Trumps initiativer bliver
annulleret af russofobi,
siger
Lavrov
til
det
italienske magasin Panorama
3. maj, 2018 – I et interview til det italienske magasin,
Panorama, beklagede den russiske udenrigsminister Sergei
Lavrov, at russofobi og amerikanske eliter blokerer for
præsident Donald Trumps initiativer for at forbedre
relationer. »Vi har ved flere lejligheder sagt, at vi ser
bemærkninger fra præsident Donald Trump om ønsket om at
etablere en normal dialog mellem vore to lande i et positivt
lys«, citeres han af TASS. »Desuden er vi helt enige i denne
fremgangsmåde og er rede til at gå vores del af vejen for at
bryde det kunstige dødvande i de bilaterale relationer, som
Obama-administrationen styrede dem ind i.«
Lavrov understregede, at »situationen omkring de bilaterale
relationer forværres fortsat. Hvis der kommer nogle positive
signaler fra den amerikanske præsident, bliver det fuldstændig
jævnet ud af grasserende russofobi i det amerikanske
etablissement, hvor vores land præsenteres som en trussel. De
taler offentligt til fordel for den ’systemiske inddæmning’ af
Rusland ved hjælp af sanktioner og andre redskaber til
udøvelse af pres. Dette stammer selvfølgelig alt sammen fra
interne, politiske fejder i Washington og har intet med
vireligheden at gøre«.
Lavrov sagde, at dette havde ført til det faktum, at
interaktion omkring vigtige, globale spørgsmål »er gået i stå,
alt imens mange i Washington fortsætter med at styrtdykke ned
i ’selv-reproducerende’ russofobi. Dette har en skadelig
virkning på den globale situation, hvor for mange spørgsmål,
der ikke kan løses uden samarbejde mellem Rusland og USA, har

hobet sig op«.
Lavrov var forhåbningsfuld med hensyn til, at »sund fornuft
sluttelig vil få overhånd i Washingtons magtkorridorer«. »Vi
ønsker at etablere normale, forudsigelige og endda, om man
vil, venskabelige relationer med USA, men ikke på bekostning
af handelsprincipper og Ruslands nationale interesser«,
understregede han.
»Det er tydeligt, at den globale situation eskalerer og bliver
mindre forudsigelig, desværre«, sagde han. »Vi har gentagne
gange bemærket, at denne tingenes tilstand hovedsageligt
forårsagedes af igangværende, ensidige handlinger fra USA’s
side og fra visse vestlige staters side, som er under
indflydelse af USA.« Han sagde desuden, at det forårsager
situationer, »hvor et svindelnummer eller en fejltagelse kunne
få globale konsekvenser«.
Lavrov påpegede, at Rusland ønsker at stole på de vestlige
landes sunde fornuft, skrev TASS, »Men denne ’sunde fornuft’
betyder, at lederne af det kollektive Vesten vil være i stand
til at agere på en højst ansvarlig og forudsigelig måde og
strengt observere folkeretten, baseret på FN’s charter. På det
seneste har vi betvivlet denne evne«.
Det betyder, at Rusland må være den ansvarlige part i at
forhindre, at det skrider ud i en konfrontation: »Vi agerer
som en garant for global sikkerhed og modsætter os
Sikkerhedsrådets beslutninger, der tilsigter at retfærdiggøre
planer for den ensidige anvendelse af magt imod uønskede
’regimer’, i overtrædelse af De forenede Nationers charter«,
sagde han.
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