Brasiliens Dilma Rousseff i
FN: BRIKS viser vejen til
fred, ikke militærmagt
25. september 2014 – Idet hun åbnede FN’s Generalforsamling
onsdag, opfordrede den brasilianske præsident Dilma Rousseff
verdens ledere til at erkende, at »brugen af magt ikke er i
stand til at eliminere de dybereliggende årsager til
konflikter«, som det ses i konflikten i Palæstina, Syrien,
Irak, Libyen, Sahel og Ukraine.
»Med hver ny militærintervention bevæger vi os ikke mod
Fred, men bliver snarere vidne til en forværring af disse
konflikter.«
Under sine besvarelser af spørgsmålet rettet til hende fra
Pravda.ru i et interview den 22. september, lagde Rousseff
vægt på denne advarsel og angreb anvendelsen af »ansvar for at
beskytte«-doktrinen for at være et påskud til at intervenere
militært. Selv om hun ikke sagde det, så er »R2P«
(responsibility to protect), som doktrinen kendes som, navnet
på den britiske, imperialistiske slut-med-suverænitet-doktrin,
som krigsforbryderen Tony Blair forfægtede.
Rousseff identificerede Libyen som »paradigme-modellen« på
denne onde doktrin:
»Konceptet med ’Ansvar for at beskytte’ civile blev af NATO
brugt til at retfærdiggøre en militærintervention, som
overskred det mandat, der var givet af FN’s Sikkerhedsråd,
med bombning af landet, bevæbning af militser og promovering
af regimeskift … Det bevæbnede radikale grupper til gavn for
terrorisme. Det tjente ikke det libyske folks
menneskerettigheder, som på et ufatteligt niveau blev ofre
for kaos som resultat af konflikter mellem militser,
inklusive tortur, kidnapning, voldtægt, ulovlig fængsling og

henrettelser … Landets økonomi forværredes, og derved også
et folks materielle vilkår … Det destabiliserede området med
udstrømningen af våben og lejesoldater til Sahel-området.
Se, hvordan det samme er ved at ske, i varierende grader, i
Syrien og Irak.«
Som modsætning til denne doktrin om »stor magt« opstillede
Rousseff det samarbejde, som er ved at udvikles sig, mellem
BRIKS-nationerne – Brasilien, Rusland, Indien, Kina og
Sydafrika –
»som en stabiliserende pol for verdensordenen, som supplerer
de gamle strukturer. Disse strukturer er, som vi ser det
hver dag, ikke tilstrækkelige til at imødegå de trusler, som
er en fare for enorme områder af planeten, for ikke at sige
hele planeten…«
»Den kendsgerning, at BRIKS er sammensat af forskellige
lande … er ikke en svaghed, men det er dets mening, selveste
det budskab, som BRIKS bringer til verden … På trods af
eventuelle meningsforskelle søger vi uophørligt at finde
konsensus vedr. de spørgsmål, som vi kun kan løse i
fællesskab. At tænke i andre baner, hvor man altid
prioriterer en enten-eller tænkemåde, eller en
konfronterende tænkemåde, og danner alliancer af lande, som
’ligner hinanden’, er at ignorere historiens lektioner, især
dem, som vi fik i de to verdenskrige i forrige århundrede.«

