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Selv om det ikke er russisk jul endnu, har Ruslands præsident Vladimir Putin bidraget til julestemningen med sin amnesti af de fængslede medlemmer af Pussy Riot og Greenpeace samt af
den tidligere olie-oligark Mikhail Khodorkovskij. Kritiske kommentatorer har henvist til, at
vinterlegene i Sotji starter i februar og at det vil være pinligt, hvis der ikke kommer højtstående repræsentanter for de vigtigste lande i vesten til denne lejlighed. Nu vil det vise sig, om
Putin får lige så meget held med dette skridt som med sin diplomatiske involvering i Syrienkrisen og sit pres mod Ukraine gennem de seneste uger.
Det har ellers ikke været julestemning, der har præget øst-vest-forholdet gennem de seneste
måneder. Ikke mindst loven mod ”propaganda for en afvigende livsstil”, i praksis homoseksualitet, og loven om pligt til at registrere sig som ”fremmed agent”, hvis man modtager støtte
fra udlandet. De nye tiltag mod mediefriheden har heller ikke skabt et gunstigt image for Rusland i den vestlige verden. Det har dog ikke svækket hverken interessen for Rusland og russisk eller for rejser til Rusland, selv om det er blevet dyrere og besværligere at få visum til
Rusland.
Ruslandsinteressen har bl.a. vist sig ved den store tilslutning til Dansk-Russisk Forenings årlige Ruslandskonference på Christiansborg. Desværre lod provinskonferencen sig ikke gennemføre i år, men til gengæld havde vi for første gang i mands minde helt udsolgt i Fællessalen og
mange på venteliste. Måske var en medvirkende årsag temaet: ”Rusland som retssamfund”,
unægtelig et aktuelt emne på baggrund af den bekymrende udvikling i 2013.
Men helt uagtet de stramninger, der har gjort sig gældende i Putins nye præsidentperiode:
Der er stadig en åbenhed i det moderne Rusland, som ligger langt ud over, hvad der var muligt
i den kommunistiske tid, selv under en leder som Gorbatjov. Det nye Rusland er trods alt demokratisk legitimeret, selv om det ikke i praksis fungerer særlig demokratisk, set med vore
øjne. Og det nærmer sig desværre en form for uindskrænket flertalsmagt, som især viser sig i
forholdet til dissidenter og seksuelle mindretal. Det er tendenser, som på ingen måde er enestående for Rusland, de kan forekomme i et EU-land som Ungarn, hvor et stort parlamentarisk
flertal har lov til at ændre forfatningen og dermed forringe beskyttelsen af medier og mindretal – og rent faktisk gør det! Men det gør ikke tendenserne mere acceptable.
Der er ét vigtigt middel mod dem, som vi alle kan arbejde for: Åbne grænser, styrket gensidig
kommunikation og hyppigere kontakt mellem mennesker. I forhold til Rusland gælder det
f.eks. om at kæmpe for visumfrihed mellem vore lande. Gøre det endnu lettere for danskere og
russere at mødes i begge vore lande. Og lægge mærke og tage stilling til væsentlige indgreb i
informationsfriheden. Det må være et værdigt mål at sætte sig for en forening, som i det nye
år kan fejre sin 90 års fødselsdag.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke bestyrelserne i vore lokalafdelinger, som i hver sin region af Danmark sørger for at gøre vor forening synlig. Få venskabsforeninger i Danmark besidder et sådant netværk. Understøttet af en hjemmeside, som på værdig måde gør foreningen
nærværende på nettet. En tak til alle vore medlemmer og andre, som bakker foreningens arbejde op, herunder vore russiske samarbejdspartnere og de fonde, som har gjort vore konferencer, seminarer og bogudgivelser mulige. Til dem alle en varm tak og de bedste ønsker for
det nye år !

