Lavrov i FN: Advarer:
»Tiden er inde til at lære lektien«
af en unipolær verdens fiasko
23. sept. 2016 – Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov holdt en dyster og
ildevarslende tale i dag i FN’s Generalforsamling. En stor del af hans 18
minutter lange tale drejede sig om Syrien, og selv om han ikke direkte talte om
faren for generel krig, så formidlede han umiskendeligt den farefulde tilstand,
som verden i dag befinder sig i, med meget lidt tid tilbage til at »lære
lektien«.
Lavrov sagde, at de forhåbninger, som opstod under sidste års FNgeneralforsamling for en »overgang« fra unipolært til multipolært samarbejde,
ikke var blevet indfriet, fordi nogle lande er for vant til at »gennemtvinge
deres vilje over andre«, og vi ser eksempler på dette i Mellemøstens og
Nordafrikas forblødning.
»Selve fundamentet for internationale relationer undermineres«, og »tiden er
kommet til at lære lektien« af disse fiaskoer. Han opsummerede det seneste år:
at Ruslands assistance til Syrien på anmodning fra den suveræne regerings
invitation lykkedes med at forhindre dens nedtagning. Men nu kan de aftaler, der
blev indgået i FN’s Sikkerhedsråd, og de nylige amerikansk-russiske aftaler om
at forsøge at standse krigen, ikke virkeliggøres, med mindre IS, Jabhat al Nusra
og deres terroristallierede nedkæmpes. Humanitærhjælp kan heller ikke
realiseres.
Lavrov opfordrede til nedsættelse af en uafhængig kommission til at undersøge
krænkelserne af den nylige våbenhvile, samt de to, store hændelser i Aleppo
(angrebet mod nødhjælpskonvojen og drabet på syriske soldater), og han fordømte
»sabotagen« af våbenhvileprocessen af fremmede lande, der agerer i Syrien med
det formål at frembringe regimeskifte. Han fordømte de kræfter »i udlandet«, der
»bruger ekstremister for at promovere geopolitiske fordele«.
Med hensyn til det globale billede, så henviste Lavrov hurtigt til NATO’s
bevægelser for at ekspandere og til udviklingen af antiballistiske
missilsystemer, alt imens Vesten undlod at beskæftige sig med initiativer mod
kemiske og biologiske våben, initiativer, som Rusland promoverer.
Meget vigtigt, så opfordrede han til, at Nordkorea opgav sit atomvåbenprogram og

vendte tilbage til ikke-sprednings-regimet. Men, understregede han, Nordkorea må
ikke bruges som en undskyldning for at »militarisere« Nordasien.
I modsætning til disse kriser, roste Lavrov det russisk-kinesiske samarbejde –
både deres fælleserklæring fra juni 2016 om international lov, der opretholder
principperne om suverænitet og FN’s Charter, samt også Kinas lederskab som vært
for det nylige G20-topmøde. Han erklærede, at både den Eurasiske Økonomiske
Unions og Shanghai Samarbejdsorganisationens (SCO) åbenhed er chancer for
fredelige relationer.
Link til den Fælles Erklæring fra juni: http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher
/cKNonkJE02Bw/content/id/2331698

