiccss  wwiitthh  tthhee  ggrroowwiinngg  mmiigghhtt  aanndd  rreeaacchh  ooff  tthheeiirr  nneeiigghhbboorr  ttoo  tthhee  nnoorrtthh;;  iinn  ffaacctt,,  SSiimmóónn

BBoolliivvaarr’’ss  vviissiioonn  ffoorr  ccoolllleeccttiivvee  sseeccuurriittyy  aarrttiiccuullaatteedd  iinn  tthhee  11882266  CCoonnggrreessss  ooff  PPaannaammaa  eennvviissiioonneedd  aa  uunniioonn  ooff

LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  nnaattiioonnss  ooppeerraattiinngg  uunnddeerr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  GGrreeaatt  BBrriittaaiinn,,    aa  ddiirreecctt  ccoonnttrraavveennttiioonn  ooff  tthhee

aannttii--EEuurrooppeeaann  tthhrruusstt  ooff  tthhee  MMoonnrrooee  DDooccttrriinnee..77    UUnneevveenn  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthheessee  ccoonnggrreesssseess  aammoonngg  LLaattiinn

AAmmeerriiccaann  nnaattiioonnss,,  aanndd  tthhee  iinnssiisstteennccee  ooff  tthhee  UU..SS..  oonn  mmaaiinnttaaiinniinngg  ffrreeeeddoomm  ooff  aaccttiioonn  eennssuurreedd  tthhaatt  tthheeiirr

pprriimmaarryy  ppoossiittiivvee  oouuttccoommee  wwaass  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  pprreecceeddeenntt  ooff  ccoonnssuullttaattiioonn  ffoorr  mmuuttuuaall

sseeccuurriittyy  aassssuurraanncceess..

BByy  tthhee  11888800ss,,  hhoowweevveerr,,  UU..SS..  ppoolliiccyy  bbeeccaammee  pprrooaaccttiivvee  dduuee  ttoo  aann  eennoorrmmoouuss    eexxppaannssiioonn  ooff

eeccoonnoommiicc  pprroodduuccttiivviittyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  CCiivviill  WWaarr,,  iinnccrreeaasseedd  EEuurrooppeeaann  eeccoonnoommiicc  ppeenneettrraattiioonn  ooff  tthhee
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hheemmiisspphheerree,,  aanndd  tthhee  ddeessttrruuccttiivvee  lleeggaaccyy  ooff  SSoouutthh  AAmmeerriiccaann  ccoonnfflliiccttss  ssuucchh  aass  tthhee  WWaarr  ooff  tthhee  TTrriippllee

AAlllliiaannccee  ((11886644))  aanndd  tthhee  WWaarr  ooff  tthhee  PPaacciiffiicc  ((11887766))..    SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee  JJaammeess  GG..  BBllaaiinnee  iissssuueedd

iinnvviittaattiioonnss  iinn  11888811  ttoo  aallll  nnaattiioonnss  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree  ttoo  aatttteenndd  aa  ccoonnggrreessss  iinn  WWaasshhiinnggttoonn  wwiitthh  tthhee  oobbjjeecctt  ooff

““ddiissccuussssiinngg  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  wwaarr  bbeettwweeeenn  tthhee  nnaattiioonnss  ooff  AAmmeerriiccaa””..      HHoowweevveerr,,  GGaarrffiieelldd’’ss  aassssaassssiinnaattiioonn

bbrroouugghhtt    CChheesstteerr  AA..  AArrtthhuurr  ttoo  tthhee  pprreessiiddeennccyy,,  wwhhoo  rreeppllaacceedd  BBllaaiinnee  wwiitthh  FFrreeddeerriicckk  TT..  FFrreeyylliinngghhaauusseenn

wwhhoo  rreesscciinnddeedd  tthhee  iinnvviittaattiioonnss..    IItt  wwoouulldd  ffaallll  ttoo  ssuuppppoorrtteerrss  ooff  PPaann  AAmmeerriiccaanniissmm  iinn  tthhee  CCoonnggrreessss  ttoo  ppuusshh

lleeggiissllaattiioonn  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  uullttiimmaatteellyy  ccoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  uuppoonn  BBllaaiinnee’’ss  rreettuurrnn  ttoo  ooffffiiccee  ffoolllloowwiinngg  tthhee

CClleevveellaanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhee  FFiirrsstt  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess  ccoonnvveenneedd  iinn

WWaasshhiinnggttoonn  iinn  11888899,,  aatttteennddeedd  bbyy  aallll  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess  ssaavvee  tthhee  DDoommiinniiccaann  RReeppuubblliicc..

BByy  tthhiiss  ttiimmee,,  tthhee  WWaarr  ooff  tthhee  PPaacciiffiicc  bbeettwweeeenn  CChhiillee,,  PPeerruu  aanndd  BBoolliivviiaa  hhaadd  eennddeedd,,  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall

iissssuueess  aassssuummeedd  pprreecceeddeennccee..    TThhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  vviieewweedd  tthhee  ccoonnffeerreennccee  aass  aa  mmeeaannss  ttoo  aaddvvaannccee  hheerr

ccoommmmeerrcciiaall  ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  tthhee  hheemmiisspphheerree,,  bbuutt  aallssoo  ssuuggggeesstteedd  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aann  aarrbbiittrraattiioonn

mmeecchhaanniissmm  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  iinntteerrssttaattee  ddiissppuutteess..    WWhhiillee  nnoo  ccoonnccrreettee  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  aarrbbiittrraattiioonn

aaggrreeeemmeennttss  rreessuulltteedd  ffrroomm  tthhee  ddeelliibbeerraattiioonnss,,  aann  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  eemmeerrggeedd  ffoorr  ffuurrtthheerr  mmeeeettiinnggss  -- --

tthhee  ggeenneessiiss  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm..    TThhee  ““IInntteerrnnaattiioonnaall  UUnniioonn  ooff  AAmmeerriiccaann  RReeppuubblliiccss””  wwaass

ffoorrmmeedd  ttoo  ffaacciilliittaattee  ccoommmmeerrcciiaall  ccooooppeerraattiioonn,,  wwiitthh  aa  ssuubboorrddiinnaattee  bbooddyy  eennttiittlleedd  ““TThhee  CCoommmmeerrcciiaall  BBuurreeaauu

ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  RReeppuubblliiccss””  hheeaaddqquuaarrtteerreedd  iinn  WWaasshhiinnggttoonn..

FFaacceedd  wwiitthh  aann  uunnpprreecceeddeenntteedd  iimmppeerriiaall  rroollee  ffoolllloowwiinngg  hheerr  vviiccttoorryy  iinn  tthhee  SSppaanniisshh--AAmmeerriiccaann  WWaarr

ooff  11889988,,  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aaggaaiinn  pprrooppoosseedd  aa  hheemmiisspphheerriicc  ccoonnffeerreennccee  ttoo  aaddddrreessss  ccoommmmeerrcciiaall  aanndd

aarrbbiittrraattiioonn  mmaatttteerrss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  rreeoorrggaanniizzaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  iinnssttiittuuttiioonnss..    TThhee  SSeeccoonndd  IInntteerrnnaattiioonnaall

CCoonnffeerreennccee  ooff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess  mmeett  iinn  MMeexxiiccoo  CCiittyy  ffrroomm  OOccttoobbeerr  ooff  11990011  tthhrroouugghh  JJaannuuaarryy  ooff  11990022..

AAtt  tthhiiss  ccoonnffeerreennccee,,  tthhee  uunnddiissppuutteedd  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  UU..SS..  aass  aa  gglloobbaall  ppoowweerr,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  ffoorrcciinngg  GGrreeaatt

BBrriittaaiinn’’ss  eeffffeeccttiivvee  rreettrreeaatt  ffrroomm  tthhee  VVeenneezzuueellaann  ccrriissiiss  ooff  11889955,,    ccaauusseedd  ccoonncceerrnn  aammoonngg  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann

ddeelleeggaattiioonnss  oovveerr  ddoommiinnaattiioonn  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree  bbyy  tthheeiirr  nnoorrtthheerrnn  nneeiigghhbboorr..    TThheeyy  ppuurrssuueedd  aaggrreeeemmeennttss

ccoommmmiittttiinngg  mmoosstt  ooff  tthhee  aatttteennddeeeess  ttoo  tthhee  rreecceennttllyy  aaddoopptteedd  HHaagguuee  CCoonnvveennttiioonnss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee

ppeeaacceeffuull  sseettttlleemmeenntt  ooff  ddiissppuutteess,,  aanndd  aatttteemmpptteedd  ttoo  ssttrreennggtthheenn  aarrbbiittrraattiioonn  pprroocceedduurreess  bbeeyyoonndd  tthhoossee

ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  ccoonnvveennttiioonnss..    SSiiggnniiffiiccaannttllyy,,  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  rreeffuusseedd  ttoo  ssiiggnn  mmuucchh  tthhee  ttrreeaattyy  ooff
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ccoommppuullssoorryy  aarrbbiittrraattiioonn  wwhhiicchh  eennssuueedd..    NNoonneetthheelleessss,,  aaggrreeeemmeennttss  wweerree  mmaaddee  oonn  ccoommmmeerrcciiaall  iissssuueess,,  tthhee

eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  GGoovveerrnniinngg  BBooaarrdd  ffoorr  tthhee  BBuurreeaauu,,  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aann  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSaanniittaarryy

BBuurreeaauu  iinn  WWaasshhiinnggttoonn  ((tthhee  ffiirrsstt  ooff  tthhee  ““SSppeecciiaalliizzeedd  OOrrggaanniizzaattiioonnss””  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm))  aanndd  aa

ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  aa  tthhiirrdd  ccoonnffeerreennccee  ttoo  bbee  hheelldd  wwiitthhiinn  ffiivvee  yyeeaarrss..    TThhiiss  ccoonnffeerreennccee,,  hheelldd  iinn  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  iinn

11990066,,  wwaass  ccoonndduucctteedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  bbaacckkddrroopp  ooff  aaggggrreessssiivvee  UU..SS..  aaccttiioonnss  iinn  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  aanndd  CCeennttrraall

AAmmeerriiccaa  -- --   nnoottaabbllyy,,  pprroommuullggaattiioonn  ooff  tthhee  PPllaattttee  AAmmeennddmmeenntt,,  aarrrrooggaattiinngg  tthhee  rriigghhtt  ttoo  iinntteerrvveennee  uunniillaatteerraallllyy

iinn  aa  ssuuppppoosseeddllyy  iinnddeeppeennddeenntt  CCuubbaa,,  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  RRoooosseevveelltt  CCoorroollllaarryy  ttoo  tthhee  MMoonnrrooee  DDooccttrriinnee,,  wwhhiicchh

ccllaaiimmeedd  tthhee  rriigghhtt  ffoorr  tthhee  UU..SS..  ttoo  eexxeerrcciissee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoolliiccee  ppoowweerr  iinn  ccoouunnttrriieess  iinnccaappaabbllee  ooff  ggoovveerrnniinngg

tthheemmsseellvveess  eeffffeeccttiivveellyy,,    aanndd  tthhee  ““ttaakkiinngg””  ooff  PPaannaammaa  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  ccoonnssttrruuccttiinngg  aa  ttrraannssoocceeaanniicc

ccaannaall..

SSuucccceessssiivvee  ccoonnffeerreenncceess  ssaaww  tthhee  UU..SS..  ddeelleeggaattiioonn  aatttteemmppttiinngg  ttoo  ddeefflleecctt  ccrriittiicciissmm  ooff

iinntteerrvveennttiioonniissmm  iinn  ffaavvoorr  ooff  mmeeaassuurreess  pprroommoottiinngg  tthhee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  tthhee  PPaann  AAmmeerriiccaann  UUnniioonn,,  wwiitthh  aa

ppeerrmmaanneenntt  ggoovveerrnniinngg  bbooaarrdd  aanndd  aa  hhoosstt  ooff  eevvoollvviinngg  tteecchhnniiccaall  aaggeenncciieess,,  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  pprraaccttiicceess..

WWhhiillee  llaacckkiinngg  aa  ffoorrmmaall  cchhaarrtteerr  aanndd  iinntteennttiioonnaallllyy  pprreecclluuddeedd  ffrroomm  aaddddrreessssiinngg  ppoolliittiiccaall  iissssuueess,,  tthhee  UUnniioonn  ddiidd

pprroovviiddee  aa  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  iinn  ttrraaddee,,  iinnvveessttmmeenntt,,  hheeaalltthh,,  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,

iinntteerrnnaattiioonnaall  llaaww  aanndd  ootthheerr  aarreeaass..    PPoolliittiiccaall  iissssuueess  -- --   nnoottaabbllyy  ddeeaalliinngg  wwiitthh  sseeccuurriittyy  ccoonncceerrnnss  -- --   wweerree  lleefftt

ttoo  tthhee  ppeerriiooddiicc  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreenncceess  ooff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess..    HHiigghh  oonn  tthhee  aaggeennddaass  ooff  tthheessee

ccoonnffeerreenncceess  wweerree  iissssuueess  ooff  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  llaaww,,  aanndd  ccoonnsseeqquueennttllyy  aa  ssttrroonngg  ddiivveerrggeennccee  bbeettwweeeenn  NNoorrtthh

aanndd  SSoouutthh  oonn  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  nnoonn-- iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  mmeeaassuurreess  ffoorr  aarrbbiittrraattiioonn  ooff  ddiissppuutteess..

    TThhee  ffrreeqquueenntt  iinntteerrvveennttiioonnss  bbyy  UU..SS..  mmiilliittaarryy  ffoorrcceess    iinn  tthhee  eeaarrllyy  2200tthh  cceennttuurryy  iinn  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  aanndd

iinn  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  ggeenneerraallllyy  ffoolllloowweedd  llooccaall  ccrriisseess  wwhhiicchh  tthhrreeaatteenneedd  AAmmeerriiccaann  cciittiizzeennss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh

pprriivvaattee  ccoommmmeerrcciiaall  iinntteerreessttss..    DDuurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd  ooff  ““pprrootteeccttiivvee  iimmppeerriiaalliissmm””,,    tthheeyy  rreessuulltteedd  iinn  nnaattiioonn--

bbuuiillddiinngg  eexxeerrcciisseess  iinn  NNiiccaarraagguuaa,,  PPaannaammaa,,  HHaaiittii,,  aanndd  tthhee  DDoommiinniiccaann  RReeppuubblliicc  dduuee  ttoo  ccoommmmeerrcciiaall

ccoonncceerrnnss  aanndd  tthhaatt  mmeessssiiaanniicc  ssttrraaiinn  ooff  lliibbeerraalliissmm  wwhhiicchh  cchhaarraacctteerriizzeedd  tthhee  UU..SS..  ccuullttuurraall  ooppttiimmiissmm  ooff  tthhee  llaattee

1199tthh  aanndd  eeaarrllyy  2200tthh  cceennttuurriieess..88    TThhee  uunniivveerrssaall  iinnddiiggnnaattiioonn  ooff  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee

rreeiinnttrroodduuccttiioonn  ooff  UU..SS..  MMaarriinneess  iinnttoo  NNiiccaarraagguuaa  iinn  11992266  ttoo  rreevveerrssee  tthhee  ccoouurrssee  ooff  llooccaall  eelleeccttiioonnss  ccaauusseedd

PPrreessiiddeenntt  CCaallvviinn  CCoooolliiddggee  ttoo  aasssseerrtt    tthhaatt    ““......  oouurr  oowwnn  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  cceerrttaaiinn  rriigghhttss  oovveerr  aanndd  cceerrttaaiinn
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dduuttiieess  ttoowwaarrdd  oouurr  oowwnn  cciittiizzeennss  aanndd  pprrooppeerrttyy,,  wwhheerreevveerr  tthheeyy  mmaayy  bbee  llooccaatteedd..    TThhee  ppeerrssoonn  aanndd  pprrooppeerrttyy

ooff  aa  cciittiizzeenn  aarree  aa  ppaarrtt    ooff  tthhee  ggeenneerraall  ddoommaaiinn  ooff  tthhee  nnaattiioonn,,  eevveenn  wwhheenn  aabbrrooaadd..””99      TThhiiss  ssaammee  uunniivveerrssaalliittyy

wwaass  ddeenniieedd,,  ooff  ccoouurrssee,,  ttoo  EEuurrooppeeaann  nnaattiioonnss  bbyy  UU..SS..  ccoonnttiinnuueedd  aaddhheerreennccee  ttoo  tthhee  MMoonnrrooee  DDooccttrriinnee  aanndd

eeffffoorrttss  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ggrroowwiinngg  mmoovveemmeenntt  ttoowwaarrddss  aa  LLeeaagguuee  ooff  NNaattiioonnss  aanndd  iittss  aassssoocciiaatteedd  aarrbbiittrraattiioonn

mmaacchhiinneerryy  oouutt  ooff  tthhee  wweesstteerrnn  hheemmiisspphheerree..    AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  11992299  CCoonnffeerreennccee  oonn  CCoonncciilliiaattiioonn  aanndd

AArrbbiittrraattiioonn  pprroodduucceedd  ttwwoo  ttrreeaattiieess  wwhhiicchh  wweerree  rraattiiffiieedd  bbyy  eeiigghhtteeeenn  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss,,  bbuuiillddiinngg  oonn  tthhee

11992233  GGoonnddrraa  TTrreeaattyy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ssppeecciiaall  ccoonncciilliiaattoorryy  ccoommmmiissssiioonnss  aanndd  aarrbbiittrraattiioonn  pprroocceedduurreess  iinn  tthhee

eevveenntt  ooff  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  ccoonnfflliiccttss..

DDuuee  ttoo  ddoommeessttiicc  pprriioorriittiieess  ooff  tthhee  DDeepprreessssiioonn  aanndd  tthhee  uunniivveerrssaall  oopppprroobbrriiuumm    iinntteerrvveennttiioonniisstt

aaddvveennttuurreess  hhaadd  eexxcciitteedd  iinn  tthhee  rreesstt  ooff  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa,,  tthhee  UU..SS..  ddiisseennggaaggeedd  ffrroomm  tthheessee  eexxppeerriimmeennttss  dduurriinngg

tthhee  yyeeaarrss  ooff  tthhee  ““GGoooodd  NNeeiigghhbboorr  PPoolliiccyy””  ooff  tthhee  RRoooosseevveelltt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..      AAss  eeaarrllyy  aass  tthhee  11992288  NNeeww

YYoorrkk  gguubbeerrnnaattoorriiaall  ccaammppaaiiggnn  FFrraannkklliinn  RRoooosseevveelltt  hhaadd  ssttrreesssseedd  tthhaatt  iinn  ccaassee  ooff  aa  ffuuttuurree  ccrriissiiss  iinn    tthhee

CCaarriibbbbeeaann  ““....  iitt  iiss  nnoott  tthhee  rriigghhtt  oorr  dduuttyy  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ttoo  iinntteerrvveennee  aalloonnee..    IItt  iiss  rraatthheerr  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee

UUnniitteedd  SSttaatteess  ttoo  aassssoocciiaattee  wwiitthh  iittsseellff  ootthheerr  AAmmeerriiccaann  RReeppuubblliiccss......ttoo  ooffffeerr  tthhee  hheellppiinngg  hhaanndd  oorr  hhaannddss  iinn

tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaass..    SSiinnggllee--hhaannddeedd  iinntteerrvveennttiioonn  bbyy  uuss  iinn  iinntteerrnnaall  aaffffaaiirrss  ooff  ootthheerr  nnaattiioonnss  mmuusstt  eenndd;;

wwiitthh  tthhee  ccooooppeerraattiioonn  ooff  ootthheerrss  wwee  sshhaallll  hhaavvee  mmoorree  oorrddeerr  iinn  tthhiiss  hheemmiisspphheerree,,  aanndd  lleessss  ddiisslliikkee..””1100      TThhiiss

aattttiittuuddee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  RRoooosseevveelltt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  tthhee  aacccceeppttaannccee  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  bbyy  tthhee  UUnniitteedd

SSttaatteess  ooff  aa  rreessoolluuttiioonn  aatt  tthhee  sseevveenntthh  PPaann--AAmmeerriiccaann  CCoonnffeerreennccee  iinn  MMoonntteevviiddeeoo  ((11993333))  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt

““NNoo  ssttaattee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  iinntteerrvveennee  iinn  tthhee  iinntteerrnnaall  oorr  eexxtteerrnnaall  aaffffaaiirrss  ooff  aannootthheerr  ssttaattee””    wwaass  ggrreeeetteedd

wwiitthh  ooppttiimmiissmm  tthhrroouugghhoouutt  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..    HHoowweevveerr,,  tthhee  bbiitttteerr  aafftteerrttaassttee  lleefftt  bbyy  tthhee  pprreevviioouuss  ppoolliicciieess  ooff

iinntteerrvveennttiioonn  eennssuurreedd  tthhaatt  oonnllyy  aa  ccrriissiiss  oonn  tthhee  ssccaallee  ooff  tthhee  sseeccoonndd  WWoorrlldd  WWaarr  ccoouulldd  uunniittee  tthhee  nnaattiioonnss  ooff

tthhee  hheemmiisspphheerree  iinn  mmiilliittaarryy  ppoolliiccyy..

TThhee   GGrroowwtthh  ooff  tthhee   IInntteerr--AAmmeerriiccaann  MMiilliittaarryy  SSyysstteemm

PPrrooffeessssoorr  JJaacckk  CChhiilldd  hhaass  iiddeennttiiffiieedd  ffoouurr  ddiissttiinncctt  pphhaasseess  iinn  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann

MMiilliittaarryy  SSyysstteemm::  ccrreeaattiioonn  aanndd  ggrroowwtthh  iinn  WWoorrlldd  WWaarr  IIII,,  ddiivveerrggeennccee  aanndd  ddeecclliinnee  iinn  tthhee  eeaarrllyy  CCoolldd  WWaarr
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yyeeaarrss  ((11994455--6611)),,  eexxppaannssiioonn  aanndd  rreebbiirrtthh  dduurriinngg  tthhee  hheeyyddaayy  ooff  ccoouunntteerriinnssuurrggeennccyy  iinn  tthhee  6600ss,,  aanndd

ffrraaggmmeennttaattiioonn  aanndd  ddyyssffuunnccttiioonn  iinn  tthhee  7700ss  aanndd  8800ss..1111    TThhiiss  llaasstt  pphhaassee  hhaass  ccoonnttiinnuueedd  iinnttoo  tthhee  9900ss,,  ddeessppiittee

eeffffoorrttss  bbyy  tthhee  UU..SS..  ttoo  iimmpprroovvee  mmiilliittaarryy  ccooooppeerraattiioonn  iinn  tthhee  hheemmiisspphheerree  oonn  aa  bbiillaatteerraall  aanndd  mmuullttiillaatteerraall  bbaassiiss..

IInn  tthhee  wwaakkee  ooff  AAxxiiss  ssuucccceesssseess  iinn  EEuurrooppee  aanndd  AAffrriiccaa  aanndd  tthhee  ssuurrpprriissee  aattttaacckk  oonn  PPeeaarrll  HHaarrbboorr,,

tthhee  UU..SS..  wwaass  eessppeecciiaallllyy  ddeessiirroouuss  ooff  sseeccuurriinngg  iittss  ssoouutthheerrnn  ffllaannkk  aaggaaiinnsstt  GGeerrmmaann  aanndd  JJaappaanneessee

ppeenneettrraattiioonn..    MMoosstt  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  aanndd  CCaarriibbbbeeaann  ccoouunnttrriieess  ssaaww  ddiissaassttrroouuss  ccoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  tthheeiirr

eeccoonnoommiieess  ffrroomm  aa  JJaappaanneessee  aattttaacckk  oonn  tthhee  PPaannaammaa  CCaannaall  aanndd  ffrroomm  GGeerrmmaann  ssuubbmmaarriinnee  wwaarrffaarree..

AAddddiittiioonnaallllyy,,  aa  ggeenneerraall  ffeeaarr  ooff  aa  GGeerrmmaann  aatttteemmpptt  ttoo  ooccccuuppyy  tthhee  AAmmeerriiccaann  ppoosssseessssiioonnss  ooff  tthhee  ddeeffeeaatteedd

FFrreenncchh  aanndd  DDuuttcchh  ggaavvee  rriissee  ttoo  aa  ssppeecciiaall  MMeeeettiinngg  ooff  CCoonnssuullttaattiioonn  iinn  HHaavvaannaa  iinn  JJuullyy  ooff  11994400..    WWhhiillee  tthhee

ddeeccllaarraattiioonn  wwhhiicchh  eemmeerrggeedd  aavvooiiddeedd  tteecchhnniiccaall  mmiilliittaarryy  mmaatttteerrss,,  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  iitt  aarrttiiccuullaatteedd  aa  ccoolllleeccttiivvee

ddeeffeennssee  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  pprriinncciippllee  tthhaatt    ““......aann  aattttaacckk  oonn  oonnee  AAmmeerriiccaann  ssttaattee  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aann  aattttaacckk  oonn  aallll

AAmmeerriiccaann  ssttaatteess..””  1122

  TThhiiss  ddeeccllaarraattiioonn  ppaavveedd  tthhee  wwaayy  ffoorr  aa  sseerriieess  ooff  ssttaaffff  ccoonnffeerreenncceess  hheelldd  oonn  aa  bbiillaatteerraall  bbaassiiss  iinn  11994400

bbeettwweeeenn  tthhee  WWaarr  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  tthhee  pprriinncciippllee  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  nnaattiioonnss..    TThhee  LLaattiinnss  ssaaww  aann  ooppppoorrttuunniittyy

ttoo  ffiillll  tthhee  eemmeerrggiinngg  vvaaccuuuumm  iinn  mmiilliittaarryy  aassssiissttaannccee  tthheeyy  hhaadd  ttrraaddiittiioonnaallllyy  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  mmaajjoorr  EEuurrooppeeaann

ppoowweerrss  wwiitthh  wweeaappoonnss  ffrroomm  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  IInn  rreettuurrnn  ffoorr  ggrraannttiinngg  UU..SS..  aacccceessss  ttoo  bbaasseess  aanndd  ssttrraatteeggiicc

mmaatteerriiaallss  aalloonngg  wwiitthh  ddeeccllaarraattiioonnss  ooff  wwaarr  oonn  tthhee  AAxxiiss  ppoowweerrss,,  kkeeyy  ccoouunnttrriieess  eenntteerreedd  sseeccuurriittyy  aassssiissttaannccee

rreellaattiioonnsshhiippss  aanndd  aaddmmiitttteedd  UU..SS..  mmiilliittaarryy  aaddvviissoorrss..    FFaacceedd  wwiitthh  oovveerrwwhheellmmiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  mmaatteerriieell  iinn

tthhee  EEuurrooppeeaann  aanndd  PPaacciiffiicc  TThheeaatteerrss,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  UU..SS..  wwaass  ssllooww  ttoo  ddeelliivveerr,,  aass  sseerriioouuss  sshhiippmmeennttss  ooff  wwaarr

mmaatteerriieell  ddiidd  nnoott  bbeeggiinn  aarrrriivviinngg  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  uunnttiill  11994433..    OOff  tthhee  $$447755  mmiilllliioonn  iinn  LLeenndd  LLeeaassee  aaiidd  wwhhiicchh

uullttiimmaatteellyy  wweenntt  ttoo  tthhee  rreeggiioonn  dduurriinngg  tthhee  wwaarr,,  oovveerr  7700  ppeerrcceenntt  wwaass  ddiirreecctteedd  ttoo  BBrraazziill,,  wwhhiicchh  pprroovviiddeedd

ssttrraatteeggiicc  aaiirr  bbaasseess  aanndd  aann  eexxppeeddiittiioonnaarryy  ffoorrccee  wwhhiicchh  ffoouugghhtt  wwiitthh  ddiissttiinnccttiioonn  iinn  tthhee  IIttaalliiaann  ccaammppaaiiggnn..

