Den russiske udenrigsministers tale i
FN
fremhæver Trumps erklæring om
national suverænitet
22. sept., 2017 – I sin tale for FN’s 72. Generalforsamling fremhævede den
russiske udenrigsminister Sergei Lavrov, der talte som leder af den russiske
delegation i den russiske præsidents fravær, i begyndelsen af sine bemærkninger
kraftigt den amerikanske præsident Trumps stærke betoning af betydningen af
princippet om national suverænitet.
Lavrov åbnede talen, der er udlagt på det Russiske Udenrigsministeriums webside,
med at henvise til den resolution, som Generalforsamlingen har vedtaget om
»Fremme af den demokratiske og ligeværdige internationale orden«, der »klart
understreger, at indblanding i suveræne staters interne anliggender er
uantageligt, statskup som en metode til magtskifte ikke anerkendes og behovet
for at ekskludere fra international kommunikation forsøg fra visse staters side
på at udøve ulovligt pres på andre, inklusive anvendelse af national
jurisdiktion over fremmede territorier«.
Dette var grundlæggende set en introduktion til den russiske udenrigsministers
fremhævelse af Trumps forsvar for national suverænitet: »Ikke desto mindre
forandrer verden sig hele tiden. Det er glædeligt at notere sig, at den
amerikanske præsident Donald Trump i tirsdags fra denne talerstol utvetydigt
erklærede, at det er vigtigt at overholde principperne om national suverænitet i
internationale anliggender; det er nødvendigt at sikre lederskab gennem
eksemplet og ikke påtvinge andre nationer sin vilje; lande med forskellige
værdier, kulturelle mønstre og forhåbninger kan ikke alene sameksistere, men
også arbejde hånd i hånd på basis af gensidig respekt. Jeg mener, at alle kan
skrive under på disse ord, især hvis USA’s udenrigspolitik føres præcis på dette
grundlag.«
Lavrov gentog Ruslands velkendte udenrigspolitiske interesser. Hans angreb på
NATO er værd at bemærke: »NATO aspirerer til at genskabe koldkrigsklimaet og
nægter at virkeliggøre princippet om ligeværdig og udelelig sikkerhed hen over
OSCE-området, der højtideligt blev erklæret i 1990’erne … I det seneste kvarte
århundrede har Rusland i god tro gået sin del af vejen mod at eliminere arven
efter den Kolde Krig, [og] har gjort meget for at styrke tillid og gensidig
forståelse i det euro-atlantiske område, og i verden …

Dette er imidlertid ikke blevet gengældt fra vore vestlige partneres side, der
har været overgearet ved illusionen om ’historiens afslutning’, og som stadig
forsøger at tilpasse blok-mod-blok-konfrontationens rudimentære institutioner
til nutidens virkelighed. Vesten på sin side strukturerede sin politik i
overensstemmelse med princippet om »den, der ikke er med os, er imod os« og har
valgt »kursen for hensynsløs NATO-udvidelse mod øst og har provokeret
ustabilitet i det postsovjetiske område og tilskyndet til anti-russiske
følelser«.
Om Ukraine fremlagde han præsident Vladimir Putins forslag om »at etablere FNmissionen til beskyttelse af OSCE-observatørerne i Donbass. Et relevant udkast
til en resolution er blevet fremlagt i FN’s Sikkerhedsråd«, og han udtrykte det
håb, at »dette vil fremme afgørelsen af den interne ukrainske krise, som brød ud
som følge af det forfatningsstridige kup, der blev begået af yderliggående
radikale elementer. Vi ser frem til konstruktiv interaktion omkring disse
spørgsmål med vore europæiske og amerikanske partnere, uden nulsumsspil«.
Med et angreb mod nynazisterne, formodentlig i Ukraine og de baltiske stater,
sagde Lavrov: »Det er en skandale at bruge sit hensyn til tale- og
ytringsfriheden som et påskud til at tolerere radikale bevægelser, der bekender
sig til nynazistiske idealer og står for en heltedyrkelse af nazister og deres
associerede. En konsekvent indsats fordres for at opsætte et sikkert skjold mod
nynazisme, revanchisme, ekstremisme og xenofobi og fremme international og
interkulturel harmoni … Vi vurderer, at det er nødvendigt omgående at prioritere
dette spørgsmål i FN’s Generalforsamling og UNESCO med det formål at frembringe
en hertil modsvarende ramme for at forhindre sådanne handlinger. Rusland vil
fremlægge relevante forslag.«
Det er ligeledes værd at bemærke, hvad Lavrov sagde om Iran: »I dag ser verden
oprørt til, mens USA påtvinger endnu en række restriktioner mod Iran, der, oven
i købet, i deres natur er ekstraterritoriale og truer realiseringen af den
Fælles Omfattende Handleplan, der blev én af hovedfaktorerne i international og
regional stabilitet.«
Og med hensyn til krisen over Koreahalvøen understregede han atter, at de
relevante FN-resolutioner, »alle sammen indeholder bestemmelser om
nødvendigheden af at genoptage forhandlinger. Vi lancerer en appel om at stoppe
blokering af disse bestemmelser. Der er intet alternativ til de politiske og
diplomatiske metoder for adressering af atomspørgsmålet på Koreahalvøen, baseret
på en dialog blandt alle interesserede parter. Vi opfordrer ansvarlige medlemmer
af det internationale samfund til at støtte den russisk-kinesiske køreplan, der
er indeholdt i Ruslands og Kinas Udenrigsministeriers fælles erklæring fra 4.

juli«.
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