
Ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη γενική συζήτηση της 77ης Συνόδου 
της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, στις 24 Σεπτεμβρίου 2022

Κυρία Πρόεδρε,

Συνάδελφοι,

Κυρίες και κύριοι,

Συνεδριάζουμε σε μια δύσκολη και δραματική στιγμή. Οι συνθήκες κρίσης εντείνονται και η 
κατάσταση της διεθνούς ασφάλειας επιδεινώνεται ραγδαία.

Αντί να προβούμε σε ειλικρινή διάλογο και να αναζητήσουμε συμβιβασμούς, καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση, καθώς και χονδροειδώς σκηνοθετημένα περιστατικά 
και προκλήσεις. Η πολιτική γραμμή που υιοθετεί η Δύση υπονομεύει την εμπιστοσύνη στους 
διεθνείς θεσμούς, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την εναρμόνιση των διαφόρων συμφερόντων, 
με βάση το διεθνές δίκαιο ως εγγύηση εφαρμογής της αμεροληψίας για την προστασία των 
αδυνάτων από την αυθαιρεσία. Παρακολουθούμε αυτές τις αρνητικές τάσεις στην πεμπτουσία τους 
εδώ στα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία αναδύθηκαν από τα ερείπια του γερμανικού φασισμού και του 
ιαπωνικού μιλιταρισμού και ιδρύθηκαν για να προωθήσουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των χωρών -
μελών τους και για να αποτρέψουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις.

Σήμερα κρίνεται η μελλοντική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, όπως μπορεί να διαπιστώσει με 
σαφήνεια κάθε αμερόληπτος παρατηρητής. Το ερώτημα είναι αν αυτή η παγκόσμια τάξη θα 
έχει έναν μόνο ηγεμόνα που θα αναγκάζει όλους τους άλλους να ζουν σύμφωνα με τους 
διαβόητους κανόνες του, οι οποίοι ευνοούν μόνο αυτόν τον ηγεμόνα και κανέναν άλλον. Ή αν 
θα είναι ένας δημοκρατικός και δίκαιος κόσμος απαλλαγμένος από εκβιασμούς και 
εκφοβισμούς κατά των ανεπιθύμητων, καθώς και απαλλαγμένος από τον νεοναζισμό και τη 
νεοαποικιοκρατία. Η Ρωσία επιλέγει σταθερά τη δεύτερη εκδοχή. Μαζί με τους συμμάχους 
μας, τους εταίρους μας και τις χώρες που έχουν τις ίδιες απόψεις, καλούμε σε προσπάθειες 
προκειμένου να καταστεί αυτό πραγματικότητα.

Το μονοπολικό παγκόσμιο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο εξυπηρετούσε το χρυσό δισεκατομμύριο 
που επί αιώνες τροφοδοτούσε την υπερκαταναλωτική του πολιτική, στηριζόμενο στους πόρους 
της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, χάνεται στο παρελθόν. Σήμερα, με την 
εμφάνιση κυρίαρχων κρατών που είναι έτοιμα να υπερασπιστούν τα εθνικά τους συμφέροντα, 
διαμορφώνεται μια ισότιμη, κοινωνικά σκεπτόμενη και βιώσιμη πολυπολική αρχιτεκτονική. 
Ωστόσο, η Ουάσινγκτον και οι κυρίαρχες ελίτ των δυτικών χωρών που έχουν υποταχθεί πλήρως σε 
αυτό το καθεστώς, αντιμετωπίζουν αυτές τις αντικειμενικές γεωπολιτικές διεργασίες ως απειλή για 
την κυριαρχία τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θέλουν να σταματήσουν τον στρόβιλο της 
ιστορίας. Έχοντας κηρύξει τον εαυτό της νικητή στον Ψυχρό Πόλεμο κάποια στιγμή στο 
παρελθόν, η Ουάσινγκτον ανέδειξε τον εαυτό της σχεδόν στον βαθμό του απεσταλμένου του 
Θεού και Κυρίου, πάνω στη Γη, προικισμένου με το προνόμιο να μην έχει υποχρεώσεις, αλλά 
μόνο ιερά δικαιώματα και να ενεργεί ανεξέλεγκτα όπου θέλει. Οποιοδήποτε κράτος μπορεί να 
γίνει ο επόμενος στόχος τέτοιων ενεργειών, ειδικά αν το κράτος αυτό δυσαρεστήσει με κάποιο 
τρόπο τους αυτοαποκαλούμενους αφέντες του κόσμου. Όλοι θυμούνται πώς εξαπολύθηκαν 
επιθετικοί πόλεμοι με απίθανες προφάσεις εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, της 
Λιβύης, από τους οποίους προκλήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες θάνατοι μεταξύ των αμάχων.