AAtt  tthhee  TThhiirrdd  MMeeeettiinngg  ooff  CCoonnssuullttaattiioonn  ooff  FFoorreeiiggnn  MMiinniisstteerrss  hheelldd  iinn  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  iinn  JJaannuuaarryy  ooff

11994422  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ppuurrssuueedd  uunnaanniimmiittyy  aammoonngg  tthhee  nnaattiioonnss  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree  ffoorr  bbrreeaakkiinngg  ooffff  rreellaattiioonnss

wwiitthh  tthhee  AAxxiiss  ppoowweerrss..    TThhiiss  ddiidd  nnoott  ooccccuurr,,  aass  bbootthh  AArrggeennttiinnaa  aanndd  CChhiillee  rreeffuusseedd  ttoo  ggoo  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  rreesstt

ooff  tthhee  ccoouunnttrriieess  pprreesseenntt,,  tteenn  ooff  wwhhiicchh  hhaadd  iinn  ffaacctt  ddeeccllaarreedd  wwaarr  oonn  GGeerrmmaannyy..    TThhee  bbeesstt  tthhaatt  ccoouulldd  bbee

ddoonnee  wwaass  ttoo  ccrreeaattee  aann  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  BBooaarrdd  ((IIAADDBB))  ttoo  pprroovviiddee  aa  mmeeaannss  ooff  ssyysstteemmaattiicc
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ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  mmiilliittaarriieess  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree,,  aanndd  ttoo  sseerrvvee  aass  aa  ppoowweerrffuull

ssyymmbbooll  ooff  hheemmiisspphheerriicc  uunniittyy..    IIttss  cchhaarrtteerr  ssppeecciiffiieedd  tthhaatt  iitt  wwaass  ttoo  sseerrvvee  aass  aann  aaddvviissoorryy  oorrggaann,,  aanndd  tthhaatt  iittss

rreessoolluuttiioonnss  wwoouulldd  bbee  nnoonn--bbiinnddiinngg..    NNoo  ffoorrcceess  wweerree  aassssiiggnneedd,,  nnoo  ffoorrmmaall  aalllliiaannccee  ssttrruuccttuurree  wwaass

pprroommuullggaatteedd,,  aanndd  nnoo  ccoommmmaanndd  aanndd  ccoonnttrrooll  oorrggaanniissmmss  wweerree  iinnssttiittuutteedd..    HHoowweevveerr,,  tthhee  BBooaarrdd’’ss  ddeelleeggaatteess

mmeett  rreegguullaarrllyy,,  aaddoopptteedd  rreessoolluuttiioonnss  wwhhiicchh  wweerree  sseelleeccttiivveellyy  iimmpplleemmeenntteedd,,  aanndd  ccoommpplleemmeenntteedd  tthhee

ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  eemmeerrggiinngg  bbiillaatteerraall  mmiilliittaarryy  ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  ccoouunnttrriieess  ooff  ssppeecciiaall  mmiilliittaarryy  ssiiggnniiffiiccaannccee..

-- --   nnoottaabbllyy,,  tthhee  UU..SS..,,  BBrraazziill,,  aanndd  MMeexxiiccoo..      TThhee  BBooaarrdd’’ss  ppuurrppoossee  wwaass  pprriimmaarriillyy  ppoolliittiiccaall,,  rraatthheerr  tthhaann

ppuurreellyy  mmiilliittaarryy;;    iitt  pprroovviiddeedd  tthhee  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  aanndd  CCaarriibbbbeeaann  nnaattiioonnss  aa  sseennssee  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn

hheemmiisspphheerriicc  ddeeffeennssee  ppllaannnniinngg,,  bbuutt  tthhee  lliioonn’’ss  sshhaarree  ooff  aaccttuuaall  ddeeffeennssee  aaccttiivviittyy  wwaass  aabbssoorrbbeedd  bbyy  tthhee  UUnniitteedd

SSttaatteess..      TThhiiss  wwaass  aa  rreefflleeccttiioonn  ooff  tthhee  WWaarr  DDeeppaarrttmmeenntt’’ss  ssttrroonngg  pprreeffeerreennccee  ffoorr  tthhee  pprraaccttiiccaall  aaddvvaannttaaggeess

ddeerriivveedd  ffrroomm  eemmpphhaassiiss  oonn  bbiillaatteerraall  ddeeffeennssee  aarrrraannggeemmeennttss  wwiitthh  ccoouunnttrriieess  ooff  ssppeecciiaall  iinntteerreesstt  ((BBrraazziill,,

MMeexxiiccoo))  oovveerr  tthhee  iinneevviittaabbllyy  mmuurrkkyy  iiddeeaall  ooff  hheemmiisspphheerree--wwiiddee  mmiilliittaarryy  ccooooppeerraattiioonn..    AA  kkeeyy  ffaaccttoorr  iinn  tthhiiss

vviieeww  wwaass  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  tteennssiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  tthhee  pprroo--AAxxiiss  PPeerróónn  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff

AArrggeennttiinnaa,,    wwhhiicchh  eeffffeeccttiivveellyy  bbaarrrreedd  hheemmiisspphheerree--wwiiddee  mmiilliittaarryy  aaccttiioonn,,  aanndd  tthhee  WWaarr  DDeeppaarrttmmeenntt’’ss

pprreeffeerreennccee  ffoorr  tthhee  ““qquuaarrtteerr--hheemmiisspphheerree””  ssttrraatteeggyy  wwhhiicchh  ccoonncceennttrraatteedd  aaccttiivvee  ddeeffeennssee  aaccttiivviittiieess  nnoorrtthh  ooff  aa

lliinnee  ddrraawwnn  ffrroomm  tthhee  GGaallaappaaggooss  IIssllaannddss  tthhrroouugghh  tthhee  AAttllaannttiicc  ““bbuullggee””  ooff  BBrraazziill..    TThhee  BBooaarrdd’’ss  lliimmiitteedd

cchhaarrtteerr  rreepprreesseenntteedd  aann  ““eelleeggaanntt  aanndd  eemmaassccuullaattiinngg  ccoommpprroommiissee””1133  wwhhiicchh  wwoouulldd  ccaarrrryy  oovveerr  iinnttoo  tthhee

ffoorrmmaall  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  MMiilliittaarryy  SSyysstteemm  ooff  tthhee  CCoolldd  WWaarr..

AAss  tthhee  SSeeccoonndd  WWoorrlldd  WWaarr  pprrooggrreesssseedd,,  tthhee  BBooaarrdd  ccoooorrddiinnaatteedd  aa  hheemmiisspphheerriicc  ddeeffeennssee  aaggaaiinnsstt  aa

sstteeaaddiillyy  rreecceeddiinngg  tthhrreeaatt  ooff  AAxxiiss  ppoowweerr  pprroojjeeccttiioonn..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhrroouugghh  eexxppaannddiinngg  wwaarrttiimmee  ccooooppeerraattiioonn

iinn  mmiilliittaarryy,,  eeccoonnoommiicc    aanndd  ccoouunntteerreessppiioonnaaggee  mmaatttteerrss,,  tthhee  ““ggoooodd  nneeiigghhbboorr””  ooff  tthhee  3300ss  bbeeccaammee

pprrooggrreessssiivveellyy  mmoorree  hheeaavvyy--hhaannddeedd  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..    TTeennssiioonnss    aarroossee  aass  LLaattiinnss  ssuussppeecctteedd  tthhee  UU..SS..  ooff

aatttteemmppttiinngg  ttoo  rreettaaiinn  wwaarrttiimmee  aaiirr  bbaasseess  iinn  BBrraazziill,,  EEccuuaaddoorr,,  aanndd  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  CCaannaall  ZZoonnee  iinn  PPaannaammaa,,  aanndd

ooff  pprraaccttiiccaallllyy  eexxcclluuddiinngg  LLaattiinn  AAmmeerriiccaannss  ffrroomm  ccoonnssuullttaattiioonnss  oovveerr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss..

AAddddiittiioonnaallllyy,,  mmaannyy  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess  ffeelltt  tthhaatt  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  hhaadd  ffaaiilleedd  ttoo  ddeelliivveerr  LLeenndd--LLeeaassee

mmiilliittaarryy  aarrttiicclleess  ttoo  tthhee  ddeeggrreeee  tthheeyy  hhaadd  aannttiicciippaatteedd,,  aanndd  wwhhiicchh  tthheeyy  ffeelltt  wweerree  jjuusstt  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  tthhee

llooww  pprriicceess  aaffffoorrddeedd  tthhee  AAlllliieess  ffoorr  tthhee  rreeggiioonn’’ss  ssttrraatteeggiicc  mmaatteerriiaallss  dduurriinngg  tthhee  wwaarr..
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AA  ssppeecciiaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  PPrroobblleemmss  ooff  WWaarr  aanndd  PPeeaaccee  wwaass  ccoonnvveenneedd  iinn  MMeexxiiccoo  CCiittyy  iinn

FFeebbrruuaarryy  ooff  11994455  ttoo  aaddddrreessss  mmaannyy  ooff  tthhee  rreessiidduuaall  pprroobblleemmss  ffrroomm  wwaarrttiimmee  ccooooppeerraattiioonn,,  aanndd  ttoo

aannttiicciippaattee  nneeeeddss    ffoorr  tthhee  ccoommiinngg  ppeeaaccee..      TTeecchhnniiccaallllyy,,  tthhee  ccoonnffeerreennccee  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  oouuttssiiddee  ooff

tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm  aass  iitt  ddiidd  nnoott  iinncclluuddee  AArrggeennttiinnaa,,  wwhhiicchh  ssttiillll  hhaadd  nnoott  ddeeccllaarreedd  wwaarr  oonn  tthhee  AAxxiiss

ppoowweerrss..    NNoonneetthheelleessss,,  mmaannyy  ooff  iittss  rreessoolluuttiioonnss  pprreeppaarreedd  tthhee  wwaayy  ffoorr  llaatteerr  mmeeeettiinnggss  iinn  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  aanndd

BBooggoottáá  aatt  wwhhiicchh  tthhee  ffoorrmmaall  iinnssttrruummeennttss  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm  wwoouulldd  bbee  ssiiggnneedd..  HHeelldd  aaggaaiinnsstt  tthhee

bbaacckkddrroopp  ooff  oonnggooiinngg  nneeggoottiiaattiioonnss  ttoo  eessttaabblliisshh  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss,,  tthhee  ccoonnffeerreennccee’’ss  aaggeennddaa  iinncclluuddeedd

ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  ““pprroobblleemmss  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ppeeaaccee  aanndd  sseeccuurriittyy””  aass

wweellll  aass  ““tthhee  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaass..””      TThhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aapppprrooaacchheedd  tthhee

ccoonnffeerreennccee  ccaauuttiioouussllyy,,  aavvooiiddiinngg  aannyy  ccoommmmiittmmeennttss  wwhhiicchh  mmiigghhtt  ccoommpplliiccaattee  tthhee  uuppccoommiinngg  SSaann  FFrraanncciissccoo

UUNN  ccoonnffeerreennccee..    SSeevveerraall  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess,,  oonn  tthhee  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  wweerree  eeaaggeerr  ttoo  ccoonnssoolliiddaattee  aa

ccoommmmoonn  ddeeffeennssee  ccoommmmiittmmeenntt  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprreevveenntt  eexxttrraa--hheemmiisspphheerriicc  ppeenneettrraattiioonn  aanndd  ttoo  aassssuurree  UU..SS..

mmiilliittaarryy  aaiidd  ffoorr  tthheeiirr  aarrmmeedd  ffoorrcceess..    IIrroonniiccaallllyy,,  MMeexxiiccoo  aanndd  UUrruugguuaayy  -- --   ttwwoo  ccoouunnttrriieess  wwhhiicchh  wwoouulldd  llaatteerr

oobbssttrruucctt  mmuullttiillaatteerraall  ddeeffeennssee  ccooooppeerraattiioonn  -- --   eeaacchh  pprrooppoosseedd  rreessoolluuttiioonnss  ffoorr  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  ppeerrmmaanneenntt

mmiilliittaarryy  oorrggaann  ffoorr  tthhee  ddeeffeennssee  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree..    TThhee  UU..SS..  ssaaww  ssuucchh  aann  oorrggaann  aass  aa  ddiissttrraaccttiioonn  ffrroomm  tthhee

wwaarr  eeffffoorrtt  aatt  tthhaatt  ttiimmee,,  aanndd  pprreesssseedd  ffoorr  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  DDeeffeennssee  BBooaarrdd’’ss  mmaannddaattee  iinnsstteeaadd..

TThhee  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn  bbyy  ddeelleeggaatteess  ddeeaalltt  wwiitthh  ““RReecciipprrooccaall  AAssssiissttaannccee  aanndd

SSoolliiddaarriittyy””  ((RReessoolluuttiioonn  VVIIIIII)),,  kknnoowwnn  aass  tthhee  ““AAcctt  ooff  CChhaappuulltteeppeecc””,,  aanndd  ““RReeoorrggaanniizzaattiioonn,,  CCoonnssoolliiddaattiioonn

aanndd  SSttrreennggtthheenniinngg  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm””  ((RReessoolluuttiioonn  IIXX))..        TThheessee  rreessoolluuttiioonnss  uullttiimmaatteellyy  wweerree

tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  nneeggoottiiaattiioonn  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  TTrreeaattyy  ooff  RReecciipprrooccaall  AAssssiissttaannccee  ooff  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo

((IIAATTRRAA)),,  wwhhiicchh  wwaass  ssiiggnneedd  iinn  11994477  bbyy  1199  nnaattiioonnss,,  aanndd  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  PPaann

AAmmeerriiccaann  UUnniioonn  aanndd  SSyysstteemm  ooff  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  CCoonnffeerreenncceess  iinnttoo  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess

aatt  tthhee  11994488  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBooggoottáá..    TThhuuss,,  iitt  ccaann  bbee  ssaaiidd  tthhaatt  tthhee  ffoorrmmaall  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  IInntteerr--

AAmmeerriiccaann  MMiilliittaarryy  SSyysstteemm  wwaass  bboorrnn  aatt  CChhaappuulltteeppeecc,,  aatt  aa  ttiimmee  wwhheenn  aa  UU..SS..  wwaarrttiimmee  vviiccttoorryy  wwaass

iimmmmiinneenntt  aanndd  tthhuuss  hheerr  iinnfflluueennccee  aanndd  LLaattiinn  ddeessiirree  ttoo  ssiiggnn  oonn  wwiitthh  aa  ““wwiinnnneerr””  wweerree  aatt  tthheeiirr  ppeeaakk..

HHoowweevveerr,,  bbyy  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  RRiioo  CCoonnffeerreennccee  iinn  11994477  aanndd  tthhee  BBooggoottáá  CCoonnffeerreennccee  ooff  11994488,,  llaarrggee  ssccaallee

sshhiiffttss  iinn  tthhee  aattttiittuuddeess  ooff  tthhee  UU..SS..  aanndd  LLaattiinn  AAmmeerriiccaannss  hhaadd  ttaakkeenn  hhoolldd..    TThhee  UU..SS..,,  ffoorreesseeeeiinngg  aa  ddoo--oorr--ddiiee
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ssttrruuggggllee  oovveerr  EEuurrooppee  aanndd  AAssiiaa  wwiitthh  tthhee  SSoovviieettss,,  wwiisshheedd  ttoo  sseeccuurree  iittss  ssoouutthheerrnn  ffllaannkk  bbyy  mmeeaannss  ooff  aa

ffoorrmmaall  aanndd  bbiinnddiinngg  ccoolllleeccttiivvee  ddeeffeennssee  ttrreeaattyy..    MMaannyy  LLaattiinnss,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  wweerree  bbeeccoommiinngg

ccoonncceerrnneedd  oovveerr  tthhee  iinnccrreeaassiinngg  mmiilliittaarriizzaattiioonn  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm  aanndd  tthhee  NNoorrtthh--SSoouutthh

rreellaattiioonnsshhiipp..  WWhhiillee  ffaavvoorriinngg  aa  ddeeffeennssee  ppaacctt,,  tthheeyy  hhooppeedd  ttoo  lliinnkk  iitt  ttoo  aann  eeccoonnoommiicc  ccoommmmiittmmeenntt  ffrroomm  tthhee

UU..SS..  wwhhiicchh  wwoouulldd  aaddddrreessss  tthhee  ggrroossss  ssoocciiaall  iinneeqquuiittiieess  iinn  tthhee  rreeggiioonn,,  iinn  eeffffeecctt  dduupplliiccaattiinngg  tthhee  MMaarrsshhaallll

PPllaann’’ss  eeffffeecctt  oonn  EEuurrooppeeaann  rreeccoovveerryy..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  rraappiidd  iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  CCoolldd  WWaarr  aawwaakkeenneedd

ccrriittiicciissmm  ffrroomm  mmaannyy  LLaattiinnss  tthhaatt  tthhee  RRiioo  TTrreeaattyy    wwoouulldd  ccoommmmiitt  tthhee  AAmmeerriiccaass  ttoo  ggoo  ttoo  wwaarr  ttoo  ddeeffeenndd  UU..SS..

iinntteerreessttss  aabbrrooaadd,,  rroobbbbiinngg  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  nnaattiioonnss  ooff  tthheeiirr  ssoovveerreeiiggnnttyy..1144

DDuurriinngg  nneeggoottiiaattiioonnss  oonn  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess  aatt  BBooggoottáá,,  aann

aatttteemmpptt  wwaass  mmaaddee  ttoo  ffoollllooww  tthhrroouugghh  oonn  rreessoolluuttiioonnss  ttaakkeenn  iinn  MMeexxiiccoo  CCiittyy  bbyy  rreeppllaacciinngg  tthhee  IIAADDBB  wwiitthh  aa

ppeerrmmaanneenntt  mmiilliittaarryy  ppllaannnniinngg  oorrggaann  wwiitthhiinn  tthhee  OOAASS  SSeeccrreettaarriiaatt..    TThhiiss  eeffffoorrtt  ffaaiilleedd,,  llaarrggeellyy  dduuee  ttoo  tthhee

ccoommpplleettee  aabboouutt-- ffaaccee  ooff  MMeexxiiccoo  bbeettwweeeenn  11994455  aanndd  11994488  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aa  ssttaannddiinngg  hheemmiisspphheerriicc

ddeeffeennssee  oorrggaann..    AAss  aannootthheerr  ““eelleeggaanntt  bbuutt  eemmaassccuullaattiinngg””  ccoommpprroommiissee,,  iitt  wwaass  iinnsstteeaadd  ddeecciiddeedd  ttoo  pprroovviiddee  iinn

tthhee  OOAASS  CChhaarrtteerr  ((AArrttiicclleess  6644  aanndd  6677))  ffoorr  aann  AAddvviissoorryy  DDeeffeennssee  CCoommmmiitttteeee  wwhhiicchh  wwoouulldd  oonnllyy  bbee

ccoonnvveenneedd  aatt  tthhee  ccaallll  ooff  tthhee  RRiioo  TTrreeaattyy’’ss  OOrrggaann  ooff  CCoonnssuullttaattiioonn  ((ii..ee..,,  tthhee  PPeerrmmaanneenntt  CCoouunncciill  ooff  tthhee  OOAASS

GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy..))      TThhee  IIAADDBB  wwoouulldd  sseerrvvee  aass  tthhee  SSeeccrreettaarriiaatt  ooff  tthhee  ccoommmmiitttteeee  iinn  tthhee  eevveenntt  iitt  wweerree  ttoo

bbee  ccaalllleedd  iinnttoo  sseessssiioonn,,  bbuutt  ootthheerrwwiissee  hhaadd  nnoo  lliinnkk  ttoo  tthhee  nneewwllyy  ccrreeaatteedd  hheemmiisspphheerriicc  oorrggaanniizzaattiioonn..    TThhiiss

eeffffeeccttiivveellyy  iissoollaatteedd  ccoonnttiinnuuoouuss  mmiilliittaarryy  ccooooppeerraattiioonn  ffrroomm  rroouuttiinnee  OOAASS  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  aanndd  lliimmiitteedd  aannyy  ssuucchh

aaccttiivviittiieess  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  IIAADDBB  ttoo  ccrriissiiss  ppeerriiooddss  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  aann  aacctt  ooff  aaggggrreessssiioonn..    SSiinnccee  tthhee  iinncceeppttiioonn

ooff  tthhee  OOAASS,,  tthhee  AAddvviissoorryy  DDeeffeennssee  CCoommmmiitttteeee  hhaass  nneevveerr  bbeeeenn  ccoonnvveenneedd..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  rreeppeeaatteedd

aatttteemmppttss  bbyy  tthhee  IIAADDBB  ttoo  ffoorrmmaalliizzee  iittss  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  OOAASS  SSppeecciiaall  CCoommmmiitttteeee  oonn  HHeemmiisspphheerriicc

SSeeccuurriittyy  hhaavvee  bbeeeenn  ssttuuddiieedd  aanndd  ddeebbaatteedd,,  bbuutt  hhaavvee  ccoonnssiisstteennttllyy  ffaaiilleedd  ttoo  ggaarrnneerr  tthhee  rreeqquuiirreedd  ttwwoo-- tthhiirrddss

mmaajjoorriittyy  iinn  tthhee  PPeerrmmaanneenntt  CCoouunncciill  aanndd  iinn  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  eessttaabblliisshheedd..

NNoonneetthheelleessss,,  aa  nnuummbbeerr  ooff  oonnggooiinngg  ccoooorrddiinnaattiioonn  mmeecchhaanniissmmss  bbeeccaammee  aaccttiivvee  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss  vviiaa

tthhee  RRiioo  TTrreeaattyy  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  tthhee  aaccttiioonnss  ooff  tthhee  IInntteerr--aammeerriiccaann  DDeeffeennssee  BBooaarrdd..      BBeettwweeeenn  11994477  aanndd

11996699  tthhee  RRiioo  TTrreeaattyy  wwaass  iinnvvookkeedd  oonn  ffiifftteeeenn  ooccccaassiioonnss,,  aallll  bbuutt  oonnee  ooff  wwhhiicchh  ddeeaalltt  wwiitthh  tteennssiioonnss  bbeettwweeeenn

ssiiggnnaattoorryy  ccoouunnttrriieess  rraatthheerr  tthhaann  eexxttrraa--hheemmiisspphheerriicc  cchhaalllleennggeess..    TThhee  BBooaarrdd,,  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aa  CCoouunncciill  ooff
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DDeelleeggaatteess,,  GGeenneerraall  SSttaaffff,,  SSeeccrreettaarriiaatt,,  aanndd  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  CCoolllleeggee,,      pprroovviiddeedd  oobbsseerrvveerrss  ttoo

sseevveerraall  OOAASS--ssppoonnssoorreedd  ppeeaaccee  mmiissssiioonnss  aanndd  ooff  llaattee  hhaass  rreessppoonnddeedd  ttoo  ssppeecciiffiicc  rreeqquueessttss  ffoorr  aassssiissttaannccee  iinn

ccoooorrddiinnaattiinngg  hhuummaanniittaarriiaann  ddeemmiinniinngg  aanndd  ccoonnssttrruuccttiinngg  aann  iinnvveennttoorryy  ooff  hheemmiisspphheerriicc  ccoonnffiiddeennccee  aanndd

sseeccuurriittyy  bbuuiillddiinngg    mmeeaassuurreess..    TThhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  CCoolllleeggee,,  iinnssttiittuutteedd  iinn  11996622  iinn  WWaasshhiinnggttoonn,,

sseerrvveess  aass  aa  sseenniioorr  sseerrvviiccee  ccoolllleeggee-- lleevveell  ttrraaiinniinngg  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  rreeggiioonn,,  aanndd  hhaass  rreegguullaarrllyy

iinncclluuddeedd  cciivviilliiaann  ooffffiicciiaallss  ffrroomm  sseevveerraall  ccoouunnttrriieess..    WWhhiillee  tthhee  BBooaarrdd  hhaass  ffoouunndd  lliittttllee  aaccttiivvee  ssuuppppoorrtt  iinn  tthhee

OOAASS  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss,,  tthhee  CCoolllleeggee  hhaass  bbeeeenn  eexxttoolllleedd  aass  wwoorrtthhyy  ooff  ccoonnttiinnuueedd  ssuuppppoorrtt  aanndd  eexxppaannssiioonn..

