Μπορέλ: Πολύ ανησυχητική η
τρέχουσα κατάσταση στον κόσμο H ΕΕ πρέπει μιλήσει "τη γλώσσα
της ισχύος"
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Ονέος επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε την ΕΕ να υιοθετήσει μια
πιο σθεναρή στάση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και να μιλήσει "τη γλώσσα της ισχύος".
"Πρέπεινα μιλήσουμε από κοινού τη γλώσσα των συμφερόντων και των αξιών μας", έγραψε ο
Μπορέλ σε επιστολή του προς τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ που συναντώνται σήμερα στις
Βρυξέλλες.
"Πρέπεινα μιλήσουμε περισσότερο τη γλώσσα της ισχύος, να μην κατακτήσουμε, αλλά να
συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός πιο ειρηνικού, ακμάζοντα και δίκαιου κόσμου", πρόσθεσε.
ΟΙσπανός Μπορέλ τόνισε ότι η τρέχουσα κατάσταση του κόσμου είναι "πολύ ανησυχητική".
"Εκτιμάμετους κανόνες, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την υποχώρησή τους. Γιορτάζουμε τις
αξίες της οικονομικής αλληλοεξάρτησης αλλά παρατηρούμε πώς καταστρέφονται από την πολιτική
της ισχύος", επεσήμανε.
"Δικαίωςλέμε ότι είμαστε μία υποδειγματική ήπια δύναμη, όμως οι ανταγωνιστές, οι αντίπαλοι
ακόμη και οι σύμμαχοί μας μπαίνουν στον πειρασμό να μετατρέψουν τη δική τους ήπια δύναμη σε
σκληρή. Το εμπόριο, η τεχνολογία, η νομισματική πολιτική και τα δεδομένα ανάγονται σε όπλα".
"Φυσικάδεν θα ήταν λογικό να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Όμως θα ήταν ακόμη πιο παράλογο να
το αγνοήσουμε. Γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε σε θέση όχι μόνο να αντιδρούμε, αλλά και να
ενεργούμε, να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση αν είναι απαραίτητο και να υποβάλλουμε προτάσεις
όταν είναι απαραίτητο", υπογράμμισε ο Μπορέλ.
Ονέος επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας έκανε μάλιστα λόγο "για την αναβίωση του
γεωστρατηγικού ανταγωνισμού".
"Ένασημαντικό παιχνίδι εξουσίας βρίσκεται σε εξέλιξη, κυρίως μεταξύ της Κίνας, της Ρωσίας και
των ΗΠΑ", εκτίμησε.

"ΗΕΕ έχει την επιλογή να γίνει παίκτης, ένας πραγματικός γεωστρατηγικός παράγοντας ή να
μετατραπεί κυρίως στο πεδίο της αντιπαράθεσης. Ένα είναι ξεκάθαρο: κανένα από τα κράτη μέλη
μας, ούτε καν τα πιο ισχυρά, δεν θα πετύχει μόνο του".
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