Διακινδύνευαν μήπως τα νόμιμα συμφέροντα της Δύσης σε οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες; 
Απαγόρευσαν τα αγγλικά ή τις γλώσσες άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, ή τα δυτικά μέσα 
ενημέρωσης, ή τον πολιτισμό; Έχουν χαρακτηρίσει τους Αγγλοσάξονες ως υπανθρώπους ή έχουν 
χρησιμοποιήσει βαριά όπλα εναντίον τους; Ποια ήταν τα αποτελέσματα του απερίσκεπτου 
εγχειρήματος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή; Συνέβαλαν στη βελτίωση της 
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στην προώθηση του κράτους δικαίου; 
Συνέβαλαν στη σταθεροποίηση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ή στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων; Αναφέρετε μια χώρα στην οποία η ζωή άλλαξε προς το 
καλύτερο μετά τη δυναμική επέμβαση της Ουάσινγκτον.

Στην προσπάθειά της να αναβιώσει το μονοπολικό μοντέλο υπό την επωνυμία μιας «τάξης 
βασισμένης σε κανόνες», η Δύση επιβάλλει παντού διαχωριστικές γραμμές, ακολουθώντας τη 
λογική της αντιπαράθεσης με βάση τα στρατιωτικά μπλοκ, όπου ισχύει το «είτε είσαι μαζί μας είτε 
εναντίον μας». Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή ή δεν γίνονται συμβιβασμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 
επέμειναν στην παράλογη πολιτική τους να επεκτείνουν το ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά και να 
φέρουν τη στρατιωτική τους υποδομή πιο κοντά στα σύνορα της Ρωσίας. Τώρα οι ΗΠΑ 
θέλουν να υποτάξουν την Ασία. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο στη Μαδρίτη 
αυτή η αυτοαποκαλούμενη αμυντική συμμαχία, ανακοίνωσε το αδιαίρετο της ασφάλειας για 
την Ευρωατλαντική περιοχή με εκείνη του Ινδο-Ειρηνικού. Δημιουργούνται κλειστά στεγανά 
στο πλαίσιο των στρατηγικών του Ινδο-Ειρηνικού, τα οποία υπονομεύουν την ανοικτή και 
χωρίς αποκλεισμούς περιφερειακή αρχιτεκτονική της ASEAN που διαμορφώθηκε μετά από 
δεκαετίες. Βασιζόμενοι σε όλες αυτές τις εξελίξεις, αποφάσισαν να παίξουν με τη φωτιά όσον 
αφορά την Ταϊβάν, υποσχόμενοι μάλιστα σε αυτήν ακόμη και στρατιωτική υποστήριξη.