HHiissttoorriiccaallllyy,,    tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ccoonnttiinnuuiinngg  tteennssiioonn  bbeettwweeeenn  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  sseeccuurriittyy

rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess..    EEqquuiippppeedd  wwiitthh

rreellaattiivveellyy  mmooddeerrnn  UU..SS..  ssuurrpplluuss  wweeaappoonnss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  uunnddeerr  wwaarrttiimmee  LLeenndd--LLeeaassee  aanndd  tthhee  MMuuttuuaall

SSeeccuurriittyy  PPaacctt((ss))  ooff  tthhee  eeaarrllyy  5500ss,,    mmoosstt  ooff  tthhee  mmiilliittaarriieess  ooff  tthhee  rreeggiioonn  uunnddeerrwweenntt  ssiiggnniiffiiccaanntt  mmooddeerrnniizzaattiioonn

aanndd  pprrooffeessssiioonnaalliizzaattiioonn  dduurriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeeccaaddee,,  ccoonnssoolliiddaattiinngg  tthheeiirr  ddoommiinnaanntt  ppoossiittiioonn  ooff

oorrggaanniizzaattiioonnaall  ddiisscciipplliinnee  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ssoocciieettiieess..    FFoorr  hhiissttoorriiccaall  aass  wweellll  aass

eeccoonnoommiicc  rreeaassoonnss,,  iitt  wwaass  nnaattuurraall  ffoorr  mmaannyy  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  rreellyy  uuppoonn  tthheeiirr  mmiilliittaarriieess  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee

ooff  iinntteerrnnaall  oorrddeerr  iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  bbuurrggeeoonniinngg  iinnssuurrggeenncciieess  aanndd  uurrbbaann  rreevvoolluuttiioonnaarryy  mmoovveemmeennttss..    TThhiiss

tteennddeennccyy  wwaass  eennccoouurraaggeedd  bbyy  tthhee  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  SSttaattee  aanndd  DDeeffeennssee  aass  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  IInntteerrnnaall

DDeeffeennssee  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  ((IIDDAADD))  eevvoollvveedd  dduurriinngg  tthhee  eeaarrllyy  6600ss,,  aanndd  ppoolliiccee  aanndd  ppaarraammiilliittaarryy  oorrggaannss

wweerree  ttrraaiinneedd  aalloonnggssiiddee  ttrraaddiittiioonnaall  mmiilliittaarryy  ffoorrmmaattiioonnss..

TThhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  pprreesssseedd  ffoorr  aa  ggrreeaatteerr  rroollee  ooff  tthhee  rreeggiioonn’’ss  mmiilliittaarriieess  iinn  ssuuppppoorrttiinngg  nnoott  oonnllyy  tthhee

ssuupppprreessssiioonn  ooff  rreevvoolluuttiioonnaarryy  ffooccooss,,  bbuutt  iinn  aassssiissttiinngg  ggoovveerrnnmmeennttss  iinn  cciivviicc  aaccttiioonn  pprrooggrraammss  ddeessiiggnneedd  ttoo

ffoosstteerr  nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt..    BByy  lliinnkkiinngg  tthhee  IIDDAADD  ccoonncceepptt  ttoo  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  MMiilliittaarryy  SSyysstteemm  aanndd

tthhee  AAlllliiaannccee  ffoorr  PPrrooggrreessss,,  tthhee  UU..SS..  pprroommootteedd  aann  iinnssttiittuuttiioonnaall  sshhiifftt  ttoowwaarrddss  mmuullttiillaatteerraalliissmm  dduurriinngg  tthhee  6600ss..

HHoowweevveerr,,  ssiinnccee  tthhee  MMiilliittaarryy  AAssssiissttaannccee  PPrrooggrraamm,,  aalloonngg  wwiitthh  iittss  ttrraaiinniinngg  ccoommppoonneenntt,,  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  bbee

aaddmmiinniisstteerreedd  oonn  aa  bbiillaatteerraall  bbaassiiss  wwiitthh  eeaacchh  ccoouunnttrryy,,  tthhee  UU..SS..  rreettaaiinneedd  eennoorrmmoouuss  lleevveerraaggee  oovveerr  tthhee

ssyysstteemm..    IItt  uusseedd  tthhiiss  lleevveerraaggee  ttoo  iinnfflluueennccee  mmiilliittaarryy  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  ssuuppppoorrtt  UU..SS..  ddiipplloommaaccyy  aanndd  mmiilliittaarryy

iinniittiiaattiivveess  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy  oonn  aa  bbiillaatteerraall  bbaassiiss  wwhhiillee  ttoouuttiinngg  ssoolliiddaarriittyy  wwiitthh  aa  mmuullttiillaatteerraall  aaggeennddaa  wwhhiicchh  wwaass

nnoott  aallwwaayyss  aappppaarreenntt  ttoo  oouurr  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  aalllliieess..
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TThhee  UU..SS..  pprroommootteedd  ttrraaiinniinngg  ooff  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ooffffiicceerrss  iinn  UU..SS..  mmiilliittaarryy  sscchhoooollss;;  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff

ssuubbrreeggiioonnaall  ccoooorrddiinnaattiioonn  cceenntteerrss  ssuucchh  aass  CCOONNDDEECCAA  ((DDeeffeennssee  CCoouunncciill  ooff  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa)),,  tthhee

eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  CCoolllleeggee,,    tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  rreeggiioonnaall  jjooiinntt  ooppeerraattiioonnss  cceenntteerrss,,

oonnggooiinngg  ccoonnffeerreenncceess  ooff  tthhee  hheeaaddss  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  aarrmmeedd  sseerrvviicceess  ooff  eeaacchh  ccoouunnttrryy,,  aanndd  aa  ssttaannddbbyy  IInntteerr--

AAmmeerriiccaann  PPeeaaccee  FFoorrccee..    HHoowweevveerr,,  tthhee  bbaalllloooonn  bbuurrsstt  oonn  mmaannyy  ooff  tthheessee  iinniittiiaattiivveess  aass  tthhee  AAlllliiaannccee  ffoorr

PPrrooggrreessss  wwiitthheerreedd  aawwaayy  dduuee  ttoo  llaacckk  ooff  ccoonnggrreessssiioonnaall  ssuuppppoorrtt,,  aanndd  mmiilliittaarryy  rreeggiimmeess  bbeeccaammee

pprrooggrreessssiivveellyy  lleessss  aacccceeppttaabbllee  aass  ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm..    MMaannyy  ooff  tthheessee  rreeggiimmeess  wweerree

pprroonnee  ttoo  eemmppllooyy  bbootthh  ppoolliiccee  aanndd  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  ttoo  ccoouunntteerr  ssuubbvveerrssiioonn  iinn  wwaayyss  wwhhiicchh  iinnvvoollvveedd

ssiiggnniiffiiccaanntt  aabbuusseess  ooff  dduuee  pprroocceessss  aanndd  bbaassiicc  hhuummaann  rriigghhttss..    IInn  tthhee  wwoorrsstt  ccaasseess,,  tthheessee  aabbuusseess  eexxtteennddeedd  ttoo

wwiiddeesspprreeaadd  mmuurrddeerrss,,  ttoorrttuurree,,  aanndd  ddiissaappppeeaarraanncceess,,  oofftteenn  ppeerrppeettuuaattiinngg  ppeettttyy  ppoolliittiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc

rriivvaallrriieess..    TThhee  pprrooggrraamm  ooff  aassssiissttaannccee  wwhhiicchh  wwaass  tthhee  qquuiidd  pprroo  qquuoo  ffoorr  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  aacccceeppttaannccee  ooff  aa

hheemmiisspphheerriicc  ddeeffeennssee  ppaacctt  -- --   aanndd  UU..SS..  aacccceessss  ttoo  bbaasseess  aanndd  ssttrraatteeggiicc  mmaatteerriiaallss  -- --   wwaass  ccoonnttiinnuuaallllyy

aattttaacckkeedd  iinn  tthhee  UU..SS..  CCoonnggrreessss  aass  ““ssuuppppoorrtt  ffoorr  ddiiccttaattoorrss””..

DDuurriinngg  tthhee  ccoouunntteerriinnssuurrggeennccyy  ccaammppaaiiggnnss  ooff  tthhee  6600ss  aanndd  7700ss,,  tthhoossee  mmiilliittaarriieess  wwhhiicchh  wweerree  mmoosstt

ssuucccceessssffuull  iinn  ddeeffeeaattiinngg  rreevvoolluuttiioonnaarriieess  wweerree  ggeenneerraallllyy  tthhoossee  wwhhiicchh  aaddoopptteedd  tthhee  mmoosstt  rruutthhlleessss  aanndd

eexxttrraalleeggaall  mmeetthhooddss..  CCaasseess  tthhaatt  ssttaanndd  oouutt  aarree  tthhoossee  ooff  AArrggeennttiinnaa,,  GGuuaatteemmaallaa,,  UUrruugguuaayy,,  aanndd  CChhiillee  iinn  tthhee

wwaakkee  ooff  tthhee  mmiilliittaarryy  ccoouupp  wwhhiicchh  oovveerrtthhrreeww  tthhee  PPooppuullaarr  UUnniittyy  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee..

CCoouupplleedd  wwiitthh  tthhee  pprreeppoonnddeerraannccee  ooff  mmiilliittaarryy  rreeggiimmeess,,  oofftteenn  ssuussttaaiinneedd  bbyy  vviioolleenntt  mmeeaannss,,  tthhrroouugghhoouutt  tthhee

hheemmiisspphheerree  iinn  tthhee  7700ss  aanndd  8800ss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  eeccoonnoommiicc  ffaaiilluurreess  ooff  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhoossee  rreeggiimmeess,,  tthheessee

aabbuusseess  ddiissccrreeddiitteedd  tthhee  mmiilliittaarryy  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  mmaannyy  ccoouunnttrriieess  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  pprrooggrraamm  ooff  UU..SS..  mmiilliittaarryy  aaiidd

wwhhiicchh  hhaadd  ssuussttaaiinneedd  tthheemm..1155    TThhiiss  tteennddeennccyy,,  iinn  ccoonncceerrtt  wwiitthh  tthhee  bbiitttteerr  lleeggaaccyy  ooff    OOAASS  rruubbbbeerr--ssttaammppiinngg

ooff  tthhee  11996655  UU..SS..  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  tthhee  DDoommiinniiccaann  RReeppuubblliicc  aanndd  tthhee  CCaarrtteerr  AAddmmiinniissttrraattiioonn’’ss  ddeecciissiioonn  ttoo  ccuutt

aaiidd  ttoo  aauutthhoorriittaarriiaann  rreeggiimmeess  iinn  tthhee  rreeggiioonn  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  pprrooggrreessssiivvee  ddeecclliinnee  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann

MMiilliittaarryy  SSyysstteemm..

TThhee  DDoommiinniiccaann  IInntteerrvveennttiioonn  mmiigghhtt  sseeeemm  ttoo  rreepprreesseenntt  aa  ttrriiuummpphh  ffoorr  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  MMiilliittaarryy

SSyysstteemm  iinn  tthhaatt  aa  mmuullttiinnaattiioonnaall  ffoorrccee  uunnddeerr  OOAASS  aauussppiicceess  wwaass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  1100tthh  MMeeeettiinngg  ooff

CCoonnssuullttaattiioonn  ooff  FFoorreeiiggnn  MMiinniisstteerrss  iinn  MMaayy  ooff  11996655..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  UU..SS..  ccoommbbaatt  ffoorrcceess  hhaadd
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aallrreeaaddyy  ooccccuuppiieedd  tthhee  ccoouunnttrryy  uunniillaatteerraallllyy  aanndd  uullttiimmaatteellyy  oouuttnnuummbbeerreedd  tthhee  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ccoonnttiinnggeennttss  bbyy

aa  ffaaccttoorr  ooff  aallmmoosstt  tteenn  ttoo  oonnee    sshhoowweedd  tthhaatt  wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  BBrraazziill,,  LLaattiinn  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwaass  ttookkeenn  aatt

bbeesstt..    AAllssoo,,  tthhee  vviittrriiooll  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  eexxppeennddeedd  iinn  tthhee  OOAASS  ddeebbaattee  ccyycclleedd  bbeettwweeeenn  tthhrreeee  ffaaccttiioonnss::  tthhee

UU..SS..  aanndd  ssttaauunncchh  ssuuppppoorrtteerr  BBrraazziill,,  tthhee  ffuurriioouuss  ooppppoossiittiioonn,,  lleedd  bbyy  MMeexxiiccoo,,  aanndd  aa  tthhiirrdd  ffaaccttiioonn  wwhhiicchh

vviieewweedd  tthhee  UU..SS..  iinntteerrvveennttiioonn  aass  aa  ffaaiitt  aaccccoommppllii,,  aanndd  mmuullttiillaatteerraalliizzaattiioonn  aass  tthhee  lleesssseerr  eevviill  tthhaann  lleettttiinngg  tthhee

UU..SS..  uunniillaatteerraall  iinntteerrvveennttiioonn  ssttaanndd..    EEvveenn  BBrraazziill,,  ssttiinnggiinngg  ffrroomm  tthhee  ccrriittiicciissmm  ooff  CChhiillee,,  MMeexxiiccoo  aanndd  UUrruugguuaayy

ffoorr  iittss  rroollee  aass  tthhee  UU..SS..  ““ffaaiitthhffuull  aallllyy””,,  llaatteerr    ppeerrcceeiivveedd    aanndd  rreesseenntteedd  aa  llaacckk  ooff  UU..SS..  aapppprreecciiaattiioonn  ffoorr  iittss

ssuuppppoorrtt..

TThhee  ggrroowwtthh  ooff  ““mmiilliittaarryy  rreeffoorrmmiissmm””  aanndd  tthhee  DDooccttrriinnee  ooff  NNaattiioonnaall  SSeeccuurriittyy  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  iinn

sseevveerraall  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess  dduurriinngg  tthhee  11996600ss  wwaass  tthhee  pprroodduucctt  ooff  UU..SS..  pprroommoottiioonn  ooff  IIDDAADD  aanndd  aa

ggrroowwiinngg  ssoocciiaall  ccoonnsscciieennccee  aammoonngg  mmiilliittaarryy  ooffffiicceerrss..    TThhiiss  ssoocciiaall  aawwaarreenneessss  iiss  aattttrriibbuutteedd  ttoo  tthheeiirr  mmiiddddllee

ccllaassss,,  rraatthheerr  tthhaann  oolliiggaarrcchhiicc  sseellff-- iimmaaggee,,  aanndd  tthheeiirr  iimmppaattiieennccee  wwiitthh  ssttaattuuss  qquuoo  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ppoolliicciieess

iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  MMaarrxxiisstt  iinnfflluueennccee..1166    TThhee  BBrraazziilliiaann  aanndd  PPeerruuvviiaann  mmiilliittaarryy  ggoovveerrnnmmeennttss  ooff  tthhee  6600ss  aanndd  eeaarrllyy

7700ss  lleedd  aa  wwaavvee  ooff  mmiilliittaarryy  ccoouuppss  wwiitthh  aammbbiittiioouuss  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  aaggeennddaass  wwhhiicchh  ccoouulldd  nnoott  bbee

iimmpplleemmeenntteedd  iinn  aann  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  iinnssttaabbiilliittyy  pprroovvookkeedd  bbyy  ssuubbvveerrssiioonn..    TThhee  rreecceeppttiivviittyy  ttoo  ddeeppeennddeennccyy

tthheeoorryy  aammoonngg  aaddhheerreennttss  ooff  tthhee  mmiilliittaarryy  rreeffoorrmm  mmoovveemmeenntt  eennggeennddeerreedd  aa  ssttrroonngg  aannttii--UU..SS..  tteennddeennccyy  wwiitthhiinn

IIAAMMSS  iinnssttiittuuttiioonnss..          FFuurrtthheerr  aatttteemmppttss  ttoo  rreeffoorrmm  tthhee  OOAASS  CChhaarrtteerr  aanndd  ffoorrmmaalliizzee  tthhee  IIAADDBB’’ss

rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  tthhee  OOAASS  ddiieedd  aann  iinngglloorriioouuss  ddeeaatthh  oonn  rreeppeeaatteedd  ooccccaassiioonnss  aafftteerr  11996655;;    tthhee  ppeerrmmaanneenntt

aassppeeccttss  ooff  tthhee  IIAAMMSS  ssuucchh  aass  tthhee  DDeeffeennssee  BBooaarrdd  aanndd  tthhee  RRiioo  TTrreeaattyy  ccaammee  uunnddeerr  ccoonnttiinnuuoouuss  aattttaacckk  bbyy

tthhee  mmoorree  lleeffttiisstt  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ggoovveerrnnmmeennttss  dduurriinngg  tthhee  7700ss  aass  iinnssttrruummeennttss  ooff  UU..SS..  ddoommiinnaattiioonn  ooff  LLaattiinn

AAmmeerriiccaa..1177    TThhiiss  tteennddeennccyy  wwaass  aaggggrraavvaatteedd  bbyy  tthhee  CCaarrtteerr  AAddmmiinniissttrraattiioonn’’ss  ppoolliicciieess  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo

hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  aauutthhoorriittaarriiaanniissmm  bbyy  ccuuttttiinngg  mmiilliittaarryy  aaiidd  iinn  tthhee  llaattee  7700ss..

HHoowweevveerr,,  tthhee  ffiinnaall  nnaaiillss  iinn  tthhee  ccooffffiinn  ffoorr  tthhee  ccrreeddiibbiilliittyy    aammoonngg  mmoosstt  LLaattiinn  AAmmeerriiccaannss  ooff  tthhee

IInntteerr--AAmmeerriiccaann  MMiilliittaarryy  SSyysstteemm  aanndd  eessppeecciiaallllyy  tthhee  RRiioo  TTrreeaattyy  wweerree  ddrriivveenn  aass  aa  rreessuulltt  ooff  UU..SS..  uunniillaatteerraall

aaccttiioonnss::  ssuuppppoorrtt  ooff  GGrreeaatt  BBrriittaaiinn  iinn  tthhee  11998822  SSoouutthh  AAttllaannttiicc  ccoonnfflliicctt  oovveerr  tthhee  FFaallkkllaanndd  IIssllaannddss,,  mmiilliittaarryy

ssuuppppoorrtt  ttoo  aannttii--ccoommmmuunniisstt  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaann  ffoorrcceess  iinn  tthhee  8800ss,,  aanndd  aarrmmeedd  iinntteerrvveennttiioonnss  iinn  GGrreennaaddaa  iinn

11998833  aanndd  iinn  PPaannaammaa  iinn  11998899..      OOff  ccoouurrssee,,    tthhee  ffaacctt  tthhaatt    AArrggeennttiinnaa  ccoommmmiitttteedd  tthhee  oorriiggiinnaall  aaggggrreessssiioonn
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wwhhiicchh  sseett  ooffff  tthhee  FFaallkkllaannddss  ccoonnfflliicctt  -- --   aass  ccoonnffiirrmmeedd  bbyy  UUNN  SSeeccuurriittyy  CCoouunncciill  RReessoolluuttiioonn  -- --   iiss

ccoonnvveenniieennttllyy  iiggnnoorreedd  bbyy  tthhoossee  wwhhoo  aarrgguuee  tthhaatt  tthhee  BBrriittiisshh  rreessppoonnssee  sshhoouulldd  hhaavvee  ttrriiggggeerreedd  aa  hheemmiisspphheerriicc

ssttaanndd  aalloonnggssiiddee  tthhee  GGaallttiieerrii  ggoovveerrnnmmeenntt..    TThhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  iinnvvaaddeedd  GGrreennaaddaa  aatt  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  tthhee

OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  EEaasstteerrnn  CCaarriibbbbeeaann  SSttaatteess;;  iitt  aatttteemmpptteedd  ffoorr  ttwwoo  yyeeaarrss  ttoo  mmoobbiilliizzee  OOAASS  ssuuppppoorrtt  ffoorr

aaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhee  NNoorriieeggaa  rreeggiimmee  dduurriinngg  tthhee  PPaannaammaa  ccrriissiiss  wwiitthhoouutt  mmuucchh  ssuucccceessss,,  aanndd  uullttiimmaatteellyy  aacctteedd

mmiilliittaarriillyy  wwhheenn  tthhee  kkiilllliinngg  ooff  aann  ooffff--dduuttyy  nnaavvaall  ooffffiicceerr  bbyy  tthhee  PPaannaammaa  DDeeffeennssee  FFoorrccee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  aann

iinnttoolleerraabbllee  tthhrreesshhoolldd  ooff  rriisskk  ttoo  tthhee  4400,,000000  UU..SS..  cciittiizzeennss  lliivviinngg  iinn  PPaannaammaa  hhaadd  bbeeeenn  eexxcceeeeddeedd..  TThhee  LLaattiinn

AAmmeerriiccaann  rreeaaccttiioonn  hhoowweevveerr,,  aasskkeedd  iiff  tthhee  UU..SS..  wwoouulldd  ssuuppppoorrtt  aa  EEuurrooppeeaann  ppoowweerr  iinn  aann  aattttaacckk  oonn  aa  LLaattiinn

AAmmeerriiccaann  aallllyy,,  aanndd  iinnvvaaddeedd  ssoovveerreeiiggnn  ccoouunnttrriieess  iinn  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  aanndd  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aatt  wwhhiimm,,  ooff  wwhhaatt

uussee  iiss  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm  iinn  ddeetteerrrriinngg  aaggggrreessssiioonn  bbyy  tthhee  ssttrroonngg  aaggaaiinnsstt  tthhee  wweeaakk??

NNeeww  CChhaall lleennggeess  ffoorr  HHeemmiisspphheerriicc  SSeeccuurrii ttyy

CClleeaarrllyy,,  aa  uunniiffiieedd  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  tthhrreeaattss  ttoo  ssttaabbiilliittyy  aanndd  tthhee  mmeeaannss  bbyy  wwhhiicchh  ttoo  aaddddrreessss  tthheemm  hhaavvee

mmaarrkkeedd  tthhee  oonnllyy  ooccccaassiioonnss  ooff  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  MMiilliittaarryy  SSyysstteemm  iinn  tthhee

ppaasstt..1188      KKeeyy  eexxaammpplleess  aarree  ccooooppeerraattiioonn  dduurriinngg  WWoorrlldd  WWaarr  IIII,,  tthhee  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  CCuubbaann  MMiissssiillee

CCrriissiiss,,  aanndd  tthhee  iinniittiiaall  pphhaassee  ooff  ccoouunntteerriinnssuurrggeennccyy  rreessppoonnsseess  iinn  tthhee  eeaarrllyy  6600ss..  HHeennccee,,  aannyy  rreeccoouurrssee  ttoo  aa

ffoorrmmaall  mmuullttiillaatteerraall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  mmuusstt  bbuuiilldd  oonn  hheemmiisspphheerriicc  ccoonnsseennssuuss  oonn  tthhrreeaattss  ttoo  ssttaabbiilliittyy

aanndd  aapppprroopprriiaattee  rroolleess  ffoorr  ssttaattee  ffoorrcceess  iinn  aaddddrreessssiinngg  tthhoossee  tthhrreeaattss..

HHeerreeiinn  lliieess  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  oobbssttaaccllee  ttoo  tthhee  rreeiinnvviiggoorraattiioonn  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  MMiilliittaarryy  SSyysstteemm..

WWhhiillee  mmaannyy  nnootteedd  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  aannaallyyssttss  hhaavvee  nnootteedd  tthhee  bbrrooaaddeenniinngg  ooff  tthhee  rreeggiioonn’’ss  sseeccuurriittyy  iinntteerreessttss

ttoo  nnoonn-- ttrraaddiittiioonnaall  aarreeaass  aanndd  ttoo  eennccoommppaassss  mmuullttiippllee  ssttaattee  iinnssttiittuuttiioonnss,,1199      tthheerree  ssttiillll  eexxiissttss  aa  ssttrroonngg  bbiiaass

aaggaaiinnsstt  bbootthh  mmuullttiillaatteerraalliissmm  iinn  ggeenneerraall  aanndd  tthhee  eennccrrooaacchhmmeenntt  ooff  mmiilliittaarryy  iinnfflluueennccee  iinnttoo  aarreeaass  ooff  pprriimmaarriillyy

cciivviilliiaann  ccoonncceerrnn..2200    SSoommee  ccoouunnttrriieess  ccoonnttiinnuuee  ttoo  vviieeww    tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  MMiilliittaarryy  SSyysstteemm  iinn  aallll  iittss

mmaanniiffeessttaattiioonnss  aass  aa  ttooooll  ooff  UU..SS..  hheeggeemmoonnyy..  TThheeyy  aallssoo  vviieeww  mmuullttiillaatteerraalliissmm  aass  eesssseennttiiaallllyy  ccoonnttrraaddiiccttoorryy  ttoo

tthhee  pprriinncciippllee  ooff  nnoonn-- iinntteerrvveennttiioonn,,  ddeessppiittee  aassssuurraanncceess  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  OOAASS  CChhaarrtteerr..  2211    MMeexxiiccoo,,  iinn
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ppaarrttiiccuullaarr,,  hhaass  ccoonnssiisstteennttllyy  ooppppoosseedd  oorr  wwaatteerreedd  ddoowwnn  OOAASS  rreessoolluuttiioonnss  iinntteennddeedd  ttoo  iimmpprroovvee  ccoolllleeccttiivvee

aaccttiioonn  iinn  tthhee  sspphheerreess  ooff  sseeccuurriittyy,,  ssuussttaaiinnmmeenntt  ooff  ddeemmooccrraaccyy,,    jjuuddiicciiaall  ssttaannddaarrddss,,  aanndd  hhuummaann  rriigghhttss..

