
Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, αιτιολογεί τη ψήφο του πριν από την 
ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το σχέδιο ψηφίσματος όσον 
αφορά τα δημοψηφίσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ, στη Λαϊκή Δημοκρατία του
Λουγκάνσκ, στη Χερσώνα και στη Ζαπορόζιε.

30 Σεπτεμβρίου 2022

Κύριε Πρόεδρε,

Πρέπει να πούμε ότι ορισμένοι συνάδελφοί μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν πιάσει πάτο. Οι 
λίγες ευπρέπειες που πιστεύαμε ότι παρέμεναν σε αυτή την αίθουσα παραβιάστηκαν.

Δεν γνωρίζουμε καμία περίπτωση όπου το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε ψήφισμα που να 
καταδικάζει ευθέως ένα από τα κράτη μέλη του.  Πιστεύετε σοβαρά ότι μπορούμε να 
υποστηρίξουμε αυτό το σχέδιο; Αν όχι, φαίνεται ότι μας οδηγείτε σκόπιμα στη χρήση του βέτο για 
να μπορέσετε να μας κατηγορήσετε αργότερα για κατάχρησή του. Τέτοιες εχθρικές κινήσεις από 
δυτικά κράτη σημαίνουν ότι αρνείστε να συνεργαστείτε στο Συμβούλιο και απορρίπτετε τις 
βέλτιστες πρακτικές και την τεχνογνωσία που χρειάστηκαν χρόνια για να εκπονηθούν. Αυτό δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από μια χαμηλού επιπέδου πρόκληση, ο σκοπός της οποίας είναι 
γνωστός.

κ. Πρόεδρε, 

Στις 27 Σεπτεμβρίου παραθέσαμε λεπτομερή αναφορά σχετικά με τα αίτια και τους στόχους των 
δημοψηφισμάτων που διεξήχθησαν στις Δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, καθώς 
και στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορόζιε. Στις 28 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκαν τα τελικά 
αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων. Η συντριπτική πλειοψηφία όσων ψήφισαν στα 
δημοψηφίσματα υποστήριξαν την προσχώρηση των αντίστοιχων περιοχών τους στη Ρωσία: 99% 
στη ΛΔΝ, 98% στη ΛΔΛ, 93% στην περιοχή Ζαπορόζιε, 87% στην περιοχή της Χερσώνα. Παρά 
την περίπλοκη κατάσταση ασφαλείας και τις προκλήσεις του καθεστώτος του Κιέβου, η 
συντριπτική πλειοψηφία όσων είχαν δικαίωμα ψήφου αποφάσισε να ψηφίσει. Από 76% στην 
περιοχή της Χερσώνας έως 97% στη ΛΔΝ. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι αυτονόητα: 
ο πληθυσμός αυτών των περιοχών δεν θέλει να επιστρέψει στην Ουκρανία και έκανε μια 
ελεύθερη και συνειδητή επιλογή προς την πλευρά της χώρας μας.

Τα δημοψηφίσματα διεξήχθησαν σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες και τις αρχές του 
διεθνούς δικαίου, όσο κι αν οι δυτικοί μας αντίπαλοι ή ακόμη και ο Γενικός Γραμματέας (ο οποίος 
ξαφνικά αποφάσισε να μιλήσει εκ μέρους του συνόλου των Ηνωμένων Εθνών χωρίς να τέτοια 
εξουσιοδότηση) προσπαθούν να αποδείξουν το αντίθετο. Περισσότεροι από 100 διεθνείς 
παρατηρητές από την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Βενεζουέλα, τη Λετονία και άλλα κράτη, που 
παρακολούθησαν την ψηφοφορία, αναγνώρισαν κι αυτοί επίσης ότι τα αποτελέσματα ήταν 
νόμιμα. Η Ουάσινγκτον, η οποία είναι ο πιο σφοδρός επικριτής μας σήμερα που φωνάζει συνεχώς 
για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, δήλωσε πρόσφατα έτοιμη να χρησιμοποιήσει βία 
για να προστατεύσει την Ταϊβάν, η οποία αποτελεί αναφαίρετο τμήμα της Κίνας. Πρόκειται 
και πάλι για κραυγαλέα εφαρμογή διπλών προτύπων.  

Σήμερα υπογράφηκαν οι συνθήκες για την ένταξη των νέων οντοτήτων στη Ρωσική Ομοσπονδία. 
Όταν το κοινοβούλιο μας το εγκρίνει και ο πρόεδρος υπογράψει τα αντίστοιχα διατάγματα, η 
ελεύθερη βούληση του λαού των περιοχών του Ντονμπάς, της Χερσώνα και της Ζαπορόζιε θα γίνει
πραγματικότητα. Δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα βήμα πίσω, όπως επιχειρεί να μας επιβάλει το 
σημερινό σχέδιο ψηφίσματος.