Είναι σαφές ότι το διαβόητο δόγμα Μονρόε αποκτά παγκόσμια εμβέλεια. Η Ουάσιγκτον 
προσπαθεί να μετατρέψει ολόκληρο τον πλανήτη σε δική της αυλή, ενώ χρησιμοποιεί παράνομες 
μονομερείς κυρώσεις ως εργαλείο εξαναγκασμού εναντίον όσων διαφωνούν. Εδώ και πολλά 
χρόνια, αυτές οι μονομερείς κυρώσεις επιβάλλονται κατά παράβαση του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και χρησιμοποιούνται ως εργαλείο πολιτικού εκβιασμού. Ο κυνισμός αυτής 
της πρακτικής είναι προφανής. Οι περιορισμοί επιβαρύνουν τους απλούς ανθρώπους, εμποδίζοντάς 
τους να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως σε φάρμακα, σε εμβόλια και σε τρόφιμα. Ο 
αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κούβα για περισσότερα από 60 
χρόνια μέχρι και σήμερα, συνιστά ένα τέτοιο εξωφρενικό παράδειγμα. Εδώ και αρκετό καιρό, 
η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με συντριπτική πλειοψηφία απαιτεί με μεγάλη επιμονή την 
άμεση άρση αυτού του αποκλεισμού. 
Ο Γενικός Γραμματέας, στα καθήκοντα του οποίου περιλαμβάνεται η διευκόλυνση της εφαρμογής 
των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημα αυτό. 
Έχει επίσης ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει όταν πρόκειται για την ενεργοποίηση των 
προσπαθειών για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής και ενεργειακής κρίσης που προέκυψε από 
την ανεξέλεγκτη εκτύπωση χρήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ΕΕ κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, καθώς και από τις ανεύθυνες και αντιεπαγγελματικές ενέργειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αγορές υδρογονανθράκων. Αψηφώντας την πιο στοιχειώδη κοινή 
λογική, η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες επιδείνωσαν την κατάσταση κηρύσσοντας οικονομικό 
πόλεμο κατά της Ρωσίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των παγκόσμιων τιμών των 
τροφίμων, των λιπασμάτων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Επιδοκιμάζουμε τις 
προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος συνέβαλε με τη μεσολάβηση στη σύναψη των 
Συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης της 22ας Ιουλίου 2022.
Ωστόσο, οι συμφωνίες αυτές πρέπει να υλοποιηθούν. Μέχρι στιγμής, τα περισσότερα από τα 
πλοία που μεταφέρουν ουκρανικά σιτηρά δεν έχουν κατευθυνθεί προς τις φτωχότερες χώρες, 
ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ δεν έχουν ακόμη άρει πλήρως τα οικονομικά και 



υλικοτεχνικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στη Ρωσία να εξάγει τα σιτηρά και τα λιπάσματά 
της. Εδώ και αρκετές εβδομάδες ενημερώνουμε ότι 300.000 τόνοι λιπασμάτων έχουν 
καθυστερήσει στα ευρωπαϊκά λιμάνια και έχουμε προτείνει να αποσταλούν δωρεάν στις 
αφρικανικές χώρες που τα χρειάζονται, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ανταποκριθεί.

Η επίσημη ρωσοφοβία έχει πάρει πρωτοφανείς και τραγελαφικές διαστάσεις στη Δύση. Δεν έχουν 
πια τους ενδοιασμούς να δηλώσουν την πρόθεσή τους όχι μόνο να νικήσουν στρατιωτικά τη χώρα 
μας, αλλά και να καταστρέψουν και να διαμελίσουν τη Ρωσία. Με άλλα λόγια, θέλουν μια 
γεωπολιτική οντότητα που παραμένει εντελώς ανεξάρτητη, να την εξαφανίσουν από τον παγκόσμιο 
πολιτικό χάρτη.

Πώς όμως οι ενέργειες της Ρωσίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες παραβίασαν στην 
πραγματικότητα τα συμφέροντα των αντιπάλων της; Μήπως δεν μπορούν να μας 
συγχωρήσουν, ακριβώς επειδή η θέση της χώρας μας ήταν αυτή που κατέστησε εφικτή τη 
στρατιωτική και στρατηγική αποκλιμάκωση στη δεκαετία του 1980 και του 1990; Ή επειδή 
διαλύσαμε οικειοθελώς τον Οργανισμό του Συμφώνου της Βαρσοβίας, στερώντας από το 
ΝΑΤΟ τον λόγο της ίδιας της ύπαρξής του; Ή επειδή υποστηρίξαμε την επανένωση της 
Γερμανίας χωρίς όρους και σε αντίθεση με τις θέσεις του Λονδίνου και του Παρισιού;
Επειδή αποσύραμε τις ένοπλες δυνάμεις μας από την Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική 
και αναγνωρίσαμε την ανεξαρτησία των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών; Επειδή πιστέψαμε στις 
υποσχέσεις των δυτικών ηγετών ότι δεν θα επεκτείνουν το ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά ούτε κατά μία 
σπιθαμή, και επιπλέον όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, συμφωνήσαμε να τη νομιμοποιήσουμε 
ουσιαστικά υπογράφοντας την Ιδρυτική Πράξη Ρωσίας-ΝΑΤΟ; Μήπως επειδή παραβιάσαμε τα 
συμφέροντα της Δύσης όταν την προειδοποιήσαμε ότι το να φέρει τις στρατιωτικές της 
υποδομές πιο κοντά στα σύνορά μας θα αποτελούσε για εμάς, πράξη απαραδεκτη;