    NNoonneetthheelleessss,,      eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  pprrooggrreessss,,  tthhee  ssttaabbiilliittyy  ooff  ddeemmooccrraattiicc  rreeggiimmeess,,  aanndd  nnaattiioonnaall

rreeccoonncciilliiaattiioonn  ffoolllloowwiinngg  yyeeaarrss  ooff  iiddeeoollooggiiccaall  aanndd  ccllaassss-- iinnssppiirreedd  vviioolleennccee  nnooww  ddoommiinnaattee  tthhee  ccoonncceerrnnss  ooff

tthhee  rreeggiioonnss’’  ggoovveerrnnmmeennttss..2222    MMoosstt  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  aanndd  CCaarriibbbbeeaann  ccoouunnttrriieess  ppeerrcceeiivvee  sseerriioouuss  tthhrreeaattss  ttoo

tthheeiirr  iinntteeggrriittyy  aanndd  ssttaabbiilliittyy  aass  oorriiggiinnaattiinngg  iinn  tthhee  wwiiddee  ddiissccrreeppaanncciieess  iinn  wweeaalltthh  aanndd  iinnccoommee  wwhhiicchh  hhoolldd  tthheeiirr

ppooppuullaattiioonnss  iinn  aann  eennddlleessss  ccyyccllee  ooff  ppoovveerrttyy  aanndd  ssoocciiaall  nneeeedd..    DDeessppiittee  ffrreeee  mmaarrkkeett  rreeffoorrmmss  aanndd

ddeemmooccrraattiizzaattiioonn,,  tthhee  rreeggiioonn  ssuuffffeerrss  tthhee  hhiigghheesstt  ddeeggrreeeess  ooff  iinneeqquuaalliittyy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  iinnccoommee  ddiissttrriibbuuttiioonn,,

lliitteerraaccyy,,  aanndd  hheeaalltthh  iinn  tthhee  wwoorrlldd..    OOvveerr  6600  ppeerrcceenntt  ooff  iinnccoommee  iiss  ddeessttiinneedd  ttoo  tthhee  wweeaalltthhiieesstt  2200  ppeerrcceenntt  ooff

tthhee  ppooppuullaattiioonn;;  tthhee  ppoooorreesstt  4400  ppeerrcceenntt  rreecceeiivvee  oonnllyy  1100  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  rreeggiioonn’’ss  aannnnuuaall  iinnccoommee..2233    TThheessee

iinneeqquuaalliittiieess  pprroovviiddee  tthhee  ffuueell  ffoorr  ppootteennttiiaall  cciivviill  ddiissttuurrbbaanncceess,,  wwiitthh  aatttteennddaanntt  ddeemmaannddss  oonn  sseeccuurriittyy  ffoorrcceess  ttoo

rreeaacctt  iinn  wwaayyss  tthhaatt  ccaann  bbee  oovveerrllyy  rreepprreessssiivvee,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  ccoouunnttrriieess  wwiitthh  iillll--pprreeppaarreedd  ppoolliiccee,,  jjuuddiicciiaall  aanndd

ppeennaall  iinnssttiittuuttiioonnss..

TThhoossee  ccoonnddiittiioonnss  aarree  eexxaacceerrbbaatteedd  iinn  ssoommee  ccoouunnttrriieess  bbyy  tthhee  eeffffeeccttss  ooff    ccoonnttiinnuuiinngg  iinnssuurrggeennccyy

((ffrreeqquueennttllyy  ddeeppeennddeenntt  oonn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccrriimmiinnaall  ffiinnaanncciinngg)),,  ttrraannssnnaattiioonnaall  ccrriimmiinnaall  aaccttiivviittyy  ssuucchh  aass

nnaarrccoottrraaffffiicckkiinngg,,  tteerrrroorriissmm,,  iilllleeggaall  mmiiggrraattiioonn,,    ttrraaddiinngg  iinn  ssttoolleenn  vveehhiicclleess,,  wweeaappoonnss  aanndd  ootthheerr  ccoonnttrraabbaanndd,,

aanndd  bbyy  eennvviirroonnmmeennttaall  ddeeggrraaddaattiioonn  oorr  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss..    IInn  eeaacchh  ooff  tthheessee  aarreeaass,,  cciivviill  oorrggaannss  tthhrroouugghhoouutt

LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  aarree  ggeenneerraallllyy  iinnaaddeeqquuaattee  ttoo  tthhee  eennffoorrcceemmeenntt  aanndd  rreemmeeddiiaattiioonn  ttaasskkss  aatt

hhaanndd..    TThhee  mmiilliittaarriieess,,  iinn  mmaannyy  ccaasseess,,  wwiitthh  tthheeiirr  llooggiissttiiccaall  ssuuppppoorrtt  ccaappaabbiilliittiieess,,  tthheeiirr  hhiigghhllyy  cceennttrraalliizzeedd

oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurreess,,  aanndd  tthheeiirr  uunniiqquuee  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroocceessssiinngg  ccaappaacciittyy,,  aarree  ppoossiittiioonneedd  ttoo  rreessppoonndd

mmoorree  eeffffeeccttiivveellyy..

WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  iinntteerrssttaattee  ccoonnfflliicctt,,  oonnee  wwoouulldd  hhooppee  tthhaatt  tthhee  ccuurrrreenntt  eennvviirroonnmmeenntt  wwoouulldd  oobbvviiaattee

tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  ffuuttuurree  aarrmmeedd  ccoonnffrroonnttaattiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  nnaattiioonnss  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree..    NNoonneetthheelleessss,,

sscchhoollaarrss  ssuucchh  aass    WWoollff  GGrraabbeennddoorrffff  aanndd  DDaavviidd  MMaarreess  hhaavvee  sshhoowwnn  tthhaatt  ccoonnttrraarryy  ttoo  ccoommmmoonnllyy  hheelldd

ppeerrcceeppttiioonnss,,  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  hhaass  bbeeeenn  tthhee  sscceennee  ooff  nnuummeerroouuss  mmiilliittaarriizzeedd  ddiissppuutteess  iinn  tthhee  ppaasstt  ((oovveerr  220000

ssiinnccee  11990000)),,2244  aanndd  tthhaatt  ccoonnttiinnuuiinngg  tteennssiioonnss  bbeettwweeeenn  mmaannyy  ooff  tthhee  rreeggiioonn’’ss  ccoouunnttrriieess  iinnddiiccaattee  tthhee

ppootteennttiiaall  aatt  lleeaasstt  ffoorr  mmiilliittaarryy  ppoossttuurriinngg  aass  aa  ttooooll  ooff  nneeggoottiiaattiioonn  iinn  tthhee  ffuuttuurree..2255    TTeenn  oorr  mmoorree  uunnrreessoollvveedd
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tteerrrriittoorriiaall  ddiissppuutteess  lluurrkk  bbeenneeaatthh  tthhee  ssuurrffaaccee  iinn  tthhee  hheemmiisspphheerree,,  ccoonnssttiittuuttiinngg  tthhee  mmoosstt  lliikkeellyy  ssppaarrkk  ffoorr  ssoommee

iinntteerrssttaattee  ccoonnfflliicctt  iinn  tthhee  ffuuttuurree..2266    TThhee  bbllooooddyy  ddiissppuuttee  bbeettwweeeenn  EEccuuaaddoorr  aanndd  PPeerruu  ooff  JJaannuuaarryy  11999955  -- --   aass

wweellll  aass    tthhee  llaacckk  ooff  ssuubbssttaannttiivvee  ddiipplloommaattiicc  pprrooggrreessss  wwhhiicchh  cchhaarraacctteerriizzeedd  iimmmmeeddiiaattee  ppoosstt--ccoonnfflliicctt

nneeggoottiiaattiioonnss  oonn  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  bboorrddeerr  iissssuuee  -- --   iiss  aa  sshhaarrpp  rreemmiinnddeerr  ttoo  aaddvvooccaatteess  ooff  tthhee  ““ddeemmooccrraattiicc

ppeeaaccee  tthheeoorryy””    tthhaatt  eenndduurriinngg  ccoonnfflliiccttss  ssttiillll  eexxiisstt  iinn  tthhee  hheemmiisspphheerree  aanndd  tthhaatt  fflleeddgglliinngg  ddeemmooccrraacciieess  aarree  nnoott

iimmmmuunnee  ttoo  rreessoorrttiinngg  ttoo  tthhee  uussee  ooff  aarrmmeedd  ffoorrccee  ttoo  iimmpprroovvee  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  nneeggoottiiaattiinngg  ppoossiittiioonnss..

IItt  iiss  tthheerreeffoorree  lliikkeellyy  tthhaatt  mmoosstt  ooff  tthhee  nnaattiioonnss  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  vviieeww  tthhee

mmaaiinntteennaannccee  ooff  mmiilliittaarryy  ffoorrcceess  aass  aa  nneecceessssaarryy  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  ssttaattee  aanndd  eexxpprreessssiioonn  ooff  ssoovveerreeiiggnnttyy,,

wwiitthh  aa  pprriimmaarryy  ffooccuuss  oonn  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  tteerrrriittoorriiaall  iinntteeggrriittyy..2277    LLooggiiccaallllyy,,  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthheessee  ffoorrcceess

sshhoouulldd  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  rreellaattiioonnss  wwiitthh  iimmmmeeddiiaattee  nneeiigghhbboorrss,,  tthhee  ccaallccuulluuss

ooff  ddeetteerrrreennccee,,  aanndd  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  tthhoossee  ffoorrcceess  sshhoouulldd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ootthheerr  mmiissssiioonnss  ooff  iimmppoorrttaannccee

ttoo  tthhee  ssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ssttaattee..    IInn  rreellaattiivveellyy  aaddvvaanncceedd  ccoouunnttrriieess  ssuucchh  aass  CChhiillee,,  cciivviilliiaann  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree

aaddeeqquuaattee  ttoo  mmeeeettiinngg  tthhoossee  nneeeeddss  bbeeyyoonndd  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  rroollee  ooff  tthhee  mmiilliittaarryy  iinn  gguuaarraanntteeeeiinngg  tteerrrriittoorriiaall

iinntteeggrriittyy..    IInn  tthhee  mmoosstt  uunnddeerrddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess  ssuucchh  aass  NNiiccaarraagguuaa  aanndd  HHoonndduurraass,,  sseevveerreellyy  ccoonnssttrraaiinneedd

ggoovveerrnnmmeenntt  bbuuddggeettss  aanndd  llaacckk  ooff  cciivviilliiaann  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  eexxppeerrttiissee  aarrgguuee  ffoorr  iinnccoorrppoorraattiioonn  ooff  tthhee  aarrmmeedd

ffoorrcceess  iinn  mmaaiinnttaaiinniinngg  iinntteerrnnaall  oorrddeerr  aanndd  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  ddeevveellooppmmeenntt  eeffffoorrttss..    TThhee  cchhaalllleennggee  ffoorr  tthheessee

ssttaatteess  iiss  ttoo  ssttrruuccttuurree  ssuucchh  ssuuppppoorrtt  iinn  wwaayyss  tthhaatt  rreessppeecctt  cciivviilliiaann  pprriimmaaccyy  aanndd  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  pprreevveenntt  tthhee

eevvoolluuttiioonn  ooff  aapppprroopprriiaattee  nnoonnmmiilliittaarryy  oorrggaannss  aass  tthhee  ssttaattee  ddeevveellooppss..

UU..SS..  IInntteerreessttss,,  MMuull tt ii llaatteerraall iissmm,,  aanndd  IInnsstt ii ttuutt iioonnaall   RReeffoorrmm

TThhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  hhaass  aarrttiiccuullaatteedd  iittss  oovveerrrriiddiinngg  iinntteerreessttss  iinn  tthhee  AAmmeerriiccaass  aass  tthhee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff

ddeemmooccrraattiicc  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  ffrreeee  mmaarrkkeettss,,  wwiitthhiinn  aa  ffrraammeewwoorrkk  ooff  rreessppeecctt  ffoorr  llaaww  aanndd  hhuummaann  rriigghhttss..2288

CCaappiittaalliizziinngg  oonn  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  pprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  oovveerrwwhheellmmiinngg  ttrraannssiittiioonn  ttoo  ddeemmooccrraattiicc  rruullee  wwhhiicchh  hhaass

cchhaarraacctteerriizzeedd  tthhee  rreeggiioonn,,  tthhee  UU..SS..    hhaass  ssttrruuccttuurreedd  aa  ssttrraatteeggyy  ooff  eennggaaggeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  nnaattiioonnss  ooff  LLaattiinn
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AAmmeerriiccaa  ttoo  mmeeeett  tthheessee  cchhaalllleennggeess  tthhrroouugghh  bbrrooaadd  ccooooppeerraattiioonn  iinn  bbootthh  cciivviilliiaann  aanndd  mmiilliittaarryy  sseeccttoorrss..    TThhee

rreessppeeccttiivvee  mmiilliittaarriieess  aarree  ttrreeaatteedd  aass  ppoossiittiivvee  iinnssttiittuuttiioonnss  wwiitthhiinn  ssoocciieettyy,,  wwiitthh  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  ccoonnttrriibbuuttiinngg

ttoo  bbootthh  eexxtteerrnnaall  aanndd  iinntteerrnnaall  sseeccuurriittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  aass  wweellll  aass  ttoo  nnaattiioonn--bbuuiillddiinngg  mmiissssiioonnss  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn

wwiitthh  cciivviilliiaann  mmiinniissttrriieess..    IInn  ppuurrssuuiinngg  tthhiiss  ssttrraatteeggyy,,  tthhee  UU..SS..  ccoonnttiinnuueess  ttoo  eemmpphhaassiizzee  tthhee  uussee  ooff  bbiillaatteerraall

pprrooggrraammss  wwhhiillee  pprroommoottiinngg  tthhee  iiddeeaall  ooff  mmuullttiillaatteerraalliissmm  vviiaa  tthhee  OOAASS  aanndd  tthhee  PPrreessiiddeennttiiaall  SSuummmmiitt  //DDeeffeennssee

MMiinniisstteerriiaall  pprroocceesssseess..  TThhiiss  ssttrraatteeggyy  bbeeccoommeess  pprroobblleemmaattiicc  bbootthh  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy  aanndd  ddoommeessttiiccaallllyy  wwiitthh

rreessppeecctt  ttoo  tthhoossee  ccoouunnttrriieess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  mmiilliittaarriieess  hhaavvee  aammaasssseedd  rreeccoorrddss  ooff  sseerriioouuss  hhuummaann  rriigghhttss  aabbuusseess

oorr  ccoonnttiinnuuee  ttoo  eexxeerrtt  aa  ddiisspprrooppoorrttiioonnaattee  iinnfflluueennccee  iinn  ppoolliittiiccaall  aaffffaaiirrss  aanndd  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy..    TThhiiss    ccaann

ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  iimmpprreessssiioonn  tthhaatt  tthhee  UU..SS..  iiss  pprrooppppiinngg  uupp  ssoommee  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  mmiilliittaarriieess  wwhhiicchh  ddoo  nnoott

aappppeeaarr  ttoo  hhaavvee  ttuurrnneedd  tthheeiirr  bbaacckkss  oonn  ppaasstt  uunnssaavvoorryy  rroolleess  iinn  tthhee  ddyynnaammiiccss  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy  iinn  oorrddeerr  ttoo

aaddvvaannccee  hheerr  ttrraaddiittiioonnaall  sseeccuurriittyy  iinntteerreessttss..

TThhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  SSoouutthheerrnn  CCoommmmaanndd  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  mmiilliittaarryy  ppoorrttiioonn  ooff

tthhiiss  ssttrraatteeggyy  ffoorr  aallll  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  aanndd  CCaarriibbbbeeaann  nnaattiioonnss  ssaavvee  MMeexxiiccoo,,  aanndd  hhaass  ddeevveellooppeedd  pprrooggrraammss

ffoorr  mmiilliittaarryy-- ttoo--mmiilliittaarryy  ccoonnttaaccttss  aanndd  ccoommbbiinneedd  eexxeerrcciisseess  wwhhiicchh  hhaavvee  ggrroowwnn  ffrroomm  bbiillaatteerraall  iinniittiiaattiivveess  ttoo

rreeccuurrrriinngg  mmuullttiillaatteerraall  pprrooggrraammss..    FFoorr  iinnssttaannccee,,  ccoommmmaanndd  ppoosstt  eexxeerrcciisseess  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ppeeaacceekkeeeeppiinngg,,

ddiissaasstteerr  rreelliieeff,,  aanndd  ccoouunntteerrnnaarrccoottiiccss  sscceennaarriiooss  aarree  ccoonndduucctteedd  eeaacchh  yyeeaarr  wwiitthh  cclluusstteerrss  ooff  CCeennttrraall

AAmmeerriiccaann,,  CCaarriibbbbeeaann,,  aanndd  SSoouutthh  AAmmeerriiccaann  nnaattiioonnss..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  hheemmiisspphheerriicc  ccoonnffeerreenncceess  aanndd

oorriieennttaattiioonn  vviissiittss,,  iinnccoorrppoorraattiinngg  bbootthh  mmiilliittaarryy  aanndd  cciivviilliiaann  ooffffiicciiaallss,,  hhaavvee  aaddddrreesssseedd  ttooppiiccss  aass  vvaarriieedd  aass

iinntteerrnnaattiioonnaall  ppeeaacceekkeeeeppiinngg,,  cciivviill--mmiilliittaarryy  rreellaattiioonnss,,  iinntteeggrraatteedd  sseeccuurriittyy  ssttrraatteeggiieess,,  aanndd  hhuummaann  rriigghhttss..

HHoowweevveerr,,  tthhiiss  mmuullttiillaatteerraall  aaggeennddaa  iiss  eexxeeccuutteedd  llaarrggeellyy  dduuee  ttoo  UU..SS..  iinniittiiaattiivvee,,  aanndd  iiss  nnoott  rreellaatteedd  ttoo  aannyy

ffoorrmmaall  oovveerrssiigghhtt  oorr  ppaarrttiiccuullaarr  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  bbyy  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess  oorr  tthhee  IInntteerr--

AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  BBooaarrdd..    PPaarraaddooxxiiccaallllyy,,  tthhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  UU..SS..  mmiilliittaarryy  iiss  mmoorree  iinntteerreesstteedd  iinn

mmuullttiillaatteerraalliissmm  iinn  sseeccuurriittyy  iissssuueess  tthhaann  aarree  tthhoossee  vveerryy  mmuullttiillaatteerraall  iinnssttiittuuttiioonnss  wwhhiicchh  ccoommpprriissee  tthhee  IInntteerr--

AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm  -- --aa  ccoommpplleettee  rreevveerrssaall  ooff  tthhee  ppaatttteerrnn  aatt  tthhee  bbiirrtthh  ooff  tthhaatt  ssyysstteemm..

EEvveenn  aass  tthhee  UU..SS..  eennjjooyyss  uunnqquueessttiioonneedd  ssttaattuuss  aass  tthhee  oonnllyy  ttrruuee  gglloobbaall  ssuuppeerrppoowweerr,,  hhoowweevveerr,,  ssoommee

LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  sscchhoollaarrss  hhaavvee  rreeccooggnniizzeedd  tthhaatt  hheerr  iinnfflluueennccee  iiss  nnoott  lliimmiittlleessss,,  aanndd  tthhaatt  gglloobbaalliizzaattiioonn  ooff  tthhiirrdd

wwoorrlldd  iinntteerreessttss  ffoorrcceess  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess    ““......ttoo  tthhiinnkk  iinn  tteerrmmss  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrddeerr  iinn  wwhhiicchh  tthhee
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aaggeennddaa  ccaannnnoott  bbee  iimmppoosseedd  uunniillaatteerraallllyy  bbuutt  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  ooppeerraattiioonnaalliizzeedd  iinn  aa  sshhaarreedd  mmaannnneerr..””2299

GGrroowwiinngg  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhiiss  ffaacctt  ccaann  sseerrvvee  ttoo  eemmpphhaassiizzee  tthhee  aaddvvaannttaaggeess  ooff  aann  eennggaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggyy  aanndd

rreedduuccee  ddoommeessttiicc  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  aavveerrssiioonn  ttoo  aa  ccoonnssttrruuccttiivvee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  rreeggiioonn’’ss  mmiilliittaarriieess..

LLiinnkkiinngg  eennggaaggeemmeenntt  iinniittiiaattiivveess  ttoo  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  wwoouulldd  sseerrvvee  ttoo  aaddvvaannccee  UU..SS..  ppoolliiccyy  ggooaallss,,

rreedduuccee  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ddiissttrruusstt,,  aanndd  wwoouulldd  eennhhaannccee  tthhee  iimmaaggee  ooff  ccooooppeerraattiivvee  ddeeffeennssee  rreellaattiioonnsshhiippss  bbyy

ppllaacciinngg  tthheemm  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  OOAASS’’ss  oovveerraallll  aapppprrooaacchh  ttoo  ssuuppppoorrttiinngg  mmeemmbbeerr  ssttaatteess’’  pprrooggrraammss

ttoo  mmeeeett  ccuurrrreenntt  cchhaalllleennggeess..

RReeoorriieenntt iinngg  tthhee  HHeemmiisspphheerriicc  SSeeccuurrii ttyy  SSyysstteemm

TThhee  ttrraaddiittiioonnaall  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  MMiilliittaarryy  SSyysstteemm  hhaavvee  bbeeeenn  tthhee  OOAASS  CChhaarrtteerr  aanndd

tthhee  AAmmeerriiccaann  TTrreeaattyy  ooff  PPaacciiffiicc  SSeettttlleemmeenntt  ooff  DDiissppuutteess  ((PPaacctt  ooff  BBooggoottáá,,11994488)),,  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann

TTrreeaattyy  ooff  RReecciipprrooccaall  AAssssiissttaannccee  ooff  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  ((11994477)),,  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  BBooaarrdd  ((11994422))

aanndd  CCoolllleeggee  ((11996611)),,    bbiillaatteerraall  aaggrreeeemmeennttss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  MMiilliittaarryy  AAssssiissttaannccee  PPrrooggrraamm  ooff  tthhee  UUnniitteedd

SSttaatteess  wwiitthh  mmoosstt  ooff  tthhee  nnaattiioonnss  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree,,  aanndd  tthhee  ttoottaalliittyy  ooff  rreessoolluuttiioonnss  aanndd  ddeeccllaarraattiioonnss  ddeeaalliinngg

wwiitthh  hheemmiisspphheerriicc  sseeccuurriittyy  iissssuueess  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  OOAASS  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy,,  PPeerrmmaanneenntt  CCoouunncciill,,  aanndd

MMeeeettiinnggss  ooff  CCoonnssuullttaattiioonn  ooff  MMiinniisstteerrss  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirrss..        IInn  tthhee  aaggggrreeggaattee,,  tthheeyy  ccoonnssttiittuuttee  aann

iimmpprreessssiivvee  aarrrraayy  ooff  ccooooppeerraattiivvee  mmeeaassuurreess  ttoo  pprroommoottee  ppeeaaccee  aanndd  ssttaabbiilliittyy  iinn  tthhee  hheemmiisspphheerree..

AAss  ssttaatteedd  pprreevviioouussllyy,,  tthhee  OOAASS  hhaass  rreessiisstteedd  aa  ffoorrmmaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  tthhee

IInntteerr--AAmmeerriiccaann  MMiilliittaarryy  SSyysstteemm..    TThhiiss  iiss  llaarrggeellyy  tthhee  pprroodduucctt  ooff  lloonngg--hheelldd  ffeeaarrss  ooff  UU..SS..  mmaanniippuullaattiioonn  ooff

tthhee  ssyysstteemm  ffoorr  iittss  oowwnn  sseeccuurriittyy  ppuurrppoosseess,,  aanndd  tthhee  ccoonnsseennssuuss--bbaasseedd  vvoottiinngg  pprroocceedduurreess  iinn  tthhee  PPeerrmmaanneenntt

CCoouunncciill  ,,  tthhee  nneewwllyy--ffoorrmmeedd  CCoouunncciill  oonn  IInntteeggrraall  DDeevveellooppmmeenntt  ((CCIIDDII))3300  aanndd  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy

wwhhiicchh  eennssuurree  tthhaatt  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  oonn  aannyy  mmaatttteerr  wwiillll  bbee  aa  wwaatteerreedd--ddoowwnn  ccoommpprroommiissee  aacccceeppttaabbllee  ttoo

ttwwoo-- tthhiirrddss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp..    IItt  iiss  aallssoo  aa  pprroodduucctt  ooff  tthhee  tteennssiioonn  iinn  cciivviill--mmiilliittaarryy  rreellaattiioonnss  wwhhiicchh  iiss

sshhaarreedd  bbyy  ddeelleeggaatteess  ffrroomm  aallll  ooff  tthhee  mmeemmbbeerr  ccoouunnttrriieess  ttoo  oonnee  ddeeggrreeee  oorr  aannootthheerr..    IInn  iinntteerrvviieewwss  wwiitthh  UU..SS..

aanndd  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ddiipplloommaattss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  OOAASS  pprrooggrraammss,,  oonnee  iiss  ssttrruucckk  bbyy  tthhee  ccoonnssiisstteenntt  ffeeaarr  ooff

““mmiilliittaarriizzaattiioonn””  ooff  OOAASS  iinnssttiittuuttiioonnss  wwhhiicchh  tthheeyy  ffeeeell  wwoouulldd  iinneevviittaabbllyy  eennssuuee  ffrroomm  rreegguullaarr  mmiilliittaarryy
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rreepprreesseennttaattiioonn  oonn  ccoommmmiitttteeeess,,  ppaanneellss,,  ccoommmmiissssiioonnss  oorr  bbooaarrddss..    AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  pprriimmaarryy  mmeeaannss  bbyy

wwhhiicchh  tthhee  OOAASS  aass  aa  bbooddyy  ddeeaallss  wwiitthh  sseeccuurriittyy  iiss  bbyy  wwaayy  ooff  rreessoolluuttiioonnss  ooff  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy..    SSiinnccee

11999900,,  ssoommee  ffoorrttyy-- ffoouurr  rreessoolluuttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ttaakkeenn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  sseeccuurriittyy  iissssuueess,,  tthhee  oovveerrwwhheellmmiinngg

mmaajjoorriittyy  ooff  wwhhiicchh  hhaavvee  ddeeaalltt  wwiitthh  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  sseeccuurriittyy  bbuuiillddiinngg  mmeeaassuurreess  aanndd  hhuummaanniittaarriiaann  ddeemmiinniinngg..

