
Uppgörelse eller sammanbrott?
ROM: Värmen går det sannerligen inte att klaga på här i den eviga
staden denna dag, och det har förvisso varit en del tämligen heta
diskussioner på ECFR-mötet här i dag också.

Och mycket står på dagordningen.

Under de senaste dagarna har det varit åtskilliga bilaterala samtal
med Iran i den nukleära frågan.

Huvuddelen av dessa har varit i Geneve, men av någon anledning var
samtalen med Ryssland här i Rom, vilket ledde till att den iranska
förhandlingsdelegationen var här.

Förhandlingarna är nu inne i ett påtagligt kritiskt skede.

Om man inte är klara till i slutet av juli finns en möjlighet att förlänga
samtalen ett månader, men det intryck den iranska delegationen
förmedlade var att detta knappast skulle vara meningsfullt, eftersom
gapet då inte skulle vara möjligt att överbrygga.

En förhandling är en förhandling, och går alltid genom olika skeden
innan det blir antingen överenskommelse eller misslyckande.

Enligt min mening finns fortfarande förutsättningar för en uppgörelse,
men det förutsätter självfallet god vilja från bägge sidor.

På sina håll finns uppenbarligen en fixering vid att förhindra att Iran
skulle ha en s k break out capability, d v s förmågan att inom ett antal
månader om alla överenskommelser kastades åt sidan och alla
inspektörer kastades ut skaffa sig en rudimentär bomb eller två.

Och inriktningen av förhandlingarna är då att med olika restriktioner
göra den tiden så lång som möjligt. Detta ses som alldeles avgörande.

Jag kan förstå logiken, men finner den i alla fall felaktig.

Skulle den iranska ledningen av någon anledning vid någon tidpunkt
besluta att faktiskt skaffa sig kärnvapen kommer de säkert att göra
det oavsett om det tar sex veckor, sex månader eller sex år.

Inriktningen av politiken måste ju vara att skapa en situation där
sannolikheten för att de någonsin kommer att fatta det beslutet
reduceras så långt detta är möjligt.

Och en överenskommelse som bereder vägen också för
överenskommelser i andra avseenden, och en öppning av det iranska
samhället, borde rimligen vara den bästa vägen att uppnå detta.

Men nu handlar detta dessvärre inte bara om rationalitet. Det finns
åtskilligt av inrikespolitiska föreställningar och restriktioner i allt detta –
och kanske är det där som de avgörande svårigheterna egentligen
ligger.

I Iran finns alldeles tydligt de som det konfrontationen med Väst som
sin livsluft. Och i Väst finns inte så få som målat djävulsbilder i denna
fråga i så starka färger att kompromisser blir alltför smärtsamma.

Allt detta är – oavsett vad vi tycker – politiska realiteter som påverkar
också detta skede.

Trots allt tror tag dock fortfarande att det ät sannolikare att det blir en
uppgörelse än att det inte blir det. En uppgörelse är förvisso svår –
men ett misslyckande är på många sätt ännu svårare. Och det kan
komma att bli avgörande.

Men självfallet är det också mycket annat som diskuterats här.

Ryssland och Ukraina alldeles självklart. Situationen efter EU-valet
likaså. Den amerikanska utrikespolitikens inriktning alltid. Kina och
Indien ofrånkomligen. Sammanbrottet i Irak, förtrycket i Egypten och
upplösningen i Libyen likaså.

Och i morgon fortsätter vi under förmiddagen innan det för min del är
dags att återvända hem till Stockholm.

 

@CARLBILDT

o RT @ianbremmer: Very lively  debate
at #ECFR w my friends @carlbildt &
@markhleonard on the future of US-
Europe. http://t.co/xkYWeYhGPe
10 hours ago
o Talked with Ukraine FM
@ADeshchytsia on ongoing effort for
political solution in easternmost Ukraine.
But it requires response by Moscow.
16 hours ago
o Smash-and-grab principle in
international relations is a danger not
only to Europe but to the entire world
order. #ECFRMeeting 16 hours ago
o RT @SwedeninUA: Video summary
from the #Sweden-#Ukraine Business
Forum, June 4th: with @ruslanaofficial,
@carlbildt among others: http://t.…
17 hours ago
o Important fact sheet on EU, Ukraine
and Eastern Partnership. To counter
misinformation and propaganda.
eeas.europa.eu/statements/doc…
17 hours ago

@CBILDT

o Det var I går jag inledde min dag med
möte på Slottet med Kungaparet och
Kronprinsessparet. Nyttigt och trev ligt.
kungahuset.se/kungafamiljen/…
1 day ago
o Fem miljoner nya jobb till 2020 kräver
en tydlig och k lar politik . Målet är
avgörande för välfärden på sikt.
dn.se/debatt/sa-v ill… 2 days ago
o Röda är mot valfrihet. Mot skolvalet.
Mot RUT. Mot alternativ  i välfärden.
Tillbaka till monopol, stelhet och
vanmakt. Och högre skatt. 2 days ago
o Är Aftonbladets kultursida är ett litet
eko av Putins propaganda? Läs!
expressen.se/kultur/toppnyh…
2 days ago
o Starkt oroande om tendenser i ryskt
samhällsliv  som riskerar att växa sig än
starkare. skma.se/blogg/2014/06/…
3 days ago