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η δυτική αλαζονεία και η αμερικανική αντίληψη περί 
ιδιαιτερότητας, έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα καταστροφικό χαρακτήρα. Πίσω στο 1991, ο 
Αμερικανός υφυπουργός Άμυνας Πολ Γούλφοβιτς αναγνώρισε ευθέως κατά τη διάρκεια μιας 
συνομιλίας με τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης του ΝΑΤΟ Γουέσλι Κλαρκ ότι μετά το 
τέλος του Ψυχρού Πολέμου θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον στρατό τους όπως ήθελαν... 
και ότι έχουν πέντε ή ίσως δέκα χρόνια για να καθαρίσουν από υποκατάστατα σοβιετικά καθεστώτα
όπως το Ιράκ και η Συρία πριν εμφανιστεί μια νέα υπερδύναμη που θα τους αμφισβητούσε. Είμαι 
βέβαιος ότι μια μέρα θα μάθουμε από τα απομνημονεύματα κάποιου, με ποιο τρόπο οι Ηνωμένες 
Πολιτείες οικοδόμησαν την πολιτική τους για την Ουκρανία. Ωστόσο, τα σχέδια της Ουάσινγκτον 
είναι ήδη προφανή.

Μήπως δεν μπορούν να μας συγχωρήσουν το γεγονός ότι υποστηρίξαμε, κατόπιν αιτήματος 
των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε 
μεταξύ του τότε προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς και της αντιπολίτευσης για 
την επίλυση της κρίσης του Φεβρουαρίου του 2014; Η Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία 
εγγυήθηκαν αυτές τις συμφωνίες, αλλά την επόμενη μέρα το πρωί οι ηγέτες του κυβερνητικού
πραξικοπήματος τις καταπάτησαν, εξευτελίζοντας τους Ευρωπαίους διαμεσολαβητές. Η Δύση 
απλώς σήκωσε τους ώμους και παρακολουθούσε σιωπηλά, καθώς οι πραξικοπηματίες άρχισαν
να βομβαρδίζουν την ανατολική Ουκρανία, όπου ο λαός εκεί, αρνήθηκε να αποδεχτεί τα 
δεδομένα που δημιούργησε το κυβερνητικό πραξικόπημα.
Παρακολουθούσαν επίσης, όταν αυτοί που βρίσκονταν πίσω από το πραξικόπημα αναγόρευαν σε 
εθνικούς ήρωες τους συνεργούς των Ναζί που συμμετείχαν σε αποτρόπαιες εθνοκαθάρσεις σε 
βάρος Ρώσων, Πολωνών και Εβραίων κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Έπρεπε
να καθόμαστε άπραγοι μπροστά στην πολιτική του Κιέβου να επιβάλει πλήρη απαγόρευση της
ρωσικής γλώσσας, της εκπαίδευσης, των ρωσικών μέσων ενημέρωσης και του πολιτισμού, 



στην επιμονή του να εκδιωχθούν οι Ρώσοι από την Κριμαία και όταν κήρυξε τον πόλεμο 
εναντίον του Ντονμπάς; Τότε οι αρχές του Κιέβου, όπως και η σημερινή ηγεσία, χαρακτήρισαν
αυτούς τους ανθρώπους ως πλάσματα και όχι ως ανθρώπους - αυτό ακριβώς ακούμε από τον 
πιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο της χώρας. Πώς θα μπορούσαμε να το ανεχτούμε αυτό;