3311

AA  11999955  wwoorrkkiinngg  ppaappeerr  ooff  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriiaatt  ooff  tthhee  PPeerrmmaanneenntt  CCoouunncciill  llaayyss  oouutt  aann  aaggeennddaa

ffoorr  rreeffoorrmm  ooff  tthhee  OOAASS,,  aanndd  ccoonnttaaiinnss  aa  sseeccttiioonn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  sseeccuurriittyy  iissssuueess  aanndd  nnaarrccoottrraaffffiicckkiinngg..3322    IItt

eemmpphhaassiizzeess  sstteeppss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  ttoo  pprroommoottee  ttrraannssppaarreennccyy,,  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  sseeccuurriittyy  bbuuiillddiinngg  mmeeaassuurreess,,    aanndd

tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  mmiilliittaarryy  aanndd  ppoolliiccee  eeffffoorrttss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  nnaarrccoottiiccss  ttrraaffffiicckkiinngg..  AA  nneeww  cciivviilliiaann  oorrggaann  iinn

tthhee  PPeerrmmaanneenntt  CCoouunncciill  -- --   tthhee  PPeerrmmaanneenntt  CCoommmmiitttteeee  oonn  HHeemmiisspphheerriicc  SSeeccuurriittyy  -- --   sseerrvveess  aass  tthhee  mmaaiinn

oorrggaanniissmm  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiinngg  sseeccuurriittyy  iissssuueess  aatt  tthhee  ppoolliittiiccaall  lleevveell..

TThhee  PPeerrmmaanneenntt   CCoommmmiitt tteeee  oonn  HHeemmiisspphheerriicc  SSeeccuurrii ttyy

IInn  11999911,,  tthhee  OOAASS    ccoonnssttiittuutteedd    aa  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp  ((llaatteerr  ddeennoommiinnaatteedd  tthhee  SSppeecciiaall  CCoommmmiitttteeee))  ffoorr

HHeemmiisspphheerriicc  SSeeccuurriittyy  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  HHeerrnnáánn  PPaattiiññoo  MMaayyeerr,,  AAmmbbaassssaaddoorr  aanndd  PPeerrmmaanneenntt

rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  AArrggeennttiinnaa  ttoo  tthhee  OOAASS..      BByy  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  rreessoolluuttiioonn  iinn  11999955,,  tthhee  ccoommmmiitttteeee  wwaass

ggiivveenn  ppeerrmmaanneenntt  ssttaattuuss  iinn  tthhee  SSeeccrreettaarriiaatt  ooff  tthhee  PPeerrmmaanneenntt  CCoouunncciill..    TThhee  ccoommmmiitttteeee  cchhaaiirrmmaann’’ss  iinniittiiaall

rreeppoorrtt  iiddeennttiiffiieedd  aa  ““ccrriissiiss  aanndd  oobbssoolleesscceennccee  ooff  tthhee  HHeemmiisspphheerriicc  SSeeccuurriittyy  SSyysstteemm””  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  tthhee

CCoolldd  WWaarr,,  aanndd  rreeccoommmmeennddeedd  tthhee  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  uunniillaatteerraall  ((ii..ee..,,  UU..SS--bbaasseedd))  aanndd  mmiilliittaarryy  ddeeffiinniittiioonn  ooff

sseeccuurriittyy  ccoonncceeppttss  wwhhiicchh  hhaadd  rruulleedd  pprreevviioouussllyy  iinn  ffaavvoorr  ooff  aa  bbrrooaaddeerr,,  ccoonnsseennssuuaall,,  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt--bbaasseedd

ccoonntteexxtt..3333    AAfftteerr  iiddeennttiiffyyiinngg  sshhaarreedd  hheemmiisspphheerriicc  iinntteerreessttss  iinn  pprroommoottiinngg  ppeeaaccee,,  hhuummaann  rriigghhttss,,    ddeemmooccrraattiicc

ggoovveerrnnaannccee,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  hheemmiisspphheerriicc  iinntteeggrraattiioonn,,  tthhee

ccoommmmiitttteeee  uunnddeerrssccoorreedd  ssppeecciiffiicc  tthhrreeaattss  ttoo  tthhoossee  iinntteerreessttss::  eexxttrreemmee  ppoovveerrttyy,,  rruunnaawwaayy  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh,,

iinneeqquuiittaabbllee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  wweeaalltthh,,  bbaarrrriieerrss  ttoo  ffrreeee  ttrraaddee,,  eennvviirroonnmmeennttaall  ddaammaaggee,,  nnaarrccoottiiccss  ttrraaffffiicckkiinngg,,



2211

tteerrrroorriissmm,,  aaccccuummuullaattiioonn  ooff  wweeaappoonnss,,  aanndd  pprroolliiffeerraattiioonn  ooff  wweeaappoonnss  ooff  mmaassss  ddeessttrruuccttiioonn..    IInn  mmeeeettiinngg  tthheessee

tthhrreeaattss,,  tthhee  ccoommmmiitttteeee  ssuuggggeessttss  aa  ssyysstteemm  ooff  ccooooppeerraattiivvee  rraatthheerr  tthhaann  ccoolllleeccttiivvee  sseeccuurriittyy;;    tthhee  ppuurrppoossee  ooff

tthhee  ssyysstteemm  wwoouulldd  bbee  ttoo  pprreevveenntt  rraatthheerr  tthhaann  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  aaggggrreessssiioonn..  TThhee  ttaaccttiicc  wwoouulldd  bbee  ttoo  iinnhhiibbiitt  aa

mmeemmbbeerr  ssttaattee’’ss  ccaappaabbiilliittyy  aanndd  ppootteennttiiaall  ffoorr  aaggggrreessssiioonn..    TThhuuss,,  tthhee  ccoommmmiitttteeee  rreeccoommmmeennddeedd  eessttaabblliisshhiinngg

rreeggiimmeess  ffoorr  ddeennuucclleeaarriizzaattiioonn  aanndd  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  wweeaappoonnss  ooff  mmaassss  ddeessttrruuccttiioonn,,  rreedduucciinngg  tthhee  ssiizzee  ooff  aarrmmeedd

ffoorrcceess,,  pprreeppaarriinngg  ffoorr  oorrggaanniizzeedd  iinntteerrnnaattiioonnaall  rreessppoonnssee  ttoo  aaggggrreessssiioonn  ((aass  aa  ddeetteerrrreenntt)),,  aaggrreeeemmeennttss  oonn

ssaaffeegguuaarrddss  aanndd  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  mmiilliittaarryy  tteecchhnnoollooggyy  ddeevveellooppmmeennttss,,  ttrraannssppaarreennccyy  iinn  aarrmmss  ttrraannssffeerrss,,  aanndd  tthhee

ggeenneerraattiioonn  ooff  mmuuttuuaall  ccoonnffiiddeennccee  mmeeaassuurreess..    IInn  tthhiiss  llaasstt  lliigghhtt,,  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  SSeeccuurriittyy  aanndd

CCooooppeerraattiioonn  iinn  EEuurrooppee  ((OOSSCCEE))  wwaass  pprrooppoosseedd  aass  aa  lliikkeellyy  mmooddeell..

TThhee  CCoonnffiiddeennccee  aanndd  SSeeccuurriittyy--BBuuiillddiinngg  MMeeaassuurreess  rreeggiimmee  sshhoowwss  ggrreeaatt  pprroommiissee  ffoorr  iinnccrreeaassiinngg

OOAASS    ccaappaacciittyy  ttoo    rreedduuccee  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  iinntteerrssttaattee  ccoonnfflliicctt..    DDrraawwiinngg  oonn  tthhee  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  SSaannttiiaaggoo

aanndd  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  RReessoolluuttiioonn  11117799  ((MMaayy  2233,,  11999922)),,    eeaacchh  mmeemmbbeerr  ssttaattee  iiss  uurrggeedd  ttoo  ssuuppppoorrtt

ggeenneerraall  ccoonnvveennttiioonnss  oonn  aarrmmss  lliimmiittaattiioonn  aanndd  ttoo  sshhaarree  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhrroouugghh  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  aanndd  OOAASS

cchhaannnneellss  oonn  ddeeffeennssee  eexxppeennddiittuurreess,,  aarrmmss  ttrraannssffeerrss,,  aanndd  mmiilliittaarryy  mmoovveemmeennttss..    BByy  AApprriill  1155tthh  ooff  eeaacchh  yyeeaarr,,

mmeemmbbeerr  ssttaatteess  aarree  ttoo  pprroovviiddee  aa  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  PPeerrmmaanneenntt  CCoouunncciill  oonn  tthheeiirr  pprrooggrreessss  iinn  aappppllyyiinngg  ssppeecciicc

mmeeaassuurreess..  TThhee  rreessppoonnssee  ttoo  ddaattee  hhaass  bbeeeenn  uunneevveenn,,  bbuutt  aa  ggrroowwiinngg  ddaattaa  bbaassee  oonn  tthheessee  iitteemmss  ,,  aacccceessssiibbllee  ttoo

aallll  mmeemmbbeerr  ssttaatteess,,  pprroovviiddeess  aann  uunnpprreecceeddeenntteedd  ddeeggrreeee  ooff  ttrraannssppaarreennccyy  oonn  tthhee  mmiilliittaarryy  ppoolliicciieess  ooff  tthhee

ccoouunnttrriieess  ooff  tthhee  rreeggiioonn..

TThhee  ccoommmmiitttteeee  aallssoo  ddeevvootteedd  aatttteennttiioonn  ttoo  cciivviill--mmiilliittaarryy  rreellaattiioonnss  bbyy  eemmpphhaassiizziinngg  tthhee  nneeeedd  ttoo  oorriieenntt

tthhee  rreeggiioonn’’ss  ssmmaalllleerr  mmiilliittaarriieess  oonn  ttrraaddiittiioonnaall  mmiilliittaarryy  mmiissssiioonnss  -- --   tteerrrriittoorriiaall  ssoovveerreeiiggnnttyy  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall

ppeeaacceekkeeeeppiinngg  -- --   aanndd  tthheeiirr  ccoonnsseeqquueenntt  iissoollaattiioonn  ffrroomm  ppoolliittiiccaall  aaccttiivviissmm  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  iinntteerrnnaall  oorrddeerr..

HHoowweevveerr,,  tthheeyy  ddiidd  nnoott  ccoommpplleetteellyy  rruullee  oouutt  uussee  ooff  tthhee  aarrmmeedd  ffoorrcceess  ffoorr  iinntteerrnnaall  mmiissssiioonnss  aass  tthheeyy

rreeccooggnniizzee  tthhee  ppoossssiibbllee  nneeeedd  ffoorr  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  aauutthhoorriittiieess  ttoo  uussee  eemmppllooyy  tthheemm  ““......iinn  eexxttrreemmee  aanndd  tthheerreeffoorree

eexxcceeppttiioonnaall  cciirrccuummssttaanncceess......ttoo  nneeuuttrraalliizzee  nnoonn-- ttrraaddiittiioonnaall  aaggggrreessssiioonnss..””3344    WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  IInntteerr--

AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  BBooaarrdd,,  tthhee  ccoommmmiitttteeee  rreeccooggnniizzeedd  aa  nneeeedd  ttoo  ffoorrmmaalliizzee  tthhee  BBooaarrdd’’ss  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  tthhee

OOAASS  aanndd  ddrraafftteedd  aa  rreessoolluuttiioonn  ttoo  tthhaatt  eeffffeecctt  ffoorr  tthhee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy..    FFoorr  rreeaassoonnss

ssttaatteedd  pprreevviioouussllyy,,  tthhaatt  ddrraafftt  rreessoolluuttiioonn  rreemmaaiinnss  ttoo  bbee  aacctteedd  uuppoonn..
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AAnn  iinncciiddeenntt  wwhhiicchh  ooccccuurrrreedd  aatt  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  CCoolllleeggee  iinn  11999922  pprroovviiddeess  aann

aanneeccddoottaall  iilllluussttrraattiioonn  ooff  tthhee  ddiiffffiiccuulltt  rrooaadd  ttoo  bbee  ttrraavveelleedd  iinn  tthhee  cciivviill--mmiilliittaarryy  aanndd  nnaattiioonnaall  ccoonntteexxttss  iiff

ccoonnsseennssuuss  iiss  ttoo  bbee  aacchhiieevveedd  oonn  mmuullttiillaatteerraall  aapppprrooaacchheess  ttoo  sseeccuurriittyy..    DDuurriinngg  aa  sseemmiinnaarr  pprreesseenntteedd  bbyy

sseevveerraall  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  OOAASS  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  iinn  wwhhiicchh  mmaannyy  ooff  tthhee  ppooiinnttss  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  ccoommmmiitttteeee

rreeppoorrtt  wweerree  bbrriieeffeedd,,  aa  sseenniioorr  ooffffiicceerr  ffrroomm  aa  ccoouunnttrryy  wwhhiicchh  hhaadd  uunnddeerrggoonnee  aa  ppaarrttiiccuullaarrllyy  bbrruuttaall  cciivviill  wwaarr

aaccccuusseedd  tthhee  ccoommmmiitttteeee  ooff  pprroodduucciinngg  aa  bblluueepprriinntt  nnoott    ffoorr  sseeccuurriittyy,,  bbuutt  ffoorr  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann

mmiilliittaarriieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreennddeerr  tthheemm  iimmppootteenntt,,  tthhuuss  eelliimmiinnaattiinngg  tthheeiirr  vvooiicceess  aass  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  nnaattiioonnaall

ssoocciieettiieess..    AA  ssppookkeessmmaann  ffoorr  tthhee  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  rreessppoonnddeedd  hhoottllyy  bbyy  aaccccuussiinngg  tthhee  mmiilliittaarriieess  tthhrroouugghhoouutt

tthhee  rreeggiioonn  ooff  mmaannuuffaaccttuurriinngg  ccoonnfflliicctt  aanndd  iimmaaggiinnaarryy  tthhrreeaattss  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  bbllooaatteedd  ssttrruuccttuurreess  wwhhiicchh

wweerree  oonnllyy  ccaappaabbllee  ooff  oopppprreessssiinngg  tthhee  ppoooorr  aanndd  iinnttiimmiiddaattiinngg  wweeaakk  cciivviilliiaann  ggoovveerrnnmmeennttss  iinn  oorrddeerr  gguuaarraanntteeee

tthheeiirr  pprriivviilleeggeedd  ppoossiittiioonn  iinn  ssoocciieettyy,,  aatt  tthhee  eexxppeennssee  ooff  nneeeeddeedd  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmmss..

CClleeaarrllyy,,  mmiissttrruusstt  iiss  aa  mmuullttiiddiimmeennssiioonnaall  oobbssttaaccllee  ttoo  eeffffeeccttiivvee  sseeccuurriittyy  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall

rreeffoorrmm..    HHoowweevveerr,,  tthhee  HHeemmiisspphheerriicc  SSeeccuurriittyy  CCoommmmiitttteeee  wwiitthhiinn  tthhee  PPeerrmmaanneenntt  CCoouunncciill  rreepprreesseennttss  aann

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  sseettttllee  sseevveerraall  pprroobblleemmss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann

DDeeffeennssee  BBooaarrdd  aanndd  tthhee  OOAASS..    GGrraannttiinngg  tthhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  BBooaarrdd  aa  nnoonn--

vvoottiinngg  sseeaatt  oonn  tthhee  ccoommmmiitttteeee  aanndd  aacccceeppttaannccee  ooff  GGAA  RReessoolluuttiioonn  11224400’’ss  llaanngguuaaggee  ddeeffiinniinngg  tthhee  aaddvviissoorryy

ttaasskkss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  iinn  aarreeaass  bbeeyyoonndd  ccoolllleeccttiivvee  ddeeffeennssee  aaggaaiinnsstt  aaggggrreessssiioonn  wwoouulldd  sseettttllee  nnoott  oonnllyy  tthhee  rroolleess

aanndd  rreellaattiioonnsshhiippss  iissssuuee,,    bbuutt  tthhee  cciivviilliiaann  oovveerrssiigghhtt  iissssuuee  aass  wweellll..  

MMooddeerrnn  aappppll iiccaabbii ll ii ttyy  ooff  RRiioo  TTrreeaattyy

WWhhiillee  llaacckkiinngg  iinn  ccrreeddiibbiilliittyy  ffoorr  hhiissttoorriiccaall  rreeaassoonnss,,  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  TTrreeaattyy  ooff  RReecciipprrooccaall

AAssssiissttaannccee    ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  ooff  ppootteennttiiaall  uussee  iinn  tthhee  ppoosstt--CCoolldd  WWaarr  iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt..

TThhee  TTrreeaattyy  hhaass  lloonngg  bbeeeenn  ccoonnssiiddeerreedd  pprriimmaarriillyy  aass  aa  bbuullwwaarrkk  aaggaaiinnsstt  aaggggrreessssiioonn  ffrroomm  oouuttssiiddee  tthhee

WWeesstteerrnn  HHeemmiisspphheerree  -- --   hheennccee  tthhee  ccoommmmoonn  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  iinnaapppplliiccaabbiilliittyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ddeemmiissee  ooff  tthhee

SSoovviieett  UUnniioonn..    IInn  aaccttuuaalliittyy,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  bbuullkk  ooff  tthhee  ttrreeaattyy’’ss  llaanngguuaaggee  wwaass  ccaarreeffuullllyy  ccrraafftteedd  iinn  oorrddeerr  ttoo

pprroovviiddee  aa  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  rreessppoonnddiinngg  ttoo  ccoonnfflliiccttss  bbeettwweeeenn  AAmmeerriiccaann  ssttaatteess..    IInn  11994477,,  tthhee  UU..SS..  ssaaww  tthhiiss
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llaanngguuaaggee  aass  aa  mmeeaannss  ttoo  ssttaabbiilliizzee  iittss  ssoouutthheerrnn  ffllaannkk,,  ppeerrmmiittttiinngg  iitt  ttoo  ccoonncceennttrraattee  aatttteennttiioonn  aanndd  rreessoouurrcceess  oonn

tthhee  EEaasstt--WWeesstt  ccoonnffrroonnttaattiioonn..    MMaannyy  LLaattiinnss  ssaaww  tthhiiss  llaanngguuaaggee  aass  aa  mmeeaannss  ooff  pprrootteeccttiinngg  tthhee  ssmmaalllleesstt

ssttaatteess  ffrroomm  tthheeiirr  llaarrggeerr  nneeiigghhbboorrss,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  aass  aa  hheeddggee  aaggaaiinnsstt  UU..SS..  iinntteerrvveennttiioonniissmm..  TThhee  OOAASS

CChhaarrtteerr  aaddoopptteedd  ssuubbsseeqquueennttllyy  iinn  BBooggoottaa  ccooddiiffiieedd  tthhee  ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aaggggrreessssiioonn,,  nnoo

mmaatttteerr  wwhhaatt  tthhee  ssoouurrccee,,  cceemmeennttiinngg  tthhee  ttrreeaattyy  ttoo  tthhee  ppeeaacceeffuull  rreessoolluuttiioonn  ooff  ddiissppuutteess  aass  wweellll  aass  ttoo  tthhee

rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  lliinnkkaaggee  bbeettwweeeenn  rreeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  iinn  ccaassee  ooff  tthhrreeaattss  ttoo

ssttaabbiilliittyy  aanndd  ppeeaaccee..

WWhhiillee  pprroovviiddiinngg  aa  ffrraammeewwoorrkk    ffoorr  ccoolllleeccttiivvee  rreessppoonnssee  wwiitthhiinn  tthhee  ggeenneerraall  gguuiiddeelliinneess  ooff  tthhee  UUnniitteedd

NNaattiioonnss  CChhaarrtteerr,,  tthhee  ttrreeaattyy  aallssoo  aavvooiiddeedd  ssppeecciiffyyiinngg  ssttrruuccttuurreess  ffoorr  eennffoorrcceemmeenntt,,  ccoommmmaanndd  aanndd  ccoonnttrrooll,,

oorr  eevveenn  ssyysstteemmaattiicc  ppllaannnniinngg  ffoorr  mmiilliittaarryy  ooppeerraattiioonnss..    AAss  ssuucchh,,  iitt  pprroovviiddeedd  aa  bbaassiiss  ffoorr  ccoolllleeccttiivvee  rreessppoonnssee

wwiitthhoouutt  oobblliiggaattiinngg  tthhee  ssiiggnnaattoorriieess  ttoo  ddeeddiiccaatteedd  ssttaannddiinngg  ffoorrcceess  oorr  ccoommmmaanndd  ssttrruuccttuurreess  wwhhiicchh  wwoouulldd  llaatteerr

cchhaarraacctteerriizzee  ffoorrmmaall  aalllliiaanncceess  ssuucchh  aass  NNAATTOO..    AArrttiiccllee  2200  ooff  tthhee  TTrreeaattyy  ssttiippuullaatteess  tthhaatt  ssaannccttiioonnss  aapppprroovveedd

bbyy  tthhee  OOrrggaann  ooff  CCoonnssuullttaattiioonn  ((oorriiggiinnaallllyy,,  tthhee  MMeeeettiinngg  ooff  MMiinniisstteerrss  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirrss  bbuutt  nnooww  tthhee  OOAASS

PPeerrmmaanneenntt  CCoouunncciill))  aarree  bbiinnddiinngg  uuppoonn  tthhee  ssiiggnnaattoorriieess,,  bbuutt  tthhaatt  nnoo  nnaattiioonn  ccaann  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroovviiddee

ffoorrcceess  ffoorr  mmiilliittaarryy  aaccttiioonn  wwiitthhoouutt  iittss  ccoonnsseenntt..  3355

SSiinnccee  tthhee  ddiissaappppeeaarraannccee  ooff  tthhee  AAxxiiss  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  AAmmeerriiccaass  iinn  WWoorrlldd  WWaarr  IIII,,  tthhee  rraattiioonnaallee  ffoorr

ccoolllleeccttiivvee  ddeeffeennssee  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree  aaggaaiinnsstt  eexxtteerrnnaall  tthhrreeaattss  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssiisstteennttllyy  qquueessttiioonneedd..    OOnn

sseevveerraall  ooccccaassiioonnss,,  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  nnaattiioonnss  hhaavvee  ssuucccceeeeddeedd  iinn  aammeennddiinngg  tthhee  ttrreeaattyy3366    ttoo  lliimmiitt  UU..SS..  aabbiilliittyy

ttoo  iinnvvookkee  iitt  ffoorr  aattttaacckkss  oonn  aa  nnaattiioonn  oouuttssiiddee  tthhee  aarreeaa  ooff  iimmmmeeddiiaattee  ggeeooggrraapphhiiccaall  iimmppoorrttaannccee  ttoo  tthhee  LLaattiinn

ssttaatteess,,  aanndd  ttoo  mmooddiiffyy  vvoottiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  wwaayyss  mmoorree  ccoonnggeenniiaall  ttoo  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  ssmmaallll  ssttaatteess..    BByy  tthhee

SSaann  JJoosséé  ccoonnffeerreennccee  ooff  11997755,,  aa  nneeww  AArrttiiccllee  1111  ccaalllliinngg  ffoorr  tthhee  gguuaarraanntteeee  ooff  eeccoonnoommiicc  sseeccuurriittyy  vviiaa  aa

ssppeecciiaall  ttrreeaattyy  wwaass  aaddoopptteedd  oovveerr  UU..SS..  ooppppoossiittiioonn..    TThhee  ssttrroonngg  ssuuppppoorrtt  eelliicciitteedd  bbyy  tthhee  aammeennddmmeenntt’’ss

pprroommootteerrss  ((MMeexxiiccoo,,  PPeerruu  aanndd  PPaannaammaa))  sseerrvveedd  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  tthhaatt  tthhee  ccoonnsseennssuuss  oonn

sseeccuurriittyy  tthhrreeaattss  wwhhiicchh  ggaavvee  rriissee  ttoo  tthhee  ttrreeaattyy  hhaadd  eevvaappoorraatteedd,,  aanndd  tthhaatt  iittss  ffuuttuurree  rroollee  aass  tthhee  kkeeyyssttoonnee  ooff

tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  aalllliiaannccee  hhaadd  bbeeeenn  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  wweeaakkeenneedd..

TThhee  pprriimmaarryy  ccaassee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ttrreeaattyy  ccoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  iinnvvookkeedd  ffoolllloowwiinngg  tthhee  CCoolldd  WWaarr  iiss  tthhaatt  ooff

tthhee  PPeerruu--EEccuuaaddoorr  ccoonnfflliicctt  ooff  JJaannuuaarryy,,  11999955..    HHoowweevveerr,,  tthhee  OOAASS  pprreeffeerrrreedd  ttoo  lleeaavvee  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhaatt
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ccoonnfflliicctt  wwiitthhiinn  tthhee  tteerrmmss  ooff  aann  eexxiissttiinngg  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ppaarrttiieess  aanndd  ffoouurr  GGuuaarraannttoorr  NNaattiioonnss

((AArrggeennttiinnaa,,  BBrraazziill,,  CChhiillee  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess))  wwhhiicchh  ddaatteedd  bbaacckk  ttoo  11994422..    AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  GGuuaarraannttoorrss

bbrrookkeerreedd  aa  nneeww  ppeeaaccee  aaggrreeeemmeenntt  wwhhiicchh  eemmppllooyyeedd  aa  MMiilliittaarryy  OObbsseerrvveerr  MMiissssiioonn  ((MMOOMMEEPP))  ttoo

ddiisseennggaaggee  aanndd  ddeemmoobbiilliizzee  tthhee  ffoorrcceess  ooff  eeaacchh  ppaarrttyy,,  pprroovviiddiinngg  aann  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  nneeggoottiiaattiioonnss  ccoouulldd

aaddddrreessss  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  bboorrddeerr  ddiissppuuttee..    TThhee  OOAASS  ddiidd  nnoott  eevveenn  ttaakkee  uupp  tthhee  iissssuuee  ooff  tthhee  ccoonnfflliicctt  iinn  oorrddeerr

ttoo  aavvooiidd  ccoommpplliiccaattiinngg  tthhee  eeffffoorrttss  ooff  tthhee  GGuuaarraannttoorr  NNaattiioonnss..    NNeeiitthheerr  ssiiddee  iinnvvookkeedd  tthhee  RRiioo  TTrreeaattyy,,

rreeccooggnniizziinngg  tthhee  iinnhheerreenntt  ppiittffaallllss  ooff  rreeqquueessttiinngg  aa  hheemmiisspphheerriicc  rreessppoonnssee  ttoo  ppuurrppoorrtteedd  aaggggrreessssiioonn  iinn  aann  aarreeaa

iinn  ddiissppuuttee;;  EEccuuaaddoorr  hhaadd  aallrreeaaddyy  aaccttiivvaatteedd  tthhee  GGuuaarraannttoorrss’’  iinnvvoollvveemmeenntt  dduurriinngg  tthhee  bbuuiilldduupp  ttoo  ccrriissiiss,,  aanndd

PPeerruu  hhaadd  aallwwaayyss  bbaasseedd  iittss  ccllaaiimmss  oonn  tthhee  bbiillaatteerraall  11994422  aaggrreeeemmeenntt..    FFoorr  tthhee  PPeerruuvviiaannss,,  OOAASS  iinnvvoollvveemmeenntt

wwoouulldd  uunnddeerrmmiinnee  tthhee  ccoohheerreennccee  ooff  tthheeiirr  lleeggaall  ppoossiittiioonn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  RRiioo  PPrroottooccooll  ooff  11994422..    HHeennccee,,

tthheeyy  rreejjeecctteedd  aannyy  mmeeddiiaattiioonn  oorr  aarrbbiittrraattiioonn  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  pprroottooccooll  ffrraammeewwoorrkk..

