Tre
forhenværende
græske
ambassadører
fremsætter
fredsforslag for Ukraine
Den 6. april 2022 (Strategice Alert Service, Wiesbaden) Tre
højtstående, forhenværende ambassadører fra Den Græske
Republik udstedte et fredsforslag den 31. marts, der omhandler
den aktuelle ukrainske krise i et forsøg på at afværge
“truslen om sult og nuklear udslettelse”.
I deres erklæring hedder det: “Det, der er sket den sidste
måned i Ukraine, er utænkeligt for os og for fornuftige
mennesker. Vi troede, at den gamle ‘westfalske’ verden, der
havde oplevet en ‘ekstremernes tidsalder’, havde lært sin
lektie og indset, at vejen til en varig fred og velstand ikke
går gennem et ‘sammenstød mellem civilisationer’, men snarere
gennem globalisering af værdier, markeder og finanser. Det
moderne statssamfund er endnu ikke nået frem til “historiens
ende”, men må snarere tage de aktuelle udfordringer op, såsom
økonomisk ulighed, etniske og religiøse forskelle i andre
verdensdele, klimaændringer og pandemier, i en ånd af venskab
og samarbejde…
“Den 24. februar forlod vi utopien om en fredelig normalitet
og befandt os i en verden, der ‘går i søvne’ mod krig. Endnu
en gang blev vi vidner til vold, da Rusland angreb Ukraine;
ild og stål var igen de vigtigste instrumenter til at løse
uoverensstemmelser mellem stater, hvorimod fornuften ville
tilvejebringe en retfærdig og varig løsning….””
De hævder, at det ikke er for sent at handle, og opfordrer til
forhandlinger på to niveauer. For det første mellem Rusland og
Ukraine, som bør omhandle tilbagetrækningen af russiske
væbnede styrker fra Ukraine samt territoriale tvister og
afklaringen af de mange bilaterale spørgsmål. De foreslår

også, at en våbenhvile garanteres af militære observatører fra
OSCE-medlemsstater, som ikke er medlem af NATO.
Et yderligere skridt ville være forhandlinger mellem NATO og
Rusland med henblik på at etablere samarbejde og fælles
sikkerhed. Blandt de foreslåede foranstaltninger er at
genoprette NATO-Rusland-Rådet, forbyde brugen af atomvåben,
begrænse brugen af landbaserede mellem- og langtrækkende
missiler, acceptere, at NATO ikke udvides, og ophævelse af
samtlige sanktioner, når der er indgået en aftale mellem
Rusland og Ukraine. De opfordrer også til en yderligere
tilnærmelse mellem Ukraine og EU.
Underskriverne er ambassadør ad honorem Leonidas
Chrysanthopoulos, tidligere ambassadør i Polen, Canada,
Armenien og generalsekretær for Organisationen for Økonomisk
Samarbejde i Sortehavet før sin pensionering i 2012, som i
øjeblikket er medlem af Schiller Instituttet, Alexandros K.
Katranis, tidligere ambassadør i Kasakhstan og Den
Demokratiske Republik Congo, og Nikos D. Kanellos, tidligere
ambassadør i Slovakiet, Aserbajdsjan og Vietnam.