Ή μήπως η Ρωσία παρενέβη στα δυτικά συμφέροντα όταν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάσχεση
των εχθροπραξιών που εξαπέλυσαν οι νεοναζί του Κιέβου στην ανατολική Ουκρανία και στη 
συνέχεια επέμεινε να εφαρμοστεί η δέσμη μέτρων του Μινσκ, όπως εγκρίθηκε ομόφωνα από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Φεβρουάριο του 2015, αλλά που στη συνέχεια θάφτηκε από το
Κίεβο με την άμεση παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Εδώ και πολλά χρόνια, έχουμε επανειλημμένα προτείνει να συμφωνήσουμε στους κανόνες 
συνύπαρξης στην Ευρώπη με βάση τις αρχές της ισότιμης και αδιαίρετης ασφάλειας, όπως 
αυτές διατυπώνονται στο ανώτατο επίπεδο στα έγγραφα του ΟΑΣΕ. Σύμφωνα με αυτή την 
αρχή, κανείς δεν μπορεί να επιδιώξει να ενισχύσει την ασφάλειά του εις βάρος της ασφάλειας 
των άλλων. Η τελευταία φορά που καταθέσαμε πρόταση για την εκπόνηση νομικά 
δεσμευτικών συμφωνιών προς αυτή την κατεύθυνση ήταν τον Δεκέμβριο του 2021, αλλά το 
μόνο που πήραμε ως απάντηση ήταν μια αλαζονική άρνηση.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανικανότητα των δυτικών χωρών να συμμετάσχουν σε συνομιλίες και το 
γεγονός ότι το καθεστώς του Κιέβου συνέχιζε τον πόλεμο εναντίον του ίδιου του λαού του, δεν μας
έμεινε άλλη επιλογή από το να αναγνωρίσουμε την ανεξαρτησία των Λαϊκών Δημοκρατιών 
του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ και να ξεκινήσουμε μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση για
την προστασία των Ρώσων και των λοιπών κατοίκων στο Ντονμπάς, ενώ παράλληλα να 
απομακρύνουμε τις απειλές για τη δική μας ασφάλεια, τις οποίες το ΝΑΤΟ δημιουργεί 
συστηματικά σε βάρος μας από το έδαφος της Ουκρανίας και οι οποίες υφίστανται de facto 
ακριβώς στα σύνορά μας. Η επιχείρηση αυτή διεξάγεται σε εφαρμογή των συνθηκών φιλίας, 
συνεργασίας και αμοιβαίας βοήθειας που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ρωσίας και των Δημοκρατιών
αυτών βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Είμαι βέβαιος ότι σε αυτή την 
κατάσταση κάθε κυρίαρχο κράτος που σέβεται τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται την ευθύνη που 
έχει απέναντι στο λαό του, θα έκανε ακριβώς το ίδιο.

Η Δύση διακατέχεται τώρα από ένα ξέσπασμα θυμού για τα δημοψηφίσματα που διεξάγονται αυτή 
τη στιγμή στις περιοχές Λουγκάνσκ, Ντονιέτσκ, Χερσώνα και Ζαπορόζιε της Ουκρανίας. Ωστόσο, 
οι άνθρωποι εκεί αντιδρούν απλώς στις υποδείξεις του επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου, 
Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι. Σε μια από τις συνεντεύξεις του τον Αύγουστο του 2021, υπέδειξε σε όλους
όσους θεωρούν τους εαυτούς τους Ρώσους να φύγουν για τη Ρωσία προς όφελος των παιδιών και 
των εγγονιών τους. Αυτό ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι που ζουν στις περιοχές που ανέφερα, 
παίρνοντας μαζί τους τη γη όπου οι πρόγονοί τους ζούσαν επί αιώνες.

Είναι προφανές σε κάθε αμερόληπτο παρατηρητή ότι για τους Αγγλοσάξονες που έχουν 
υποτάξει πλήρως την Ευρώπη, η Ουκρανία αποτελεί απλώς ένα αναλώσιμο υλικό στον πόλεμό
τους εναντίον της Ρωσίας. Το ΝΑΤΟ διακήρυξε ότι η χώρα μας αποτελεί άμεση απειλή για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες στην επιδίωξή τους για την απόλυτη κυριαρχία, ενώ χαρακτήρισε τη 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ως μακροπρόθεσμη στρατηγική πρόκληση. Ταυτόχρονα, η 
συλλογική Δύση, με επικεφαλής την Ουάσινγκτον, στέλνει εκφοβιστικά μηνύματα σε όλες 
ανεξαιρέτως τις άλλες χώρες: όποιος δεν υπακούει μπορεί να είναι ο επόμενος στη σειρά.