            NNoonneetthheelleessss,,  tthhee  mmuucchh--mmaalliiggnneedd  RRiioo  TTrreeaattyy  iinn  ffaacctt  rreemmaaiinnss  aann  eexxcceelllleenntt  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr

ssttrruuccttuurriinngg  mmuullttiillaatteerraall  ddeeffeennssee  ccooooppeerraattiioonn..    DDeessppiittee  ccoonnvveennttiioonnaall  wwiissddoomm  ttoo  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  tthhee  ttrreeaattyy  iiss

nnoott  oonnllyy  oorriieenntteedd  aaggaaiinnsstt    eexxttrraa--hheemmiisspphheerriicc  ((aanndd  tthheerreeffoorree,,  nnoonn--eexxiisstteenntt))    tthhrreeaattss..    TThhee  llaanngguuaaggee

aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  ddrraafftteerrss  -- --   aanndd  rraattiiffiieedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeennttss  ooff  tthhee  ssiiggnnaattoorriieess  -- --   wwaass  ccaarreeffuullllyy  ccrraafftteedd  ttoo

aavvooiidd  aa  ssppeecciiffiicc  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  ssoouurrccee  ooff  aaggggrreessssiioonn  tthhrreeaatteenniinngg  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  aalllliiaannccee..    IItt  ssttaatteess

ssiimmppllyy  tthhaatt  aann  ““aarrmmeedd  aattttaacckk  aaggaaiinnsstt  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthheemm......wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aann  aarrmmeedd  aattttaacckk  aaggaaiinnsstt

tthheemm  aallll..””    IItt  aallssoo  pprroovviiddeess  tthhaatt  ““......iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  ttwwoo  oorr  mmoorree  AAmmeerriiccaann  ssttaatteess””  tthhee

ffiirrsstt  oobbjjeeccttiivvee  ooff  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn  wwiillll  bbee  tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo  aannttee  bbeelllluumm ..””,,  aanndd  pprreessccrriibbeess

cceerrttaaiinn  ssaannccttiioonnss  wwhhiicchh  ffaallll  ffaarr  sshhoorrtt  ooff  mmiilliittaarryy  iinntteerrvveennttiioonn..3377    HHeennccee,,  iitt  sseerrvveess    nnoott  oonnllyy  aass  aa

ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ccoommmmoonn  ddeeffeennssee  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree  bbuutt  aallssoo  aass  aa  gguuaarraanntteeee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aaggggrreessssiioonn  bbyy

aannyy  mmeemmbbeerr  aaggaaiinnsstt  aannootthheerr..  3388    FFrroomm  tthhee  LLaattiinn  ppeerrssppeeccttiivvee,,  tthhiiss  ccaann  sseerrvvee  aass  aa  ddeetteerrrreenntt  ttoo  wwhhaatt  tthheeyy

ccoonnssiiddeerr  ttoo  bbee  tthhee  mmoosstt  ffrreeqquueenntt  ffoorrmm  ooff  aaggggrreessssiioonn  iinn  tthhee  rreeggiioonn  -- --   UU..SS..  iinntteerrvveennttiioonniissmm..

  AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  wwoorrddiinngg  ooff  rreessppeeccttiivvee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  iiss  ccaarreeffuullllyy  ccrraafftteedd  ttoo

ppeerrmmiitt  fflleexxiibbiilliittyy  iinn  rreessppoonnssee..      TThheessee  ““ssaaffeegguuaarrddss””    wweerree  ssoo  aattttrraaccttiivvee  iinn  bbootthh  tthhee  uunniillaatteerraall  aanndd

mmuullttiillaatteerraall  ccoonntteexxttss  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  aapppprroopprriiaatteedd  aass  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  llaanngguuaaggee  ooff  tthhee  TTrreeaattyy  ooff

WWaasshhiinnggttoonn  wwhhiicchh  eessttaabblliisshheedd  tthhee  NNoorrtthh  AAttllaannttiicc  TTrreeaattyy  OOrrggaanniizzaattiioonn  iinn  11994499..3399
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DDeeccllaarraatt iioonn  ooff  SSaanntt iiaaggoo//RReessoolluutt iioonn  11008800

IInn  JJuunnee  ooff  11999911  tthhee    OOAASS  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  iissssuueedd  tthhee  ““SSaannttiiaaggoo  CCoommmmiittmmeenntt  ttoo  DDeemmooccrraaccyy

aanndd  tthhee  RReenneewwaall  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm””  ,,    aa  ssttaatteemmeenntt  wwhhiicchh,,  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  OOAASS

RReessoolluuttiioonn  11008800,,  rreeccoommmmiittss  mmeemmbbeerr  ssttaatteess  ttoo  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm  aanndd  ttoo

ssppeecciiffiicc  pprroocceedduurreess  ttoo  bbee  ttaakkeenn  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  tthhee  iinntteerrrruuppttiioonn  ooff  ddeemmooccrraattiiccaallllyy--eelleecctteedd  ggoovveerrnnaannccee  iinn

aannyy  mmeemmbbeerr  ssttaattee..4400    TThhee  rreessoolluuttiioonn  hhaass  bbeeeenn  iinnvvookkeedd  oonn  ffoouurr  ooccccaassiioonnss  ssiinnccee  11999911::  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee

mmiilliittaarryy  ccoouupp  iinn  HHaaiittii,,  aann  aatttteemmpptteedd  ccoouupp  bbyy  PPaarraagguuaayy’’ss  aarrmmeedd  ffoorrcceess  iinn  11999922,,  tthhee  aauuttooggoollppee    ooff

PPeerruuvviiaann  PPrreessiiddeenntt    AAllbbeerrttoo  FFuujjiimmoorrii  tthhaatt  ssaammee  yyeeaarr,,  aanndd  tthhee  aatttteemmpptt  bbyy  GGuuaatteemmaallaann  PPrreessiiddeenntt  JJoorrggee

SSeerrrraannoo  ttoo  dduupplliiccaattee  FFuujjiimmoorrii’’ss  aaccttiioonnss  iinn  hhiiss  oowwnn  ccoouunnttrryy  iinn  11999933..    IInn  eeaacchh  ccaassee,,  ddiipplloommaattiicc  pprreessssuurree

aanndd  tthhee  tthhrreeaatt  ooff  ffuurrtthheerr  ssaannccttiioonnss  wweerree  iinnssttrruummeennttaall  iinn  ssiiggnnaalliinngg  hheemmiisspphheerriicc  ccoonnddeemmnnaattiioonn  ooff  aannttii--

ddeemmooccrraattiicc  aaccttiioonnss..    IInn  tthhee  PPeerruuvviiaann  aanndd  HHaaiittiiaann  ccaasseess,,  tthhiiss  wwaass  lleessss  tthhaann  ccoonncclluussiivvee..    HHoowweevveerr,,  tthhee

mmoorraall  ffoorrccee  ooff  mmuullttiillaatteerraall  aaccttiioonn  wwaass  nnoott  ddiilluutteedd  iinn  bbiippoollaarr  iiddeeoollooggiiccaall  tteerrmmss,,  aass  ffrreeqquueennttllyy  hhaadd  bbeeeenn  tthhee

ccaassee  dduurriinngg  tthhee  CCoolldd  WWaarr..    IInn  HHaaiittii,,  tthhee  OOAASS  ssaannccttiioonnss  rreeggiimmee  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  mmiilliittaarryy  rruullee  aassssiisstteedd

iinn  sseettttiinngg  tthhee  ssttaaggee  ffoorr  llaatteerr  iinntteerrvveennttiioonn..    FFoorr  hhiissttoorriiccaall  rreeaassoonnss  ddiissccuusssseedd  eeaarrlliieerr,,  tthhee  OOAASS  aass  aa  bbooddyy

ddiidd  nnoott  ssuuppppoorrtt  tthhee  UU..SS..-- lleedd  mmuullttiinnaattiioonnaall  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  11999955,,  pprreeffeerrrriinngg  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  ssaannccttiioonnss

rreeggiimmee..

IIAADDBB  rreellaatt iioonnsshhiipp    ttoo  tthhee  OOAASS

TThhee  oorriiggiinnaall  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  BBooaarrdd  iiss  ddeerriivveedd  ffrroomm  RReessoolluuttiioonn

XXXXXXIIVV  ooff  tthhee  NNiinntthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  AAmmeerriiccaann  RReeppuubblliiccss  hheelldd  iinn  11994488  iinn  BBooggoottáá..    TThhaatt

rreessoolluuttiioonn,,  aass  aammeennddeedd  iinn  11994499  aanndd  11995577,,    wwaass  ttrraannssccrriibbeedd  lliitteerraallllyy  iinnttoo  tthhee  oorriiggiinnaall  rreegguullaattiioonn  ggoovveerrnniinngg

tthhee  BBooaarrdd,,  aanndd  ssttaatteedd  tthhaatt  iittss  mmiissssiioonn  wwaass  ttoo  ““......aacctt  aass  tthhee  oorrggaann  ooff  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ffoorr



2266

tthhee  ccoolllleeccttiivvee  ddeeffeennssee  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  CCoonnttiinneenntt  aaggaaiinnsstt  aaggggrreessssiioonn,,  aanndd  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  ,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee

aaddvviissoorryy  ffuunnccttiioonnss  wwiitthhiinn  iittss  ccoommppeetteennccee,,  aannyy  ssiimmiillaarr  ffuunnccttiioonnss  aassccrriibbeedd  ttoo  iitt  bbyy  tthhee  AAddvviissoorryy  DDeeffeennssee

CCoommmmiitttteeee,,  ((iiff  eevveerr  ccoonnvveenneedd))  eessttaabblliisshheedd  iinn  AArrttiiccllee  6644  ooff  tthhee  CChhaarrtteerr  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaann

SSttaatteess..””4411    AAss  tthhee  rreeffeerreenncceedd  ccoommmmiitttteeee  hhaass  nneevveerr  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd,,  tthhee  BBooaarrdd  ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss

ccoonnttiinnuueedd  ttoo  lliimmiitt  iittss  wwoorrkk  ttoo  ccoolllleeccttiivvee  ddeeffeennssee  ppllaannnniinngg,,  eexxcceepptt  wwhheenn  rreeqquueesstteedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  ssppeecciiaall

ttaasskkss  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy..    DDeessppiittee  nnuummeerroouuss  aatttteemmppttss  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ttoo  ssoolliiddiiffyy  iittss  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo

tthhee  llaarrggeerr  oorrggaann,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  kkeepptt  aatt  aarrmm’’ss  lleennggtthh..    OOnnee  pprroobblleemm  iiss  lleeggaall  iinn  nnaattuurree,,  iinn  tthhaatt  tthhee  BBooaarrdd’’ss  2255

mmeemmbbeerrss  ddoo  nnoott  iinncclluuddee  aa  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  3355  mmeemmbbeerr  ssttaatteess  ooff  tthhee  OOAASS..    CCaannaaddaa,,  ffoorr  eexxaammppllee,,

oobbttaaiinneedd  ffuullll  OOAASS  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  11999900  bbuutt  hhaass  ddeecclliinneedd  ttoo  jjooiinn  tthhee  BBooaarrdd  cciittiinngg  iittss  llaacckk  ooff  ppeerrmmaanneenntt

cciivviilliiaann  ppoolliittiiccaall  oovveerrssiigghhtt,,  llaacckk  ooff  aa  wweellll--ddeeffiinneedd  mmaannddaattee,,  aanndd  llaacckk  ooff  rreessoouurrcceess  aanndd  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr

aaccccoouunnttaabbiilliittyy..4422    AAnnootthheerr  pprroobblleemm  lliieess  iinn  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  ooppppoossiittiioonn  ooff  MMeexxiiccoo  ttoo  ffoorrttiiffyyiinngg  mmuullttiillaatteerraall

mmiilliittaarryy  ccooooppeerraattiioonn  oouutt  ooff  nnaattiioonnaalliissttiicc  ccoonncceerrnnss  ffoorr  tthhee  ssaannccttiittyy  ooff  tthhee  nnoonn-- iinntteerrvveennttiioonn  pprriinncciippllee..

TThhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  PPeerrmmaanneenntt  CCoommmmiitttteeee  oonn  HHeemmiisspphheerriicc  SSeeccuurriittyy  wwoouulldd  sseeeemm  ttoo  pprroovviiddee  tthhee

llooggiiccaall  aavveennuuee  ttoo  ffoorrmmaalliizzee  tthhee  BBooaarrdd’’ss  ffuunnccttiioonn  aanndd  rreellaattiioonnsshhiipp..    TThhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd  hhaass  bbeeeenn

iinnvviitteedd  bbyy  tthhee  CCoommmmiitttteeee  CChhaaiirrmmaann  ttoo  ssiitt  aass  aann  oobbsseerrvveerr  aatt  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss,,  aanndd  tthhee  BBooaarrdd  hhaass

rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  ccoommmmiitttteeee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  oonnggooiinngg  hhuummaanniittaarriiaann  ddeemmiinniinngg  aanndd  aann  iinnvveennttoorryy  ooff

CCoonnffiiddeennccee  aanndd  SSeeccuurriittyy--BBuuiillddiinngg  MMeeaassuurreess  iinn  tthhee  hheemmiisspphheerree..      RReessoolluuttiioonn  11224400  ooff  tthhee  XXXXIIIIII  GGeenneerraall

AAsssseemmbbllyy  ((MMaannaagguuaa,,  JJuunnee  11999933))  pprroovviiddeedd  ffoorr  aann  eexxppaannddeedd  rroollee  ffoorr  tthhee  BBooaarrdd  oonn  aa  pprroovviissiioonnaall  bbaassiiss,,

ppeennddiinngg  aa  ddeecciissiioonn  oonn  ffoorrmmaalliizziinngg  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp..    TThhaatt  rreessoolluuttiioonn  ppeerrmmiittss  tthhee  BBooaarrdd  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  ccaallllss

ffrroomm  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy,,  tthhee  MMeeeettiinngg  ooff  CCoonnssuullttaattiioonn  ooff  MMiinniisstteerrss  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirrss,,  aanndd  tthhee

PPeerrmmaanneenntt  CCoouunncciill  ffoorr  ““......tteecchhnniiccaall--mmiilliittaarryy  aaddvviissoorryy  sseerrvviicceess  aanndd  ccoonnssuullttaannccyy  wwoorrkk  tthhaatt  ccaannnnoott  bbee

ooppeerraattiioonnaall..””4433      TThhiiss  rreessoolluuttiioonn  eelliimmiinnaatteess  tthhee  nneeeedd  ttoo  ccoonnvvookkee  tthhee  AAddvviissoorryy  DDeeffeennssee  CCoouunncciill  iinn  oorrddeerr

ttoo  mmoobbiilliizzee  tthhee  BBooaarrdd’’ss  rreessoouurrcceess  ffoorr  wwoorrkk  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  rreeaallmm  ooff  ccoonnttiinneennttaall  ddeeffeennssee  ppllaannnniinngg,,  bbuutt

ssttrriiccttllyy  lliimmiittss  tthhee  BBooaarrdd  ttoo  nnoonn--ooppeerraattiioonnaall  ttaasskkss..

WWhhiillee  tthhiiss  pprroovviissiioonnaall  mmiissssiioonn  pprroovviiddeess  aa  bbaassiiss  ffoorr  eexxppllooiittiinngg  tthhee  BBooaarrdd’’ss  tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee  ffoorr

ccoonnttiinnggeenncciieess  oouuttssiiddee  ooff  iittss  ttrraaddiittiioonnaall  hheemmiisspphheerriicc  ddeeffeennssee  ppllaannnniinngg  rroollee,,  iitt  iiss  nneeiitthheerr  ppeerrmmaanneenntt  nnoorr

ssppeecciiffiicc..    AA  11999955  aatttteemmpptt  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ttoo  iinntteerrpprreett  ssppeecciiffiicc  ttaasskkss  wwiitthhiinn  tthhiiss  bbrrooaaddeenneedd  mmiissssiioonn  wwaass
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iimmmmeeddiiaatteellyy  aattttaacckkeedd  bbyy  MMeexxiiccoo  aass  aann  aarrrrooggaattiioonn  ooff  ffuunnccttiioonnss  wwhhiicchh  wweerree  bbeeyyoonndd  tthhee  BBooaarrdd’’ss  jjuurriiddiiccaall

ccoommppeetteennccyy..  AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo  rreeiiggnnss  ssuupprreemmee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  iittss  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  OOAASS..

IInntteerrnnaatt iioonnaall   PPeeaacceekkeeeeppiinngg//HHuummaannii ttaarriiaann  AAssssiissttaannccee

MMaannyy  ccoouunnttrriieess  ooff  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ffoorrcceess  oonn  aa  rreeiimmbbuurrssaabbllee  bbaassiiss  ttoo  UUnniitteedd

NNaattiioonnss  ppeeaacceekkeeeeppiinngg  ooppeerraattiioonnss  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd..    AArrggeennttiinnaa  hhaass  sseenntt  oobbsseerrvveerrss  ttoo  CCyypprruuss,,  CCrrooaattiiaa,,

MMoozzaammbbiiqquuee,,  aanndd  tthhee  MMiiddddllee  EEaasstt;;  BBrraazziill  ttoo  vvaarriioouuss  AAffrriiccaann  ccoouunnttrriieess  aanndd  tthhee  ffoorrmmeerr  YYuuggoossllaavv

rreeppuubblliiccss;;  CChhiillee  ttoo  CCaammbbooddiiaa,,  KKaasshhmmiirr,,  aanndd  KKuuwwaaiitt;;  aanndd  UUrruugguuaayy  ttoo  tthhee  MMiiddddllee  EEaasstt,,  CCaammbbooddiiaa  aanndd

MMoozzaammbbiiqquuee.. WWiitthhiinn  tthhee  AAmmeerriiccaass,,  ccoonnttiinnggeennttss  ffrroomm  BBrraazziill,,  AArrggeennttiinnaa,,  CChhiillee,,  GGuuaatteemmaallaa,,  HHoonndduurraass,,

VVeenneezzuueellaa  aanndd  CCoolloommbbiiaa  hhaavvee  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  ppeeaacceekkeeeeppiinngg,,  ddiissaasstteerr  rreelliieeff,,  aanndd  ddeemmiinniinngg  pprroojjeeccttss  ffrroomm

HHaaiittii  ttoo  SSuurriinnaammee,,  tthhoouugghh  sseellddoomm  uunnddeerr  tthhee  aauussppiicceess  ooff  tthhee  OOAASS..    WWhhiillee  tthhiiss  iiss  aa  ppoossiittiivvee  ttrreenndd  iinn  aa

vviioolleenntt  aanndd  uunnssttaabbllee  wwoorrlldd,,  tthhoossee  wwhhoo  eexxaalltt  ppeeaacceekkeeeeppiinngg  aass  aa  nneeww  mmiissssiioonn  wwiitthh  wwhhiicchh  ttoo  jjuussttiiffyy  tthhee

ccoonnttiinnuueedd  eexxiisstteennccee  ooff  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  mmiilliittaarryy  eessttaabblliisshhmmeennttss  ffaaiill  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhee  mmaannyy  ppiittffaallllss  ooff

rreeoorrggaanniizziinngg  aarroouunndd  aa  rroollee  wwhhiicchh  iiss  nnoott  tthhee  pprreeeemmiinneenntt  rraattiioonnaallee  ffoorr  aa  ssoovveerreeiiggnn  ccoouunnttrryy  ttoo  mmaaiinnttaaiinn

aarrmmeedd  ffoorrcceess..4444

GGiivveenn  tthhee  llaacckk  ooff  aannyy  pprroovviissiioonn  iinn  tthhee  OOAASS  CChhaarrtteerr  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  ffoorrccee  aabbsseenntt  tthhee  iinnvvooccaattiioonn  ooff

tthhee  RRiioo  TTrreeaattyy,,  hheemmiisspphheerriicc  ppeeaacceekkeeeeppiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ggeenneerraallllyy  mmuusstt  ttaakkee  aadd  hhoocc  ffoorrmm,,  oorr  bbee

ccoooorrddiinnaatteedd  tthhrroouugghh  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss..    FFuuttiillee  aatttteemmppttss  ttoo  ffoorrmm  aa  ssttaannddiinngg  ppeeaacceekkeeeeppiinngg  ffoorrccee  iinn  tthhee

OOAASS  wweerree  uunnddeerrttaakkeenn  dduurriinngg  tthhee  eeaarrllyy  11996600ss  wwhheenn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  pprroommootteedd  tthhee  iiddeeaa  dduurriinngg  tthhee

aappooggeeee  ddaayyss  ooff  tthhee  IIAAMMSS..    SSeeeenn  bbyy  tthhee  PPoolliiccyy  PPllaannnniinngg  SSttaaffff  ooff  tthhee  SSttaattee  DDeeppaarrttmmeenntt  aass  aa  ppootteennttiiaall

ddeetteerrrreenntt  ttoo  iinnttrraa--hheemmiisspphheerriicc  ccoonnfflliicctt  aanndd  aass  aa  rraattiioonnaallee  ffoorr  aa  mmiilliittaarryy  aassssiissttaannccee  pprrooggrraamm  wwhhiicchh  wwoouulldd

bbee  mmoorree  ppaallaattaabbllee  ttoo  CCoonnggrreessss  tthhaann  ““aaiidd  ttoo  ddiiccttaattoorrss””,,  tthhee  ccoonncceepptt  wwaass  ttoo  sseerrvvee  aass  tthhee  llyynncchh  ppiinn  ooff  tthhee

ssyysstteemm  bbyy  ppuuttttiinngg  tteeeetthh  iinnttoo  tthhee  RRiioo  TTrreeaattyy  wwhhiillee  mmiinniimmiizziinngg  tthhee  LLaattiinnss’’  ffeeaarrss  ooff  uunniillaatteerraall  iinntteerrvveennttiioonn  bbyy

tthhee  UU..SS..    TThhee  ccoonncceepptt  ccaalllleedd  ffoorr  tthhee  ffoorrccee  ttoo  bbee  ttiieedd  vviiaa  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  BBooaarrdd  ttoo  tthhee

PPeerrmmaanneenntt  CCoouunncciill,,  tthhuuss  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  BBooaarrdd’’ss  rroollee  aanndd  ssoollvviinngg  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  iissssuuee  wwiitthh  tthhee  OOAASS..

TThhee  DDeeffeennssee  DDeeppaarrttmmeenntt  ggaavvee  lluukkeewwaarrmm  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  ccoonncceepptt,,  ffeeaarriinngg  mmuullttiillaatteerraall  ccoonnttrrooll  ooff
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ssiiggnniiffiiccaanntt  mmiilliittaarryy  rreessoouurrcceess  aanndd  rreejjeeccttiinngg  tthhee  iiddeeaa  ooff  uussiinngg  tthhee  BBooaarrdd  ttoo  ddiissttrriibbuuttee  MMiilliittaarryy  AAssssiissttaannccee

PPrrooggrraamm  ffuunnddss..    HHoowweevveerr,,  tthhee  iiddeeaa  uullttiimmaatteellyy  ffoouunnddeerreedd  oonn  tthhee  oobbjjeeccttiioonnss  ooff  mmaannyy  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann

ccoouunnttrriieess  wwhhoo  ffeelltt  tthhee  ffoorrccee  wwoouulldd  bbee  aann  iinnssttrruummeenntt  ooff  UU..SS..  ppoolliiccyy,,  aanndd  tthhaatt  bbyy  ggiivviinngg  iitt  lleeggaall  ssttaattuuss  tthhee

OOAASS  wwoouulldd  bbeeccoommee  ““mmiilliittaarriizzeedd””    oonn  tthhee  NNAATTOO  ppaatttteerrnn..

