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 У току је генерална дебата 77. заседања Генералне скупштине Уједињених нација, а
главна тема је "Преломни тренутак: трансформативна решења за међусобно повезане
изазове". Француски председник Емануел Макрон оптужио је Русију за савремени
империјализам, док је немачки канцелар Олаф Шолц поручио да ће Владимир Путин
одустати од рата кад схвати да не може да победи.

  

Француски председник Емануел Макрон оптужио је током свог говора Русију за
савремени империјализам који је, како је рекао, "заснован на закону џунгле" и замолио
да неутралне земље престану да буду саучесници тако што ћуте поводом "руске
инвазије на Украјину".

  

Упозорио је да руска инвазија на Украјину дели свет и враћа га у "доба колонијализма".

  

"Они који данас ћуте или тајно саучествују (са Русијом), служе циљевима новог
империјализма и савременог цинизма који уништава светски поредак", рекао је Макрон у
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получасовном говору.

  

Макрон је одбацио наратив да Запад покушава да одбрани застареле вредности зарад
својих интереса и оптужбе да остатак света пати због тога.

  

"Позивам све чланове ове скупштине да нас подрже на путу мира, да делују тако да
приморају Русију да одустане од рата и схвати цену који сви плаћамо", рекао је Макрон.

  

У обраћању Генералној скупштини УН немачки канцелар Олаф Шолц поручио је да ће
Путин одустати од својих "империјалних амбиција", које прете да униште Украјину и
Русију, само ако буде препознао да не може да победи у рату.

  

"Из тог разлога нећемо прихватити никакав мир по диктату Русије и зато Украјина мора
бити у стању да се одбрани од руског напада", поручио је Шолц.
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Повратак империјализма, са Путиновим ратом против Украјине, није само катастрофа за
Европу већ и за глобални мировни поредак заснован на праву, рекао је немачки
канцелар.

  

Он је позвао УН да одбрани тај поредак од оних који би више волели свет у коме "јаки
владају слабим".

  

"Да ли да беспомоћно посматрамо како неки желе да нас катапултирају назад у светски
поредак где је рат уобичајено средство политике, где независне државе морају да се
придруже својим јачим суседима или колонијалним господарима, а просперитет и људска
права су привилегија за неколико срећних?", упитао је Шолц.

  

Друга могућност, према Шолцу, јесу заједнички напори да се "обезбеди да мултиполарни
свет 21. века то и остане", што јесте његов одговор, како је рекао, "као Немца и
Европљанина".

  

Јапански премијер Фумио Кишида рекао је у говору пред Генералном скупштином УН да
је разочаран због тога што Савет безбедности УН није успео да одговори на "руску
инвазију на Украјину" због права Москве на вето и затражио да се спроведу реформе
које ће омогућити УН да боље брани глобални мир и поредак.

  

Кишида је оценио да су УН некада имале кључну улогу у одржавању светског мира, али
да је "темељ међународног поретка тренутно присилно пољуљан".

  

Председник Колумбије Густаво Петро отворено је назвао рат против дроге и борбу
против климатских промена неуспехом.

  

Његов говор је садржао критике САД због инвазија на друге земље, критике зависности
света од нафте и пустошења капитализма.
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