Μία από τις συνέπειες της σταυροφορίας που κήρυξε η Δύση κατά των ανεπιθύμητων καθεστώτων 
είναι το ότι οι πολυμερείς θεσμοί φθίνουν με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 
και οι σύμμαχοί τους χρησιμοποιούν αυτούς τους θεσμούς ως εργαλεία για την επίτευξη των 



ιδιοτελών συμφερόντων τους. Αυτή είναι η προσέγγιση στην οποία επιμένουν στα Ηνωμένα Έθνη, 
στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην UNESCO και σε άλλες πολυμερείς ενώσεις. Ο 
Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων αποτελεί de facto αντικείμενο 
ιδιοποίησης. Γίνονται σφοδρές προσπάθειες υπονόμευσης των πρωτοβουλιών για τη δημιουργία 
ενός μηχανισμού στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα Βιολογικά Όπλα, ώστε να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια των εκατοντάδων στρατιωτικών βιολογικών προγραμμάτων που διαθέτει το Πεντάγωνο 
σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων κατά μήκος των ρωσικών συνόρων και σε ολόκληρη την 
Ευρασία. Αδιάσειστα στοιχεία που ανακαλύφθηκαν στην επικράτεια της Ουκρανίας 
αποδεικνύουν ότι τα προγράμματα αυτά δεν είναι καθόλου αθώα.

Γινόμαστε μάρτυρες μιας διεκδικητικής πίεσης με στόχο να οικειοποιηθούν τη Γραμματεία 
του ΟΗΕ και να εμποτιστεί το έργο της με έναν νεοφιλελεύθερο λόγο, ο οποίος αγνοεί την 
πολιτιστική και πολιτισμική ποικιλομορφία στον σημερινό κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, ζητάμε 
να δοθεί προσοχή στη διασφάλιση της δίκαιης γεωγραφικής εκπροσώπησης, όπως απαιτείται 
από τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, των κρατών μελών στη Γραμματεία, ώστε να μην 
κυριαρχεί σε αυτήν μία μόνο ομάδα χωρών.

Επικρατεί μια απαράδεκτη κατάσταση όσον αφορά την αποτυχία της Ουάσινγκτον να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις της βάσει της υφιστάμενης συμφωνίας μεταξύ της Γραμματείας του ΟΗΕ και της 
κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την έδρα των Ηνωμένων Εθνών, όσον αφορά την εξασφάλιση 
κανονικών συνθηκών που επιτρέπουν σε όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν στο έργο του ΟΗΕ. Ο 
Γενικός Γραμματέας έχει επίσης τις δικές του υποχρεώσεις βάσει της συμφωνίας αυτής. Η 
αδράνεια στο ζήτημα αυτό είναι απαράδεκτη.

Οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να υπονομεύσουν τις δικαιοδοσίες του Συμβουλίου Ασφαλείας 
αποτελούν φυσικά επίσης θέμα ανησυχίας. Είναι σαφές ότι το Συμβούλιο, και ο ΟΗΕ γενικότερα, 
πρέπει να προσαρμοστούν στη σημερινή πραγματικότητα. Εμείς διακρίνουμε ευκαιρίες για την 
καθιέρωση περισσότερης δημοκρατίας στις εργασίες του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά μόνο - 
θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό - μέσω της ευρύτερης εκπροσώπησης των 
χωρών της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Αυτό ισχύει ειδικότερα για την 
Ινδία και τη Βραζιλία ως βασικούς διεθνείς παράγοντες και άξιους υποψηφίους για να γίνουν 
μόνιμα μέλη του Συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι θα ενισχυθεί ταυτόχρονα και η θέση της 
Αφρικής.

Σήμερα, είναι σημαντικό όσο ποτέ άλλοτε να επαναβεβαιώσουν όλα τα κράτη μέλη τη σαφώς 
δεδηλωμένη και χωρίς καμία επιφύλαξη, δέσμευσή τους στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό θα ήταν το πρώτο και απαραίτητο βήμα για την αποκατάσταση της 
συλλογικής τους ευθύνης για την τύχη της ανθρωπότητας.

Αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός της δημιουργίας της Ομάδας Φίλων για την Υπεράσπιση του 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Συνιδρύθηκε από τη Ρωσία και περιλαμβάνει ήδη περίπου δύο 
δωδεκάδες χώρες. Η ομάδα προσπαθεί να διασφαλίσει την αυστηρή τήρηση των 
οικουμενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου ως αντίβαρο στις ολέθριες μονομερείς 
προσεγγίσεις. Καλούμε όλους όσοι συμμερίζονται αυτή τη θέση να συμμετάσχουν. Σε αυτό το 
πλαίσιο, πιστεύουμε ότι το Κίνημα των Αδεσμεύτων, οι BRICS, ο Οργανισμός συνεργασίας 
της Σαγκάης και η ASEAN διαθέτουν σημαντικές θετικές δυνατότητες και προοπτικές.

Επιβάλλοντας επιθετικά το όραμά τους περί «δημοκρατίας» σε όλες τις χώρες ως κοινωνικό 
μοντέλο, οι δυτικοί συνάδελφοί μας αρνούνται κατηγορηματικά να ακολουθήσουν τους κανόνες 
της πραγματικής δημοκρατίας στις διεθνείς υποθέσεις. Η κατάσταση με την Ουκρανία είναι το 
πιο πρόσφατο παράδειγμα. Η Ρωσία έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να δικαιολογήσει τη 



θέση της και το κάνει αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο, η Δύση ανακοίνωσε ότι διαφωνεί. Θα 
περίμενε κανείς ότι θα έπρεπε να αποφασίσουν τα υπόλοιπα μέλη της διεθνούς κοινότητας για τη 
στάση τους: να υποστηρίξουν τη μία ή την άλλη πλευρά ή να παραμείνουν ουδέτεροι. Αυτός δεν 
είναι ο κανόνας που εφαρμόζεται στις δημοκρατίες, όταν οι πολιτικοί που ανταγωνίζονται ο ένας 
τον άλλον παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους και προσπαθούν να κερδίσουν τη λαϊκή υποστήριξη;
Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους αρνούνται στους υπόλοιπους την 
ελευθερία επιλογής. Απειλούν και σφίγγουν με «χειρολαβές» οποιονδήποτε τολμά να σκεφτεί 
ανεξάρτητα. Χρησιμοποιούν απειλές για να αναγκάσουν τους άλλους να συμμετάσχουν στην 
επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία. Δεν υπήρξαν πολύ επιδέξιοι σε αυτό, αλλά είναι προφανές ότι 
τέτοιου είδους ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και των δορυφόρων τους απέχουν πολύ 
από τη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα, ισοδυναμούν με καθαρή και σαφή δικτατορία, ή 
τουλάχιστον με προσπάθεια επιβολής της.

Έχει κανείς την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ουάσιγκτον, καθώς και η Ευρώπη, η οποία είναι 
υποταγμένη στην κυριαρχία της, χρησιμοποιούν μόνο απαγορευμένες μεθόδους στη 
προσπάθειά τους να διατηρήσουν την εξαφανιζόμενη ηγεμονία τους. Επαναλαμβάνοντας τις 
ίδιες μεθόδους ξανά και ξανά, έχουν χρησιμοποιήσει παράνομες κυρώσεις αντί για διπλωματικές 
μεθόδους εναντίον ισχυρών ανταγωνιστών, είτε πρόκειται για την οικονομία, τον αθλητισμό, τον 
πληροφοριακό χώρο, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, είτε συνολικά για τις επαφές μεταξύ των 
ανθρώπων. Πάρτε, για παράδειγμα, το ζήτημα της βίζας για τους αντιπροσώπους σε διεθνείς 
εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, τη Γενεύη, τη Βιέννη και το Παρίσι. Πρόκειται επίσης για 
προσπάθειες απομάκρυνσης των ανταγωνιστών και αποκλεισμού των εναλλακτικών απόψεων από 
τις πολυμερείς συζητήσεις.

Πιστεύω ακράδαντα στην ανάγκη να υπερασπιστούμε τα Ηνωμένα Έθνη και να τα απαλλάξουμε 
από οτιδήποτε το συγκρουσιακό ή το προσχηματικό, ώστε να αναδειχθούν εκ νέου ως πλατφόρμα 
ειλικρινών συζητήσεων για την εξισορρόπηση των συμφερόντων όλων των κρατών μελών. Αυτή η 
προσέγγιση είναι που μας καθοδηγεί στις προσπάθειές μας να προωθήσουμε τις πρωτοβουλίες της 
χώρας μας στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Είναι θέμα αρχής να επιτύχουμε την καθολική απαγόρευση της ανάπτυξης όπλων στο διάστημα, 
που είναι ο σκοπός του σχεδίου διεθνούς συνθήκης που έχουν προετοιμάσει η Ρωσία και η Κίνα. Το
σχέδιο αυτό βρίσκεται υπό εξέταση στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τον Αφοπλισμό.