IInn  tthhee  wwaakkee  ooff  tthhee  CCoolldd  WWaarr,,  wwiitthh  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  iinn  aann  eevveenn  mmoorree  pprreeppoonnddeerraanntt  ppoossiittiioonn

mmiilliittaarriillyy,,  mmaannyy  ooff  tthhee  ssaammee  oobbjjeeccttiioonnss  rreeiiggnn..    TThhoouugghh    tthhee  UU..SS..  ooffffeerreedd  oovveerr  $$5500  mmiilllliioonn  iinn  11999944  FFoorreeiiggnn

MMiilliittaarryy  FFiinnaanncciinngg  PPrrooggrraamm  ((FFMMFFPP))  ccrreeddiittss  ttoo  nnaattiioonnss  wwhhiicchh  wwoouulldd  aaggrreeee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  HHaaiittii

MMuullttiinnaattiioonnaall  FFoorrccee  -- --   aatt  aa  ttiimmee  wwhheenn  FFMMFFPP  ffoorr  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  hhaadd  llaarrggeellyy  ddrriieedd  uupp  -- --   ffeeww  ccoouunnttrriieess

oouuttssiiddee  ooff  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  wweerree  wwiilllliinngg  ttoo  mmaakkee  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt..    AA  11999966  iinniittiiaattiivvee  ffrroomm  UU..SS..  SSoouutthheerrnn

CCoommmmaanndd  ttoo  eennccoouurraaggee  tthhee  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  uunniittss  ffoorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppeeaacceekkeeeeppiinngg  aanndd  ssppeecciiaall  ccoonnssiiddeerraattiioonn

ffoorr  ttrraaiinniinngg  aanndd  mmiilliittaarryy  ggrraannttss  aallssoo  mmeett  wwiitthh  aa  lluukkeewwaarrmm  rreessppoonnssee  ddeessppiittee  tthhee  ccrriittiiccaall  nneeeeddss  ooff  sseevveerraall  ooff

tthhee  rreeggiioonn’’ss  mmiilliittaarriieess  ffoorr  llooggiissttiiccaall  ssuuppppoorrtt..    NNoonneetthheelleessss,,  aa  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  ccoouunnttrriieess  wwhhiicchh  ddeecclliinneedd  tthhee

bbiillaatteerraall  UU..SS..  ooffffeerr  ddiidd  iinn  ffaacctt  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  UUNN  mmiissssiioonn  wwhhiicchh  ssuucccceeeeddeedd  tthhee  MMuullttiinnaattiioonnaall  FFoorrccee

((MMNNFF))  iinn  HHaaiittii..    TThhiiss  uunnddeerrssccoorreess  tthhee  cclleeaarr  pprreeffeerreennccee  aammoonngg  LLaattiinnss  ffoorr  uussiinngg  aa  rreeccooggnniizzeedd  iinntteerrnnaattiioonnaall

oorrggaanniizzaattiioonn  aass  tthhee  kkeeyyssttoonnee  ooff  ssuucchh  aann  eeffffoorrtt  rraatthheerr  tthhaann  aannyy  bbiillaatteerraall  UU..SS..  iinniittiiaattiivvee  iinnvvoollvviinngg  mmiilliittaarryy

iinntteerrvveennttiioonn..

TThheerree  iiss  aallssoo  tthhee  mmaatttteerr  ooff  aa  cclleeaarr  pprreeffeerreennccee  ffoorr  cciivviilliiaann  rraatthheerr  tthhaann  mmiilliittaarryy  rreeaaccttiioonn  ffoorrcceess  iinn

ssuucchh  ccaasseess.. DDuurriinngg  tthhee  ssiixxtthh  pplleennaarryy  sseessssiioonn  ooff  tthhee  XXXXVVIIII  OOAASS  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  iinn  11999977,,  aa

rreessoolluuttiioonn  wwaass  aaddoopptteedd  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  AArrggeennttiinnee  PPrreessiiddeenntt  CCaarrllooss  MMeenneemm’’ss  11999933    ccaallll  ffoorr  aann

iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoorrppss  ooff  vvoolluunntteeeerrss  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  hhuummaanniittaarriiaann  eemmeerrggeenncciieess..    TThhee  OOAASS  rreessoollvveedd  ttoo  ssttuuddyy

tthhee  ““WWhhiittee  HHeellmmeettss””  ccoonncceepptt,,  aanndd  ccrreeaatteedd  aa  SSppeecciiaall  CCoommmmiitttteeee  iinn  tthhee  PPeerrmmaanneenntt  CCoouunncciill  ffoorr  tthhaatt

ppuurrppoossee..    TThhee  ““WWhhiittee  HHeellmmeettss””  wwoouulldd  ccoonnssiisstt  ooff  nnaattiioonnaall  ccoohhoorrttss  ooff  mmeeddiiccaall  ppeerrssoonnnneell,,  eennggiinneeeerrss,,  oorr

ootthheerr  tteecchhnniiccaall  ssppeecciiaalliissttss  ttoo  bbee  ddiissppaattcchheedd  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  oorr  tthhee  OOAASS  ttoo  tthhee

ssiittee  ooff  aa  hhuummaanniittaarriiaann  ddiissaasstteerr  wwhheenn  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  aaffffeecctteedd  ssttaattee..    IInn  rreevviieewwiinngg  tthhee  ccoonncceeppttuuaall

ddooccuummeennttss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iinniittiiaattiivvee,,  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aannyy  lliinnkkaaggee  ttoo  mmiilliittaarryy  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  iiss  ssttrriikkiinngg,,

ddeessppiittee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  aa  hhuummaanniittaarriiaann  ccrriissiiss  rreeqquuiirriinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinntteerrvveennttiioonn  wwoouulldd  iinneevviittaabbllyy  iinnvvoollvvee

qquueessttiioonnss  ooff  sseeccuurriittyy..      IItt  mmaakkeess  lliittttllee  sseennssee  ttoo  ccoonncceennttrraattee  hhuummaanniittaarriiaann  rreessppoonnssee  ccaappaabbiilliittiieess  wwhhiicchh
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wwoouulldd  bbee  eesssseennttiiaall  iinn  ccoonnfflliicctt  sscceennaarriiooss  aakkiinn  ttoo  HHaaiittii,,  RRwwaannddaa,,  BBoossnniiaa,,  oorr  SSoommaalliiaa  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt

wwoouulldd  bbee  iissoollaatteedd  ffrroomm  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  mmiilliittaarryy  aaggeenncciieess,,  wwhheerree  mmaannyy  ooff  tthhee  ssaammee  ccaappaabbiilliittiieess  aarree

mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  oorrggaanniicc  rreeaaddiinneessss..    TThheerreeffoorree,,  aann  ooppppoorrttuunniittyy  eexxiissttss    wwiitthhiinn  tthhee  OOAASS  aass  iitt  ddeevveellooppss  tthhee

ccoonncceepptt  ttoo  kkeeeepp  iinn  mmiinndd  aa  mmeecchhaanniissmm  ttoo  lliinnkk,,  iiff  oonnllyy  iinn  aa  ccoooorrddiinnaattiinngg  sseennssee,,  tthhee  ““WWhhiittee  HHeellmmeettss””

iinniittiiaattiivvee  ttoo  IIAADDBB  pprrooggrraammss  ttoo  ppllaann  ffoorr  hhuummaanniittaarriiaann  aassssiissttaannccee..

MMuull tt ii llaatteerraall   MMeecchhaanniissmmss  ffoorr  CCoonnssuull ttaatt iioonn

AA  sseerriieess  ooff  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  hheeaaddss  ooff  tthhee  aarrmmiieess  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree  ((tthhee  CCoonnffeerreennccee  ooff  AAmmeerriiccaann

AArrmmiieess))  hhaass  bbeeeenn  hheelldd  wwiitthhoouutt  iinntteerrrruuppttiioonn  ssiinnccee  tthhee  eeaarrllyy  11996600ss..    TThheeyy  bbeeggaann  aatt  UU..SS..  iinniittiiaattiivvee  wwiitthhiinn

tthhee  RRiioo  TTrreeaattyy  ffrraammeewwoorrkk,,  aanndd  oorriiggiinnaallllyy  wweerree  ttiigghhttllyy  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..    IInn  tthhee  mmiidd  11996600ss,,

hhoowweevveerr,,  sseevveerraall  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  sseerrvviiccee  cchhiieeffss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  ccoonnffeerreennccee  hhoosstt  bbee  rroottaatteedd,,  aanndd  tthhaatt

tthhee  aaggeennddaass  rreefflleecctt  bbrrooaaddeerr  iinntteerreessttss..    AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  ccoonnffeerreennccee  hhaass  bbeeccoommee  aann  iimmppoorrttaanntt  mmuullttiillaatteerraall

eevveenntt,,  wwiitthh  aa  ssttaannddiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  sseeccrreettaarriiaatt..      TThheessee  mmeeeettiinnggss  pprroovviiddee  aa  ffoorruumm  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  ooff  ttooppiiccss

ooff  pprrooffeessssiioonnaall  iinntteerreesstt  aanndd  aass  ssuucchh  sseerrvvee  aann  iimmppoorrttaanntt  ccoonnffiiddeennccee--bbuuiillddiinngg  ffuunnccttiioonn..    TThheeyy  pprroommoottee

ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ppeerrssoonnaall  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  sseenniioorr  ooffffiicceerrss  ooff  vvaarriioouuss  ccoouunnttrriieess  wwhhiicchh

ccaann  bbee  eexxppllooiitteedd  ttoo  rreedduuccee  tteennssiioonnss  iinn  ttiimmee  ooff  ccrriissiiss  aanndd  rroouuttiinniizzee  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaarriinngg  oonn  bbootthh  mmuullttiillaatteerraall

aanndd  bbiillaatteerraall  bbaasseess..    IInn  tthhee  ppaasstt,,  tthhee  CCoonnffeerreennccee  ffrreeqquueennttllyy  ccoovveerreedd  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppoolliittiiccaall--mmiilliittaarryy  iissssuueess,,  ttoo

iinncclluuddee  aatttteemmppttss  bbyy  MMeexxiiccoo,,  CChhiillee  aanndd  PPeerruu  ttoo  iinnttrroodduuccee  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreeffoorrmmss  iinnttoo  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann

MMiilliittaarryy  SSyysstteemm  aanndd  tthhee  OOAASS  CChhaarrtteerr  vviiaa  CCAAAA  rreessoolluuttiioonnss..

SSiimmiillaarr  mmeeeettiinnggss  ffoorr  tthhee  hheeaaddss  ooff  tthhee  rreeggiioonn’’ss  aaiirr  ffoorrcceess  ((CCOONNJJEEFFAAMMEERR))  aanndd  nnaavviieess  ((IInntteerr--

AAmmeerriiccaann  NNaavvaall  CCoonnffeerreennccee))  sseerrvvee  tthhee  ssaammee  ppuurrppoossee  ffoorr  tthhee  ssiisstteerr  sseerrvviicceess..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  TThhee  IInntteerr--

aammeerriiccaann  SSyysstteemm  ffoorr  AAiirr  FFoorrccee  CCooooppeerraattiioonn  ((SSIICCOOFFFFAAAA))  aanndd  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  NNaavvaall  TTrraannssmmiissssiioonn

NNeettwwoorrkk  ((IIAANNTTNN))  aarree  iimmppoorrttaanntt  mmeeaannss  ooff  ccoooorrddiinnaattiinngg  mmiilliittaarryy  aaiirr  aanndd  mmaarriittiimmee  ttrraaffffiicc,,  aass  wweellll  aass

SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  ooppeerraattiioonnss..    TThheessee  mmeeeettiinnggss,,  uunnlliikkee  tthhee  AArrmmyy  ccoonnffeerreenncceess,,    hhaavvee  ccoonncceennttrraatteedd  oonn

tteecchhnniiccaall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  iissssuueess,,  aavvooiiddiinngg  ppoolliittiiccaall  ssuubbjjeeccttss..



3300

HHoowweevveerr,,  ssoommee  mmuullttiillaatteerraall  ffoorruummss  bbyy  tthheeiirr  vveerryy  ssuucccceessss  aarree  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  ddiimmiinniisshheedd  eevveenn

ffuurrtthheerr  tthhee  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  OOAASS  aanndd  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm..4455    TThhee  MMiiaammii  SSuummmmiitt  PPrroocceessss,,  FFrreeee

TTrraaddee  AArreeaa  ooff    tthhee  AAmmeerriiccaass  nneeggoottiiaattiioonnss,,  aanndd  tthhee  WWiilllliiaammssbbuurrgg  DDeeffeennssee  MMiinniisstteerriiaall  pprroocceessss  hhaavvee  aallll

bbeeeenn  ccoonndduucctteedd  aass  UU..SS..  mmuullttiillaatteerraall  iinniittiiaattiivveess  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  OOAASS  ffrraammeewwoorrkk..      TThheeiirr  aaggeennddaass  hhaavvee

bbeeeenn  pprreeppaarreedd  iinn  tthhee  SSttaattee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  tthhee  iinniittiiaall  mmeeeettiinnggss  wweerree  hheelldd  iinn  UU..SS..  cciittiieess,,  aanndd  tthheerree  iiss  eevveerryy

iinnddiiccaattiioonn  tthhaatt  tthhee  UU..SS..  ffaavvoorrss  iinnssttiittuuttiioonnaalliizziinngg  tthhee  SSuummmmiitt  aanndd  DDeeffeennssee  MMiinniisstteerriiaallss,,  eevveenn  iiff  FFrreeee  TTrraaddee

nneeggoottiiaattiioonnss  hhaavvee  ssttaalllleedd  dduuee  ttoo  tthhee  ffaaiilluurree  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  sseeccuurree  FFaasstt  TTrraacckk  aauutthhoorriittyy  ffrroomm

CCoonnggrreessss..    FFoorr  aann  oonnggooiinngg  pprroocceessss,,  ssoommee  ssttaannddiinngg  sseeccrreettaarriiaatt  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy,,  aanndd  iitt  mmuusstt  bbee

mmuullttiillaatteerraall  iinn  nnaattuurree  iiff  iitt  iiss  ttoo  aavvooiidd  dduupplliiccaattiinngg  tthhee  aanniimmoossiittyy  ggeenneerraatteedd  bbyy  UU..SS..  pprreeppoonnddeerraannccee  dduurriinngg

tthhee  eeaarrllyy  yyeeaarrss  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm..      YYeett,,  aa  mmuullttiillaatteerraall  bbuurreeaauuccrraaccyy  aallrreeaaddyy  eexxiissttss  iinn  tthhee

OOAASS  wwhhiicchh  iiss  ccaappaabbllee  ooff  aabbssoorrbbiinngg  tthhiiss  ffuunnccttiioonn,,  aaccrroossss  tthhee  ssppeeccttrruumm  ooff  ffuunnccttiioonnaall  iissssuueess  wwhhiicchh  mmiigghhtt

bbee  aaddddrreesssseedd..    IItt  mmaakkeess  ggrreeaatt  sseennssee  ffoorr  tthhee  SSuummmmiitt  aanndd  DDeeffeennssee  MMiinniisstteerriiaall  pprroocceesssseess  ttoo  bbee

iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  oorr  lliinnkkeedd  ttoo  OOAASS  pprrooggrraammss;;  tthhiiss  ccoouulldd  bbee  ddoonnee  bbyy  mmoovviinngg  tthhee  SSuummmmiitt  IImmpplleemmeennttaattiioonn

RReevviieeww  GGrroouupp  ((SSIIRRGG))  iinnttoo  tthhee  OOAASS  SSeeccrreettaarriiaatt,,  oorr  bbyy  aann  iinnffoorrmmaall  pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  ssuummmmiitt

ddeeccllaarraattiioonnss  aarree  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aass  aapppprroopprriiaattee..

AA  ssiimmiillaarr  mmoovvee  ccoouulldd  bbee  mmaaddee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  DDeeffeennssee  MMiinniisstteerriiaallss  bbyy  uussiinngg  tthhee  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeee

oonn  HHeemmiisspphheerriicc  DDeeffeennssee  aass  tthhee  sseeccrreettaarriiaatt..

SSuubbrreeggiioonnaall   MMiill ii ttaarryy  CCooooppeerraatt iioonn

AAss  aa  rreeaaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  UU..SS..  mmiilliittaarryy  ddoommiinnaannccee  aanndd  tthhee  ggeenneerraall  llaacckk  ooff  pprraaccttiiccaall  uuttiilliittyy  ooff

ttrraaddiittiioonnaall  mmeecchhaanniissmmss  iinn  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm,,  aa  rriissiinngg  tteennddeennccyy  ffoorr  ssuubbrreeggiioonnaall  mmiilliittaarryy

ccooooppeerraattiioonn  hhaass  bbeeeenn  oobbsseerrvveedd  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss..    TTrraaddiittiioonnaall  bbaallaannccee--ooff--ppoowweerr  ccoommppeettiittoorrss  ssuucchh  aass

BBrraazziill,,  AArrggeennttiinnaa,,  CChhiillee  aanndd  PPeerruu  hhaavvee  uunnddeerrttaakkeenn  bbiillaatteerraall  ssttaaffff  ttaallkkss  aanndd  hhaavvee  iinnccrreeaasseedd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff

ooffffiicceerrss  aatttteennddiinngg  sseenniioorr  pprrooffeessssiioonnaall  ccoouurrsseess  iinn  ootthheerr  ccoouunnttrriieess..    AArrggeennttiinnaa  aanndd  BBrraazziill  hhaavvee  ccoonndduucctteedd
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ccoommbbiinneedd  nnaavvaall  aanndd  aaiirr  eexxeerrcciisseess;;  BBrraazziill  hhaass  ttaakkeenn  tthhee  lleeaadd  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  ssyysstteemm  ooff  ccooooppeerraattiioonn

bbeettwweeeenn  tthhee  aarrmmeedd  ffoorrcceess  ooff  tthhee  MMEERRCCOOSSUURR  ccoouunnttrriieess,,  aa  llooggiiccaall  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrreessssiivvee

eeccoonnoommiicc  iinntteeggrraattiioonn  ooff  tthhee  mmeemmbbeerr  ccoouunnttrriieess..    CCeennttrraall  AAmmeerriiccaann  mmiilliittaarryy  cchhiieeffss  hhaavvee  eessttaabblliisshheedd  aann

aannnnuuaall  ccoonnffeerreennccee  pprroocceessss,,  aanndd  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  ssiinnccee  tthhee  eeaarrllyy  7700ss  hhaavvee  ccoonndduucctteedd  aa  jjooiinntt//ccoommbbiinneedd

eexxeerrcciissee  wwiitthhoouutt  UU..SS..  ssuuppppoorrtt  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn..    IInn  tthhee  CCaarriibbbbeeaann,,  tthhee  RReeggiioonnaall  SSeeccuurriittyy  SSyysstteemm  ((RRSSSS))

ooff  tthhee  OOEECCSS  ssttaatteess  pprroovviiddeess  aa  mmeeaannss  ooff  ccooooppeerraattiinngg  oonn  sseeccuurriittyy  iissssuueess  aanndd  mmiinniimmiizziinngg  iinnddiivviidduuaall  ssttaatteess’’

ddeeffeennssee  eexxppeennddiittuurreess..    TThheessee  ttrreennddss  aarree  ppoossiittiivvee,,  bbuutt  ccoouulldd  bbee  mmoorree  bbeenneeffiicciiaall  iiff  ffoorrmmaallllyy  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee

IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm  eevveenn  iinn  ssoommee  lloooossee  ffaasshhiioonn..    AAggaaiinn,,  tthhee    CCoommmmiitttteeee  ffoorr  HHeemmiisspphheerriicc  SSeeccuurriittyy

ccoouulldd  sseerrvvee  aass  aa  cclleeaarriinngg  hhoouussee  ffoorr  aaggrreeeemmeennttss  oorr  pprrooggrraammss  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  tthheessee  ssuubbrreeggiioonnaall  oorrggaanniissmmss..

CCoouunntteerrnnaarrccoott iiccss  CCoooorrddiinnaatt iioonn

AA  ccoouunntteerrnnaarrccoottiiccss  ssttrraatteeggyy  ffoorr  tthhee  hheemmiisspphheerree  iiss  aa  ccoonntteennttiioouuss  iissssuuee,,  aaggggrraavvaatteedd  bbyy  LLaattiinn

ppeerrcceeppttiioonnss  ooff  tthhee  UU..SS..  iinntteerrddiiccttiioonn  eeffffoorrtt  aass  iinntteerrvveennttiioonniisstt  aanndd  aanndd  eevveenn  hhyyppooccrriittiiccaall,,  ggiivveenn  tthhee

ccoonnssttaannccyy  ooff  ddeemmaanndd  ffoorr  ddrruuggss  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..4466    AAss  tthhee  ccyyccllee  ooff  ssuuppppllyy  aanndd  ddeemmaanndd  ffeeeeddss

sstteeaaddiillyy  iinnccrreeaasseedd  pprroodduuccttiioonn,,  tthhee  UU..SS..  hhaass  mmoobbiilliizzeedd  mmiilliittaarryy  aaggeenncciieess  iinn  ccoonnttrraavveennttiioonn  ooff  aa  lloonngg--hheelldd

aavveerrssiioonn  ttoo  tthheeiirr  uussee  iinn  ccrriimmiinnaall  eennffoorrcceemmeenntt  rroolleess..    IInn  pprroommoottiinngg  ssiimmiillaarr  ppoolliicciieess  iinn  tthhee  ddrruugg--pprroodduucciinngg

ccoouunnttrriieess  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree,,  tthhee  UU..SS..  hhaass  eennccoouunntteerreedd  ssttrroonngg  rreessiissttaannccee  ffrroomm  cciivviilliiaann  aanndd  mmiilliittaarryy

sseeccttoorrss,,  bbootthh  ooff  wwhhiicchh  aarree  eeaaggeerr  ttoo  pprreevveenntt  aa  rreeiinnsseerrttiioonn  ooff  tthhee  mmiilliittaarriieess  iinnttoo  cciivviill  eennffoorrcceemmeenntt  aass  wweellll  aass

tthheeiirr  eexxppoossuurree  ttoo  tthhee  iinneevviittaabbllee  ccoorrrruuppttiioonn  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ccoommbbaattiinngg  ddrruuggss..

NNoonneetthheelleessss,,  rreeqquuiirreedd  ttaasskkss  oonn  llaanndd,,  sseeaa  aanndd  aaiirr  cclleeaarrllyy  eexxcceeeedd  tthhee  ccaappaabbiilliittiieess  aanndd  ffuunnccttiioonnss  ooff

cciivviilliiaann  ppoolliiccee  ffoorrcceess..    CCoonndduuccttiinngg  ssuurrvveeiillllaannccee  ooff  aaiirr  ttrraaffffiicckkiinngg  rroouutteess  aanndd  iinntteerrddiiccttiinngg  aann  aaiirrccrraafftt

ssuussppeecctteedd  ooff  ttrraannssppoorrttiinngg  ddrruuggss  aarree  cclleeaarrllyy    mmiilliittaarryy  ttaasskkss..    TThhee  ssaammee  ccaann  bbee  ssaaiidd  ffoorr  hhiigghh  sseeaass

iinntteerrddiiccttiioonn  aanndd  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  hheelliiccoopptteerr--bboorrnnee  aassssaauullttss  oonn  ccooccaaiinnee  llaabboorraattoorriieess  gguuaarrddeedd  bbyy

nnaarrccoottrraaffffiicckkeerrss  aarrmmeedd  wwiitthh  aauuttoommaattiicc  wweeaappoonnss  aanndd  ssoopphhiissttiiccaatteedd  eexxpplloossiivveess..    MMiilliittaarryy  iinntteelllliiggeennccee

ssyysstteemmss  ccaann  bbee  eemmppllooyyeedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  aaddvvaanncceedd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  ddaattaa--pprroocceessssiinngg  ssyysstteemmss  aavvaaiillaabbllee

ttoo  tthhee  ddrruugg  ccaarrtteellss..    MMiilliittaarryy  ttrraannssppoorrtt  ccaann  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  ttrraaddiittiioonnaall  ppoolliiccee  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  ggeett  tthheemm  ttoo
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tthhee  sscceennee  ooff  ccrriimmiinnaall  aaccttiivviittyy..    HHoowweevveerr,,  tthhee  mmiilliittaarryy  iiss  nnoott  eeqquuiippppeedd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  pprroocceessssiinngg  ooff

eevviiddeennccee  aanndd  ddeettaaiinneeeess  ttoo  mmooddeerrnn  jjuurriiddiiccaall  ssttaannddaarrddss..    TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  tthhee  mmiilliittaarryy  rroollee  bbee

oonnee  ooff  ssuuppppoorrttiinngg  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  rraatthheerr  tthhaann  rruunnnniinngg  tthhee  ddrruugg  wwaarr  uunniillaatteerraallllyy..

UUnniitteedd  SSttaatteess  SSoouutthheerrnn  CCoommmmaanndd  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  aaggeennccyy  ffoorr  pprroovviiddiinngg  UU..SS..  mmiilliittaarryy  ssuuppppoorrtt

ttoo  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt    aaggeenncciieess  ccoonndduuccttiinngg  ooppeerraattiioonnss  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ((ssaavvee  MMeexxiiccoo))    aanndd  CCaarriibbbbeeaann

ccoouunnttrriieess,,  aanndd  ccoooorrddiinnaattiinngg  tthhaatt  ssuuppppoorrtt  wwiitthh  hhoosstt  nnaattiioonn  ppoolliiccee  aanndd  mmiilliittaarryy  aaggeenncciieess..    MMuucchh  ooff  tthhaatt

ssuuppppoorrtt  iinnvvoollvveess  ddeetteeccttiioonn  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  aaiirr  aanndd  sseeaa  ttrraannssiitt  rroouutteess  ccoooorrddiinnaatteedd  ffrroomm  aann  ooppeerraattiioonnss

cceenntteerr  llooccaatteedd  aatt  HHoowwaarrdd  AAiirr  FFoorrccee  BBaassee  iinn  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  PPaannaammaa..    IInn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  iimmpprroovvee

ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  aarrmmeedd  ffoorrcceess  ooff  kkeeyy  ddrruugg--pprroodduucciinngg  ccoouunnttrriieess,,  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  lliiaaiissoonn  ooffffiicceerrss

hhaavvee  bbeeeenn  iinnvviitteedd  ttoo  mmaann  tthhee  ooppeerraattiioonnss  cceenntteerr  aalloonnggssiiddee  UU..SS..  mmiilliittaarryy  aanndd  cciivviilliiaann  ((DDEEAA,,  CCuussttoommss,,

UUSSCCGG  eettcc..))  ccoouunntteerrppaarrttss..    AAss  tthhee  11997777  PPaannaammaa  CCaannaall  TTrreeaattyy  iimmpplleemmeennttaattiioonn  pprroocceessss  ddrraawwss  ttoo  aa

cclloossee,,  tthhee  UU..SS..  mmiilliittaarryy  pprreesseennccee  iinn  PPaannaammaa  iiss  sscchheedduulleedd  ttoo  ddiissaappppeeaarr..    OOvveerr  tthhee  ppaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss,,  tthhee

ggoovveerrnnmmeennttss  ooff  PPaannaammaa  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  hhaavvee  eennggaaggeedd  iinn  aa  ccoommpplliiccaatteedd  ccoouurrttsshhiipp  oovveerr  tthhee

iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  aa  mmuullttiinnaattiioonnaall  ccoouunntteerrnnaarrccoottiiccss  ccoooorrddiinnaattiioonn  cceenntteerr  ttoo  ccoonnttiinnuuee  aanndd  eexxppaanndd  uuppoonn

tthhee  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  cceenntteerr..