Το καθεστώς του Κιέβου που έθεσε τα συμφέροντα των δυτικών χορηγών του πάνω από τα 
συμφέροντα του λαού του, εξώθησε αυτές τις περιοχές σε αποχώρηση. Επομένως, το Κίεβο 
ευθύνεται αποκλειστικά για ό,τι συνέβη. Αλλά φαίνεται ότι οι «αρχές του Μαϊντάν» δεν έχουν 
καταφέρει να βγάλουν κανένα συμπέρασμα μέχρι στιγμής. Σήμερα καταθέτουμε μαρτυρία για 
ένα ακόμη κατάφωρο έγκλημα του καθεστώτος του Κιέβου. Ουκρανοί ναζί πυροβόλησαν 
ανθρώπους που περίμεναν να γίνουν δεκτοί στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία έδαφος στην 
περιοχή Ζαπορόζιε. Ως αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Πρέπει να επισημάνω ότι το Συμβούλιο είχε την ευκαιρία να υιοθετήσει ένα πραγματικά 
ισορροπημένο και χρήσιμο έγγραφο. Προτείναμε ορισμένες εποικοδομητικές τροπολογίες που θα 
είχαν λάβει την υποστήριξη πολλών αντιπροσωπειών που είναι παρούσες εδώ. Προτείναμε να 
επισημανθεί ότι όχι μόνο η εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών μελών του ΟΗΕ, αλλά και το 
δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση θα πρέπει να γίνεται σεβαστό σύμφωνα με τον Χάρτη του 
ΟΗΕ και τη Διακήρυξη του 1970 για τις Αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Ένα άλλο σημείο ήταν ότι 
σύμφωνα με τα έγγραφα του ΟΑΣΕ (τα οποία παρεμπιπτόντως έχουν προσυπογράψει όλα τα 
δυτικά κράτη), η ασφάλεια των κρατών είναι αδιαίρετη και κανείς δεν πρέπει να ενισχύει την 
ασφάλειά του εις βάρος της ασφάλειας των άλλων.

Προτείναμε ότι το σχέδιο ψηφίσματος θα πρέπει να αναδείξει ένα αντικειμενικό γεγονός, ότι τα 
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ διαφέρουν στις εκτιμήσεις τους όσον αφορά τα 
αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων. Ποιος θα διαφωνήσει με το γεγονός ότι η ελεύθερη 
έκφραση της λαϊκής βούλησης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο του δημοκρατικού μοντέλου; 
Μήπως εκείνοι που πίστευαν ότι δεν χρειαζόταν δημοψήφισμα στο Κοσσυφοπέδιο;

Τέλος, προτείναμε να καταγραφεί στο ψήφισμα η έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας προς όλες 
τις εμπλεκόμενες πλευρές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για διπλωματική επίλυση της 
σύγκρουσης. Αυτός δεν είναι ο στόχος των κοινών μας προσπαθειών; Φαίνεται ότι οι πρώην δυτικοί
εταίροι μας επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά ότι δεν θέλουν ειρήνη στην Ουκρανία. 
Ονειρεύονται την ήττα της Ρωσίας και, δεδομένης της ανοιχτής εχθρότητας της Δύσης, αυτό 
θέτει για εμάς εντελώς διαφορετικά καθήκοντα.

Η λογική των υποστηρικτών αυτού του σχεδίου ψηφίσματος γίνεται σαφής αν αφιερώσουμε λίγο 
χρόνο για να εξετάσουμε τον αδιαφανή τρόπο διαπραγμάτευσης που επέλεξαν. Το σχέδιο 
αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε διμερείς διαβουλεύσεις, οπότε τα μέλη του 
Συμβουλίου δεν μπορούσαν να δουν τι πρότειναν τα άλλα μέλη.

Όλοι γνωρίζουμε τόσο τον στόχο όσο και την τύχη αυτού του σχεδίου ψηφίσματος. Οι συντάκτες 
του επεδίωξαν να απαξιώσουν τις προσπάθειες του Συμβουλίου Ασφαλείας ως το κύριο όργανο για 
τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και να χρησιμοποιήσουν αυτή την πλατφόρμα 
ως προθέρμανση πριν από την κύρια παράσταση στη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση, η
Δύση θα χρησιμοποιήσει το παλιό της πρότυπο για να κινητοποιήσει τους πόρους της και να 
στραμπουλήξει τα χέρια όλων των κρατών μελών που βρίσκονται εντός των ορίων της 
εμβέλειάς της. Κάποιοι θα αμφιταλαντευτούν. Αλλά θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι πολλοί θα 
αντέξουν. Εκείνοι, που είναι έτοιμοι να σταθούν στο ύψος τους υποστηρίζοντας τη δική τους 
άποψη. Εκείνοι που είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν ανεξάρτητες πολιτικές και να διαφυλάξουν 
την αρχή της κυρίαρχης ισότητας των κρατών. Εκείνοι που αντιτίθενται στην ηγεμονία ενός 
μόνο κράτους και των δορυφόρων του, οι οποίοι δεν θεωρούν τα άλλα κράτη ως ισότιμους 
εταίρους. Ελπίζουμε ότι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ θα μπορέσουν να παραμείνουν αμερόληπτα 
κατά τη διαδικασία και ότι θα κάνουν τη σωστή επιλογή.



Σας ευχαριστώ