Η υπεράσπιση του κυβερνοχώρου χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, συμπεριλαμβανομένων των 
προσπαθειών να συμφωνηθούν τρόποι για τη διασφάλιση της διεθνούς πληροφοριακής ασφάλειας 
στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας Ανοικτού Τύπου της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και η σύνταξη 
παγκόσμιας σύμβασης για την αντιμετώπιση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών για εγκληματικούς σκοπούς στο πλαίσιο της Ειδικής Επιτροπής.

Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και άλλες 
αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Παραμένουμε επίσης προσηλωμένοι στην προώθηση στενότερων δεσμών μεταξύ του ΟΗΕ και του 
Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας, της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών και 
της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, προκειμένου να συντονίσουμε και να ενώσουμε τις 
προσπάθειές μας σε ολόκληρη την ευρύτερη Ευρασία.

Η Ρωσία καλεί σε εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη διευθέτηση των περιφερειακών 
συγκρούσεων. Πιστεύουμε ότι οι στόχοι προτεραιότητας περιλαμβάνουν την υπέρβαση του 
αδιεξόδου όσον αφορά την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, την αποκατάσταση 



της κρατικής υπόστασης στο Ιράκ και τη Λιβύη, δεδομένου ότι καταστράφηκαν από την 
επιθετικότητα του ΝΑΤΟ, την εξουδετέρωση των απειλών εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της 
Συρίας, την καθιέρωση της εθνικής συμφιλίωσης σε σταθερή βάση στην Υεμένη και την υπέρβαση 
της καταστροφικής κληρονομιάς του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Εργαζόμαστε για την αναβίωση του 
Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στην αρχική του 
μορφή και για την επίτευξη μιας δίκαιης και συνολικής επίλυσης των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η κορεατική χερσόνησος. 
Οι πολλαπλές συγκρούσεις στην Αφρική απαιτούν να αντισταθούμε στον πειρασμό να παίξουμε 
ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος στην εν λόγω περιοχή και αντ' αυτού να ενισχύσουμε τους 
εξωτερικούς παράγοντες προκειμένου να υποστηριχθούν οι πρωτοβουλίες της Αφρικανικής 
Ένωσης. Ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου οι
Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ επιδιώκουν πεισματικά να διαλύσουν το διεθνές νομικό πλαίσιο, 
όπως αυτό καθορίζεται στην απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στην 
ειρηνευτική συμφωνία του Ντέιτον.

Κυρία Πρόεδρε,

Σε περιόδους αλλαγών, οι άνθρωποι τείνουν να βασίζονται και να βρίσκουν παρηγοριά στη σοφία 
των προκατόχων τους, οι οποίοι πέρασαν δυσκολίες που ήταν εξίσου απαιτητικές. Ο πρώην Γενικός
Γραμματέας του ΟΗΕ Νταγκ Χάμαρσκολντ, ο οποίος θυμήθηκε τη φρίκη του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου, σημείωσε εύστοχα: «Τα Ηνωμένα Έθνη δεν δημιουργήθηκαν για να μας φέρουν στον 
παράδεισο, αλλά για να μας σώσουν από την κόλαση». Τα λόγια αυτά δεν ήταν ποτέ περισσότερο 
επίκαιρα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε την ατομική και συλλογική μας ευθύνη
για τη δημιουργία συνθηκών που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών με 
ασφάλεια και αρμονία. Για το σκοπό αυτό, όλοι θα πρέπει να επιδείξουν πολιτική βούληση.

Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με καλή πίστη και πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο μόνος τρόπος για 
να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα της παγκόσμιας τάξης είναι να επιστρέψουμε στις ρίζες της 
διπλωματίας του ΟΗΕ, οι οποίες βασίζονται στο σεβασμό της κυρίαρχης ισότητας των κρατών ως 
βασικής καταστατικής αρχής για μια πραγματική δημοκρατία.