TThhiiss  iinniittiiaattiivvee  hhaass  bbeeeenn  eexxttrreemmeellyy  ddeelliiccaattee  dduuee  ttoo  PPaannaammaanniiaann  sseennssiittiivviittyy  ttoo  aannyy  ccoouurrssee  tthhaatt  ccoouulldd

bbee  ppoorrttrraayyeedd  aass  aa  rreessiidduuaall  UU..SS..  mmiilliittaarryy  pprreesseennccee,,  aass  wweellll  aass  bbyy  ttrraaddiittiioonnaall  rreelluuccttaannccee  bbyy  mmaannyy  ooff  tthhee

aaffffeecctteedd  nnaattiioonnss  ttoo  ccoommpprroommiissee  tthheeiirr  ssoovveerreeiiggnnttyy  ttoo  tthhee  ddeeggrreeee  iinnhheerreenntt  iinn  tthhee  ccoonncceepptt..    TThhee  rreessuullttaanntt

iimmppaassssee  tthheerreeffoorree  lleennddss  iittsseellff  ttoo  ssoolluuttiioonn  -- --   oorr  aatt  lleeaasstt  iimmpprroovveemmeenntt  -- --     bbyy  lliinnkkaaggee  ttoo  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann

CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  DDrruugg  AAbbuussee  CCoonnttrrooll  ((CCIICCAADD))  iiff  tthhaatt  bbooddyy  ccoouulldd  eexxtteenndd  iittss  jjuurriissddiiccttiioonn  ttoo  ccoooorrddiinnaattiioonn

ooff  eennffoorrcceemmeenntt  aass  wweellll  aass  ddeemmaanndd  rreedduuccttiioonn  ssttrraatteeggiieess..    TThhiiss  wwoouulldd  ttrruullyy  mmuullttiillaatteerraalliizzee  tthhee  cceenntteerr,,  aass

wweellll  aass  eennssuurree  cciivviilliiaann  oovveerrssiigghhtt  aanndd  aann  iinntteerr--aaggeennccyy  ffooccuuss  ffoorr  tthhee  ccoouunntteerrnnaarrccoottiiccss  eeffffoorrtt..

TThhee  OOAASS  hhaass  rreeccooggnniizzeedd  tthhee  sseerriioouussnneessss  ooff  tthhee  nnaarrccoottiiccss  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  ddeemmooccrraattiicc

ggoovveerrnnmmeennttss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  rreeggiioonn,,  bbuutt  hhaass  rreessiisstteedd  ggiivviinngg  CCIICCAADD  jjuurriissddiiccttiioonn  oovveerr  ccoooorrddiinnaatteedd

iinntteerrddiiccttiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  eeffffoorrttss..  TThheerree  iiss  ssoommee  sseennttiimmeenntt  iinn  tthhee  SSeeccrreettaarriiaatt,,  hhoowweevveerr,,  ffoorr

bbrrooaaddeenniinngg  tthhee  ccoouurrssee  ccoonntteenntt  aatt  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  CCoolllleeggee  ttoo  mmaakkee  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  mmoorree

rreelleevvaanntt  ttoo  ppoolliiccee  ooffffiicciiaallss,,  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  tthheeiirr  iinncclluussiioonn  iinn  tthhee  ssttuuddeenntt  bbooddyy  aanndd  aa  rreessuullttaanntt  ccrroossss--
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ffeerrttiilliizzaattiioonn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  cciivviill  eennffoorrcceemmeenntt  ttaasskkss..4477    TThhee  ddeecciissiioonn  bbyy  hheeaaddss  ooff  ssttaattee  aatt  tthhee  AApprriill  11999988

SSaannttiiaaggoo  HHeemmiisspphheerriicc  SSuummmmiitt  mmeeeettiinngg  ttoo  iimmpprroovvee  ccoouunntteerrnnaarrccoottiiccss  ccooooppeerraattiioonn  ccoommpplleemmeennttss  tthhee  OOAASS

SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall’’ss  vviissiioonn  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  hheemmiisspphheerriicc  ssttrraatteeggyy  aaggaaiinnsstt  ddrruuggss;;  aaggaaiinn,,  uussee  ooff

CCIICCAADD  aass  tthhee  cclleeaarriinngghhoouussee  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ssuummmmiitt  iinniittiiaattiivveess  iinn  tthhiiss  aarreeaa  wwoouulldd  ddoo  mmuucchh  ttoo

eennhhaannccee  tthhee  lleeggiittiimmaaccyy  ooff  hheemmiisspphheerriicc  aapppprrooaacchheess  ttoo  tthhiiss  pprroobblleemm..

UUnnii tteedd  SSttaatteess  SSeeccuurrii ttyy  AAssssiissttaannccee

TThhee  qquuiidd  pprroo  qquuoo    ffoorr  hheemmiisspphheerriicc  ddeeffeennssee  ccooooppeerraattiioonn  iinn  tthhee  ppaasstt  hhaass  bbeeeenn  aa  sstteeaaddyy  ffllooww  ooff

UU..SS..  aarrmmss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  tthhee  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  nnaattiioonnss  ssiinnccee  tthhee  ddaawwnn  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  MMiilliittaarryy

SSyysstteemm..    TThhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  NNoorrtthh--SSoouutthh  ccooooppeerraattiivvee  mmiilliittaarryy    rreellaattiioonnsshhiipp  ffoolllloowwss  aa  ddiirreecctt  ccoorrrreellaattiioonn  ttoo

tthhee  aammoouunnttss  ooff  ggrraanntt  aanndd  ccaasshh  FFoorreeiiggnn  MMiilliittaarryy  SSaalleess  wwhhiicchh  fflloowweedd  ttoo  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..    TThhee  UU..SS..  hhaass

bbeeeenn  rroouunnddllyy  ccrriittiicciizzeedd  ffoorr  ssuuppppllyyiinngg  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  mmiilliittaarriieess,,  aanndd  tthheerreebbyy,,  ssoo  tthhee  aarrgguummeenntt  ggooeess,,

ffaacciilliittaattiinngg  tthheeiirr  aabbuusseess  dduurriinngg  tthhee  CCoolldd  WWaarr..

TThhiiss  aarrgguummeenntt  iiggnnoorreess  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  rreeggiioonn’’ss  mmiilliittaarriieess  ddeeppeennddeedd  oonn  EEuurrooppeeaann  ssuupppplliieerrss

bbeeffoorree  tthhee  SSeeccoonndd  WWoorrlldd  WWaarr,,  aanndd  wweerree  iinn  nnoo  wwaayy  rreelluuccttaanntt  ttoo  rreeeessttaabblliisshh  tthhaatt  rreellaattiioonnsshhiipp  wwhheenn  UU..SS..

aaiidd  bbeeggaann  iittss  sshhaarrpp  ddeecclliinnee  iinn  tthhee  11997700ss..    IIssrraaeell,,  FFrraannccee,,  IIttaallyy,,  GGrreeaatt  BBrriittaaiinn,,  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn,,  SSoouutthh

AAffrriiccaa,,  aanndd  eevveenn  TTaaiiwwaann  sstteeppppeedd  iinn  ttoo  ffiillll  tthhee  vvaaccuuuumm,,  wwiitthh  lliittttllee  ccoonnddiittiioonnaalliittyy  ooff  tthhee  ttyyppee  tthhaatt

cchhaarraacctteerriizzeedd  UU..SS..  aaiidd  uunnddeerr  tthhee  FFoorreeiiggnn  AAssssiissttaannccee  aanndd  AArrmmss  EExxppoorrtt  CCoonnttrrooll  AAccttss..    AAss  ddeemmoonnssttrraatteedd

bbyy  tthhee  CChhiilleeaann  eeffffoorrtt  ttoo  aaccqquuiirree  mmooddeerrnn  ffiigghhtteerrss,,  tthhoossee  mmiilliittaarriieess  wwiitthh  tthhee  mmeeaannss  wwiillll  sseeeekk  mmooddeerrnn

eeqquuiippmmeenntt  oonn  tthhee  wwoorrlldd  mmaarrkkeett  iiff  tthhee  UU..SS..  iiss  rreelluuccttaanntt  ttoo  eennggaaggee  tthheemm  iinn  sseeccuurriittyy  aassssiissttaannccee

rreellaattiioonnsshhiippss..

TThheerreeffoorree,,  aa  nneecceessssaarryy  iinnggrreeddiieenntt  ooff  aa  rreeiinnvviiggoorraatteedd  ssyysstteemm  ooff  hheemmiisspphheerriicc  ccooooppeerraattiioonn  rreemmaaiinnss

aa  mmaattuurree  ppoolliiccyy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aarrmmss  ttrraannssffeerrss..    WWhhiillee  ssccaarrccee  ggrraanntt  aaiidd  sshhoouulldd  bbee  ffooccuusseedd  oonn  tthhoossee

ccoouunnttrriieess  ooff  ggrreeaatteesstt  ssttrraatteeggiicc  iimmppoorrttaannccee  ttoo  UU..SS..  iinntteerreessttss,,  sseelleeccttiivvee  bbaarrrriieerrss  ttoo  ccaasshh  ssaalleess  sshhoouulldd  bbee

aavvooiiddeedd..      FFeeaarrss  ooff  aa  rreeggiioonnaall  aarrmmss  rraaccee  sshhoouulldd  bbee  aassssuuaaggeedd  bbyy  ttwwoo  ffuunnddaammeennttaall  rreeaalliittiieess  -- --   tthhee

rreessoouurrccee  lliimmiittaattiioonnss  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  bbuuyyeerrss,,  aanndd  tthhee  ggrroowwiinngg  ssttrreennggtthh  ooff  cciivviilliiaann  ddeemmooccrraattiicc  ggoovveerrnnmmeennttss
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ttoo  rreessiisstt  eexxcceessssiivvee  ddeeffeennssee  oouuttllaayyss..    TThhee  ggrroowwtthh  ooff  OOAASS--ssppoonnssoorreedd  ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  CCoonnffiiddeennccee  aanndd

SSeeccuurriittyy--BBuuiillddiinngg  mmeeaassuurreess  wwiillll  aallssoo  bbee  aa  rreessttrraaiinniinngg  iinnfflluueennccee..

TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMiilliittaarryy  EEdduuccaattiioonn  aanndd  TTrraaiinniinngg  PPrrooggrraamm  ((IIMMEETT))  sshhoouulldd  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee

eemmpphhaassiizzeedd  iinn  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  pprrooffeessssiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  mmiilliittaarriieess,,  pprroommoottiinngg  ccooooppeerraattiioonn

aanndd  ssoolliiddaarriittyy  aammoonngg  mmiilliittaarryy  pprrooffeessssiioonnaallss,,  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiinngg  aapppprroopprriiaattee  ssttaannddaarrddss  ooff  mmiilliittaarryy

aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  hhuummaann  rriigghhttss..    TThhiiss  eeffffoorrtt  ccaann  bbee  ccoommpplleemmeenntteedd  bbyy  tthhee  hhiigghhllyy  eeffffeeccttiivvee

mmiilliittaarryy-- ttoo--mmiilliittaarryy  ccoonnttaacctt  iinniittiiaattiivveess  rreecceennttllyy  rreessoouurrcceedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  DDeeffeennssee  wwiitthhiinn  tthhee

rreeggiioonnaall  ccoommmmaannddss’’  bbuuddggeettss..  AA  pprriimmaarryy  ggooaall  ooff  tthhoossee  pprrooggrraammss  hhaass  bbeeeenn  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  cciivviill--

mmiilliittaarryy  rreellaattiioonnss  bbyy  ffaammiilliiaarriizziinngg  cciivviilliiaann  ooffffiicciiaallss  wwiitthh  ddeeffeennssee  aanndd  sseeccuurriittyy  iissssuueess..  UU..SS..  SSoouutthheerrnn

CCoommmmaanndd  hhaass  ccoonndduucctteedd  ccoonnffeerreenncceess  aanndd  oorriieennttaattiioonn  vviissiittss  ffoorr  ggrroouuppss  ooff  hhiigghh--rraannkkiinngg  cciivviilliiaann  aanndd

mmiilliittaarryy  ooffffiicciiaallss  oonn  ssuucchh  ddiivveerrssee  iissssuueess  aass  ssttrraatteeggyy  aanndd  ddooccttrriinnee  ddeevveellooppmmeenntt,,  hhuummaann  rriigghhttss,,  mmiilliittaarryy  rroolleess

iinn  eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn,,  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppeeaacceekkeeeeppiinngg,,  aanndd  iinntteerraaggeennccyy  ccooooppeerraattiioonn  iinn  ccoouunntteerrnnaarrccoottiiccss

ooppeerraattiioonnss..

CCeenntteerr  ffoorr  HHeemmiisspphheerriicc  DDeeffeennssee  SSttuuddiieess

AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  11999944  WWiilllliiaammssbbuurrgg  DDeeffeennssee  MMiinniisstteerriiaall,,  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ccrreeaatteedd  aa  CCeenntteerr  ffoorr

HHeemmiisspphheerriicc  DDeeffeennssee  SSttuuddiieess  llooccaatteedd  iinn  WWaasshhiinnggttoonn  DD..CC..    TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  cceenntteerr  iiss  ttoo  ddeevveelloopp

cciivviilliiaann  ssppeecciiaalliissttss  iinn  ddeeffeennssee  aanndd  mmiilliittaarryy  mmaatttteerrss  bbyy  pprroovviiddiinngg  ggrraadduuaattee-- lleevveell  pprrooggrraammss  iinn  ddeeffeennssee

ppllaannnniinngg  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt,,  eexxeeccuuttiivvee  lleeaaddeerrsshhiipp,,  cciivviill--mmiilliittaarryy  rreellaattiioonnss,,  aanndd  iinntteerraaggeennccyy  ccooooppeerraattiioonn..

EEaacchh  ccoouunnttrryy  iinn  tthhee  hheemmiisspphheerree  iiss  ooffffeerreedd  uupp  ttoo  ffiivvee  sseeaattss  sspprreeaadd  oovveerr  ffoouurr  mmoonntthh-- lloonngg  sseemmiinnaarrss

pprreesseenntteedd  eeaacchh  yyeeaarr..      AA  ssppeecciiaall  sseenniioorr  sseemmiinnaarr  iiss  pprreesseenntteedd  oonnccee  ppeerr  yyeeaarr  iinn  tthhee  hhooppeess  ooff  aattttrraaccttiinngg

aatttteennddeeeess  aatt  tthhee  ppoolliiccyy  lleevveell..

TThhee  CCeenntteerr  wwaass  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  tthhee  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  DDeeffeennssee  aanndd  iiss  aaffffiilliiaatteedd  wwiitthh  tthhee

NNaattiioonnaall  DDeeffeennssee  UUnniivveerrssiittyy..    WWhhiillee  tthhee  iinniittiiaall  rreessppoonnssee  hhaass  bbeeeenn  ffaavvoorraabbllee  ((tteenn  ccoouunnttrriieess  sseenntt  aa  ttoottaall  ooff

3344  ffeelllloowwss  ttoo  tthhee  MMaarrcchh  11999988  sseemmiinnaarr)),,  mmaannyy  LLaattiinnss  qquueessttiioonn  wwhhyy  tthhiiss  iinniittiiaattiivvee  ccoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn

ccaarrrriieedd  oouutt  wwiitthhiinn  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  CCoolllleeggee..      FFrroomm  tthhee  UU..SS..  ppeerrssppeeccttiivvee,,  aa  pprreessssiinngg  nneeeedd  ttoo
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eennhhaannccee  tthhee  wwaavvee  ooff  ddeemmooccrraattiizzaattiioonn  iinn  tthhee  hheemmiisspphheerree  bbyy  ccrreeaattiinngg  aa  ccaaddrree  ooff  qquuaalliiffiieedd  cciivviilliiaann  ddeeffeennssee

bbuurreeaauuccrraattss  ddiiccttaatteedd  aa  uunniillaatteerraall  aapppprrooaacchh..    AAtttteemmppttiinngg  ttoo  mmaarrsshhaallll  tthhee  rreeqquuiirreedd  ccoonnsseennssuuss  iinn  tthhee  OOAASS

oorr  tthhee  CCoouunncciill  ooff  DDeelleeggaatteess  iinn  tthhee  IIAADDBB  ffoorr  tthhee  rreeqquuiirreedd  cchhaannggee  ttoo  tthhee  IIAADDBB  mmiissssiioonn  aanndd  ccuurrrriiccuulluumm

wwaass  sseeeenn  ttoo  lleeaadd  iinneevviittaabbllyy  ttoo  uunnaacccceeppttaabbllee  ddeellaayyss  aanndd  aa  ddiissttoorrttiioonn  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  oonnccee  iimmpplleemmeenntteedd..

AAddddiittiioonnaallllyy,,  ffuunnddiinngg  ffoorr  ffoorreeiiggnn  ssttuuddeenntt  aatttteennddaannccee  ccoouulldd  bbee  sseeccuurreedd  ffrroomm  tthhee  EExxtteennddeedd  IInntteerrnnaattiioonnaall

MMiilliittaarryy  EEdduuccaattiioonn  aanndd  TTrraaiinniinngg  ((EE--IIMMEETT))  aallllooccaattiioonn  ffoorr  aa  UU..SS..  sscchhooooll;;  aatttteennddaannccee  aatt  tthhee  IInntteerr--

AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  CCoolllleeggee  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  bbee  ffuunnddeedd  bbyy  eeaacchh  ppaarrttiicciippaattiinngg  ccoouunnttrryy..  TThhee  LLaattiinnss,,  wwhhiillee

aapppprreecciiaattiivvee  ooff  tthhee  eeffffoorrtt  aanndd  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aaddvvaannttaaggee,,  sseeee  tthhiiss  aass  yyeett  aannootthheerr  UU..SS..  aatttteemmpptt  ttoo  uunniillaatteerraallllyy

aacchhiieevvee  mmuullttiillaatteerraall  eennddss  tthhrroouugghh  uunniillaatteerraall  mmeeaannss..    IItt  rreemmaaiinnss  ttoo  bbee  sseeeenn  wwhheetthheerr  tthhee  ccoouurrssee  wwiillll

ccoonnttiinnuuee  ttoo  aattttrraacctt  ffeelllloowwss  iinn  ssiiggnniiffiiccaanntt  nnuummbbeerrss..

CCoonncclluussiioonn

TThhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  tthhee  AAmmeerriiccaass  hhaass  cchhaannggeedd  mmaarrkkeeddllyy  ssiinnccee  tthhee  ffaallll  ooff  tthhee  BBeerrlliinn

WWaallll..      MMiilliittaarryy  rreeggiimmeess  hhaavvee  bbeeeenn  rreeppllaacceedd  bbyy  ddeemmooccrraattiiccaallllyy--eelleecctteedd  cciivviilliiaann  ggoovveerrnnmmeennttss  ffrroomm

PPaattaaggoonniiaa  ttoo  tthhee  CCaarriibbbbeeaann..  SSttaattiisstt  eeccoonnoommiicc  mmooddeellss  hhaavvee  ggiivveenn  wwaayy  ttoo  pprriivvaattiizzaattiioonn,,  ooppeenn  mmaarrkkeettss,,

aanndd  aa  rreessuurrggeennccee  iinn  ffoorreeiiggnn  ddiirreecctt  iinnvveessttmmeenntt..    RReeggiioonnaall  iinntteeggrraattiioonn  iinn  eeccoonnoommiicc  aanndd  ppoolliittiiccaall  mmaatttteerrss  hhaass

rreeppllaacceedd  tthhee  zzeerroo--ssuumm,,  bbaallaannccee  ooff  ppoowweerr  ppoolliittiiccss  ooff  tthhee  ppaasstt..    TThhee  rreeggiioonn’’ss  mmiilliittaarriieess,,  wwhhiillee  ssttiillll

iinnfflluueennttiiaall,,    aarree  mmuucchh  rreedduucceedd  bbootthh  iinn  ssiizzee  aanndd  iinn  tthheeiirr  iimmppaacctt  oonn  ddaaiillyy  ppoolliittiiccaall  aaffffaaiirrss..      DDeessppiittee  tthheessee

ffaavvoorraabbllee  ttrreennddss,,  sseeccuurriittyy  cchhaalllleennggeess  ssttiillll  eexxiisstt  wwhhiicchh  ccoouulldd  tthhrreeaatteenn  ddeemmooccrraattiicc  ggoovveerrnnaannccee  aanndd

eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  mmaannyy  ooff  tthheessee  ccoouunnttrriieess..    IInntteerrnnaattiioonnaall  ccrriimmiinnaall  aaccttiivviittyy,,  nnaarrccoottiiccss  pprroodduuccttiioonn,,

tteerrrroorriissmm,,  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss,,  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  ddeevvaassttaattiioonn  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  aallll  ddeemmaanndd

mmuullttiillaatteerraall  ccooooppeerraattiioonn  iinn  rreessppoonnssee,,  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  uunniillaatteerraall  aaccttiioonnss  wwhhiicchh  hhaavvee  cchhaarraacctteerriizzeedd  UU..SS..

ppoolliicciieess  iinn  tthhee  rreeggiioonn  iinn  tthhee  ppaasstt..

RReeiinnvviiggoorraattiioonn  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  sseeccuurriittyy,,  aass  wweellll  aass  iinn  ootthheerr  aarreeaass,,

rreeqquuiirreess  aa  rreeccoommmmiittmmeenntt  ttoo  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  iinnssttiittuuttiioonnss  ssuucchh  aass  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaann

SSttaatteess,,  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  BBooaarrdd,,  aanndd  rreelleevvaanntt  ttrreeaattiieess  oonn  sseeccuurriittyy  aanndd  ppeeaacceeffuull  rreessoolluuttiioonn  ooff
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ddiissppuutteess..    TThhee  PPrreessiiddeennttiiaall  SSuummmmiitt  pprroocceessss,,  rraatthheerr  tthhaann  pprroocceeeeddiinngg  iinnddeeppeennddeennttllyy  aanndd  uunnddeerrmmiinniinngg  tthhee

vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  tthhee  ssyysstteemm,,  sshhoouulldd  bbee    tthhee  cceenntteerr  ooff  ggrraavviittyy  ffoorr  iinniittiiaattiinngg  rreeffoorrmm..    TThhee

rreeggiioonn’’ss  cchhiieeffss  ooff  ssttaattee,,  bbyy  tthheeiirr  ccoolllleeccttiivvee  aauutthhoorriittyy,,  pprreessttiiggee,,  aanndd  ccaappaabbiilliittyy  ffoorr  ccoonnsseennssuuaall  ddeecciissiioonn

mmaakkiinngg  sshhoouulldd  aacchhiieevvee  wwhhaatt  tthheeiirr  ddiipplloommaattiicc  rreepprreesseennttaattiivveess  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  aaccccoommpplliisshh  -- --   tthhee

ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm  vviiaa  ssttrreeaammlliinniinngg  aanndd  rreeffoorrmm  bbaasseedd  oonn  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo

rreessppeecctt  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess  aanndd  iittss  aassssoocciiaatteedd  oorrggaannss  aass  aa  ddeelliibbeerraattiivvee  ffoorruumm

aanndd  aass  aa  cceennttrraall  cclleeaarriinngg  hhoouussee  oorr  sseeccrreettaarriiaatt  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  mmuullttiillaatteerraall  pprrooggrraammss..

MMiilliittaarryy  iissssuueess  sshhoouulldd  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  aaddddrreesssseedd  wwiitthhiinn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee

oorrggaanniizzaattiioonn  rraatthheerr  tthhaann  iiggnnoorreedd  uunnttiill  aa  ccrriissiiss  eerruuppttss..

FFoorr  tthhaatt  rreeaassoonn,,  ffoorrmmaalliizziinngg  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  DDeeffeennssee  BBooaarrdd  aass  aa  mmiilliittaarryy  aaddvviissoorryy

ssttaaffff  uunnddeerr  tthhee  OOAASS  PPeerrmmaanneenntt  CCoommmmiitttteeee  oonn  HHeemmiisspphheerriicc  SSeeccuurriittyy  wwiillll  rreeiinnffoorrccee  bbootthh  cciivviilliiaann  ccoonnttrrooll

ooff  mmuullttiillaatteerraall  sseeccuurriittyy  iissssuueess  aanndd  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  pprreessttiiggee  ooff  tthhee  rreeggiioonn’’ss  mmiilliittaarriieess  wwiitthhiinn  ddeemmooccrraattiicc

ssoocciieettiieess..      AA  rreeaaffffiirrmmaattiioonn  ooff  tthhee  aapppplliiccaabbiilliittyy  ooff  tthhee  RRiioo  TTrreeaattyy  ttoo  ccuurrrreenntt  sseeccuurriittyy  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiillll

pprroovviiddee  aa  ddeeggrreeee  ooff  sseeccuurriittyy  aaggaaiinnsstt  aaggggrreessssiioonn  aanndd  iinntteerrvveennttiioonn  ttoo  wweeaakkeerr  ssttaatteess,,  aass  wweellll  aass  aassssuurriinngg  tthhee

UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  tthhee  mmiilliittaarryy  ccooooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouunnttrriieess  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree,,  wwhhiicchh  wwiillll  iinn  ttuurrnn  ppeerrmmiitt

ddeessttiinnaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ttoo  eexxeeccuuttee  iittss  ssttrraatteeggyy  ooff  sshhaappiinngg  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  hhiigghheerr-- rriisskk

rreeggiioonnss..

TThhee  aalltteerrnnaattiivvee  iiss  aa  pprroolliiffeerraattiioonn  ooff  ddeeffeennssee  rreellaattiioonnsshhiippss  -- --   ccoommmmeerrcciiaall  aanndd  ootthheerrwwiissee  -- --

bbeettwweeeenn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ssttaatteess  aanndd  eexxttrraa--hheemmiisspphheerriicc  aaccttoorrss,,  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhhiicchh  wwoouulldd  mmaarrkk  aann  iinneevviittaabbllee

rreettuurrnn  ttoo  bbaallaannccee--ooff--ppoowweerr  ssttrraatteeggiieess  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  aallll  nnaattiioonnss  iinn  tthhee  rreeggiioonn..
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