
Οι BRICS, στο δρόμο για την οικοδόμηση των δικών τους διεθνών θεσμών

Ο Ντμίτρι Σολοννίκοφ, πολιτικός επιστήμονας, διευθυντής του Ινστιτούτου Σύγχρονης Κρατικής 
Ανάπτυξης και εμπειρογνώμονας του Κέντρου εφαρμοσμένης Έρευνας και Προγραμματισμού, 
αναφέρεται στο ψήφισμα που εγκρίθηκε την πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής των BRICS.

Η συνάντηση διεξάγεται από την Πέμπτη έως την Παρασκευή, αλλά οι αρχηγοί κρατών υιοθέτησαν
το τελικό ψήφισμα την πρώτη ημέρα, επικοινωνώντας μέσω τηλεδιάσκεψης. Πρόκειται για ένα 
τεράστιο έγγραφο - 75 σημεία. Είναι, φυσικά, περιεκτικό: μιλάει για απαντήσεις στα τρέχοντα 
παγκόσμια προβλήματα, για το απαράδεκτο των μονομερών κυρώσεων, για την ανάγκη 
δίκαιων παγκόσμιων σχέσεων και για το άνοιγμα στη συνεργασία με άλλους οργανισμούς.

Το τελευταίο μέρος του εγγράφου, το οποίο παραδόξως παραβλέπεται, μου φαίνεται ιδιαίτερα 
σημαντικό. Αναφέρει ότι οι BRICS θα προωθήσουν τα σχέδιά τους στο πλαίσιο της 
συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού, της επιστήμης, της νεολαίας, του τουρισμού και ότι 
θα δημιουργήσουν τους δικούς τους διεθνείς οργανισμούς. Αυτό πρέπει να ιδωθεί ως 
απάντηση στις προσπάθειες περιορισμού των δυνατοτήτων διαφόρων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας, όσον αφορά την ανάπτυξη των διεθνών τους επαφών.

Ο δυτικός κόσμος απειλεί με αποκλεισμούς και με την επιβολή μιας νεόκοπης «κουλτούρας 
ακύρωσης». Εμείς πάντως δεν πρόκειται να λειτουργήσουμε μέσα σε έναν τέτοιο χώρο. Θα 
εξελιχθούμε στο χώρο των BRICS, ο οποίος ενώνει περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου 
πληθυσμού. Αν αυτό που έχει ξεκινήσει συνεχιστεί, θα μπορούμε να μιλήσουμε για τις διεθνείς 
πολιτιστικές δράσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί στις χώρες των BRICS. Φυσικά, δεν θα πρέπει 
να περιμένουμε να εμφανιστούν άμεσα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. Όχι ασφαλώς, δεν γίνεται 
«στην εφημερίδα το πρωί, στο στίχο το βράδυ». Ωστόσο η κατεύθυνση δεν παύει να 
σκιαγραφείται.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό: προηγουμένως οι BRICS έκαναν αισθητή τη παρουσία τους ως 
οικονομικός παράγοντας, στη συνέχεια ως πολιτική εναλλακτική λύση στον δυτικό κόσμο, αλλά 
τώρα πρόκειται για την ανθρωπιστική και πολιτιστική συνιστώσα, για την κοινωνία των πολιτών. 
Επιστρέφοντας στην πολιτική ατζέντα: οι BRICS δεσμεύτηκαν να επικεντρωθούν στη 
μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, στη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας, να υποστηρίξουν τη 
θέση ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την υλοποίηση αποφάσεων που θα κατοχυρώνουν 
την ασφάλεια. Επέμειναν επίσης ότι τυχόν οικονομικές κυρώσεις θα πρέπει να επιβληθούν 
μόνο με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Υπήρχαν αναφορές ότι η Κίνα είχε προσκαλέσει την Αργεντινή, ότι είχαν σταλεί προσκλήσεις 
συμμετοχής σε σχεδόν δώδεκα κράτη. Στο ψήφισμα, ωστόσο, δεν βλέπουμε συγκεκριμένες χώρες 
που είναι έτοιμες να ενταχθούν στις BRICS στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο έχει γίνει ήδη η αρχή.

Η Αργεντινή ζήτησε να γίνει μέλος των BRICS.
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Η Αργεντινή προτίθεται να γίνει πλήρες μέλος των BRICS. δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής 
Αλμπέρτο Φερνάντες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε διευρυμένη συνεδρίαση των ηγετών 
του οργανισμού.



«Είναι τιμή μας που προσκληθήκαμε σε αυτή τη διευρυμένη συνάντηση των BRICS. Φιλοδοξούμε να 
γίνουμε πλήρες μέλος αυτής της ομάδας εθνών, η οποία αντιπροσωπεύει ήδη το 42% του παγκόσμιου 
πληθυσμού και το 24% του παγκόσμιου ακαθάριστου προϊόντος. Η Αργεντινή θέλει να ενταχθεί και 
να συμβάλει σε αυτόν τον χώρο», δήλωσε ο Αργεντινός πρόεδρος.

Σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία της Αργεντινής συμμετέχει σε αυτή τη σύνοδο κορυφής με ισχυρή 
επιθυμία να ενώσει τις δυνάμεις της για έναν πολυπολικό κόσμο. «Η Αργεντινή είναι μια χώρα με
τεράστιο ανθρώπινο και επαγγελματικό δυναμικό που υποστηρίζει την ιδέα ενός πιο δίκαιου κόσμου»,
δήλωσε ο Φερνάντεζ.