BLOGROLL

o Alliansen
o Bildt Comment
o Cecilia Malmström
o Centerpartiet
o Facebook Carl Bildt
o Folkpartiet
o Kristdemokraterna
o Moderaterna
o Regeringen
o Utrikesdepartementet

BLOG STATS

o 10,992,059 hits

ARKIV

o juni 2014
o maj 2014
o april 2014
o mars 2014
o februari 2014
o januari 2014
o december 2013
o november 2013
o oktober 2013
o september 2013
o augusti 2013
o juli 2013

Hem Carl Bildt

Uppgörelse eller sammanbrott? | Alla Dessa Dagar 13/06/2014

file:///C:/Users/ART/Documents/Uppg%C3%B6relse%20eller%20sammanbrott%20%20_FAMILY=OF-MAN.htm 1 / 3

http://carlbildt.wordpress.com/
http://carlbildt.wordpress.com/about/
http://twitter.com/carlbildt
http://twitter.com/ianbremmer
http://twitter.com/search?q=%23ECFR
http://twitter.com/carlbildt
http://twitter.com/markhleonard
http://t.co/xkYWeYhGPe
http://twitter.com/carlbildt/statuses/477200732123570176
http://twitter.com/ADeshchytsia
http://twitter.com/carlbildt/statuses/477113790283399168
http://twitter.com/search?q=%23ECFRMeeting
http://twitter.com/carlbildt/statuses/477111442769186816
http://twitter.com/SwedeninUA
http://twitter.com/search?q=%23Sweden
http://twitter.com/search?q=%23Ukraine
http://twitter.com/ruslanaofficial
http://twitter.com/carlbildt
http:/
http://twitter.com/carlbildt/statuses/477092357264142336
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140612_01_en.pdf
http://twitter.com/carlbildt/statuses/477090063097282561
http://twitter.com/CBildt
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt2014/kungaparetochkronprinsessparetimotemedutrikesministernochprotokollchef.html
http://twitter.com/CBildt/statuses/476958683377979392
http://www.dn.se/debatt/sa-vill-vi-oka-integrationen-och-mojligheterna-till-jobb/
http://twitter.com/CBildt/statuses/476614294118105088
http://twitter.com/CBildt/statuses/476452770497974273
http://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/vad-valjer-du-bladet-eller-expressen/
http://twitter.com/CBildt/statuses/476284552642846720
http://skma.se/blogg/2014/06/den-nya-ryska-fascismen/
http://twitter.com/CBildt/statuses/476238324185968641
http://www.alliansen.se/
http://bildt.blogspot.com/
http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/
http://www.centerpartiet.se/
http://www.facebook.com/pages/Carl-Bildt/140354695978330?ref=ts
http://www.folkpartiet.se/
http://www.kristdemokraterna.se/
http://www.moderat.se/
http://regeringen.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/1475
http://carlbildt.wordpress.com/2014/06/
http://carlbildt.wordpress.com/2014/05/
http://carlbildt.wordpress.com/2014/04/
http://carlbildt.wordpress.com/2014/03/
http://carlbildt.wordpress.com/2014/02/
http://carlbildt.wordpress.com/2014/01/
http://carlbildt.wordpress.com/2013/12/
http://carlbildt.wordpress.com/2013/11/
http://carlbildt.wordpress.com/2013/10/
http://carlbildt.wordpress.com/2013/09/
http://carlbildt.wordpress.com/2013/08/


« Föregående inlägg

This entry was posted on torsdag, 12 juni, 2014 at 21:25 and is filed under
Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS
2.0 feed. Du kan lämna en kommentar eller en trackback från din egen
sida.
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Ture Sjolander (@newstime2010) skriver:
Din kommentar inväntar granskning. 
13 juni 2014 kl. 07:21

THE FAMILY OF MAN.
Det finns inte langre nagra politiska, ekonomiska och militara losningar for alla dessa
kriser runt varlden som nu pagar.
Kasta ut alla dessa foraldrade metoder med politiska potentater i alla lander.

Tid for varldsomfattande kulturolympiader som upplyser och sanerar folkens agressioner
och snarast forklarar vad var biologiska art rakat ut for.

Minst en varldsolympiad per manad i samtliga mest utsatta lander.
Det finns goda manniskor i denna varld som tydligt kan forklara grundorsakerna till
varldens elandiga tillstand utan inblandning av primitiva militara galningar, kungar eller
presidenter eller religiosa somngangare.

Syrien on the brink, Irak on the brink, Ukranina on the brink….
Vi alla behover en helt ny typ av intelligenta biologiska varelser
som kan beskriva for alla runt klotet hur denna extremt miserabla livsstil kommer att
sluta, om den tillats fortsatta i sparen av nuvarande ”ledares” satt att tanka och agera i
forlegade termer av ”politik”, ”ekonomi” och ”krigsmakter”.

DEN ERAN AR HELT SLUT, mina pojkar och flickor.
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