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Conferências anuais de segurança de Munique foram realizadas desde 1963. É o fórum 

mundial mais importante sobre questões e desafios de segurança atuais e futuros. 

Numerosos chefes de Estado, outros altos funcionários do governo, militares de alto 

escalão, juntamente com empresas, mídia e outros setores privados participaram. 

A conferência deste ano começou sexta-feira, continuando no sábado. Sergey Lavrov 

falará mais tarde hoje, apresentando as opiniões da Rússia sobre segurança internacional, 

seguido de uma sessão de perguntas e respostas. 

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Normandia, membros do grupo de contacto 

Rússia, Alemanha, França e Ucrânia vão discutir o conflito renovado em Donbass, à 

margem da conferência. 

Lavrov também realizará várias reuniões bilaterais. Na sexta-feira, ele encontrou-se com 

o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. A aliança dominada pelos Estados Unidos 

mantém relações de confronto com a Rússia. 

A cooperação bilateral foi suspensa sobre a Ucrânia. A política hostil em relação à Rússia 

permanece no lugar. Trump até agora não mudou as coisas - Com exceção das intenções 

expressas do serviço do bordo. 

Em  fevereiro de 2007,  Vladimir Putin pronunciou um memorável discurso direto na 43ª 

Conferência de Munique sobre Política de Segurança. 

"A segurança para um é a segurança para todos", disse ele, citando Franklin Roosevelt 

no início da Segunda Guerra Mundial, dizendo: "Quando a paz for quebrada em qualquer 

lugar, a paz de todos os países estárá em perigo". 

O pensamento da Guerra Fria permanece, explicou ele - ao mesmo tempo em que 

denuncia a unipolaridade, dizendo que "se refere a um tipo de situação, a saber, um centro 

de autoridade, um centro de força, um centro de tomada de decisão". 
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É o mundo em que há um mestre, um soberano. E no final do dia isso é pernicioso não 

só para todos os que estão dentro deste sistema, mas também para o próprio soberano, 

porque ele se destrói de dentro. 

E isso certamente não tem nada em comum com a democracia. Porque, como você sabe, 

a democracia é o poder da maioria à luz dos interesses e opiniões da minoria. 

... A Rússia - nós - somos constantemente ensinados sobre a democracia. Mas por alguma 

razão aqueles que nos ensinam não querem aprender a si mesmos. Considero que o 

modelo unipolar não é apenas inaceitável, mas também impossível no mundo de hoje. 

Ele disse que Washington transformou a OSCE "em um instrumento vulgar para garantir 

os interesses de política externa de um país". 

Palavras poderosas não vão bem em Washington ou em outras capitais ocidentais. Putin 

chamou a unipolaridade de falha, inaceitável no mundo de hoje, criando tragédias 

humanas globais e tensões. 

Guerras sem fim raiva. "Hoje estamos testemunhando um hiper uso quase não contido 

da força (militar)", um mundo de conflitos permanentes, tornando os assentamentos 

políticos difíceis de serem impossíveis. 

Os princípios fundamentais do direito internacional são violados, explicou Putin, 

nomeando a América como o principal criminoso do mundo, deixando a humanidade 

insegura. 

Putin sublinhou a urgência de recuar da beira, reduzir os estoques de armas nucleares, 

salário paz, não guerra. 

Ressaltou a importância da polaridade multi-mundial, alertou contra a 

militarização do espaço. Chamou a expansão da NATO de "uma séria provocação que 

reduz o nível de confiança mútua". 

"(A) contra quem é essa expansão pretendida"? Perguntoue ele. A Rússia busca relações 

de cooperação com todos os outros países, "uma ordem mundial justa e democrática que 

garanta a segurança e a prosperidade, não apenas para alguns poucos, mas para todos", 

concluiu. 

Desde que ele falou, Washington estuprou e destruiu a Líbia, a Síria e o 

Iêmen. Continuou a agressão sem fim no Afeganistão, Iraque e Somália, juntamente com 

a parceria com três guerras israelenses em Gaza e ajudar os golpistas de Kiev a guerra 

contra Donbass. 



O mundo é menos seguro hoje do que quando falou. Seus avisos foram ignorados. As 

relações bilaterais com a América estão tão cheias de perigos quanto em qualquer época 

da Guerra Fria. 

O risco de guerra nuclear por projeto ou acidente permanece real. 

 


