
  

  

  
Nytårshilsen til medlemmerne af Dansk – Russisk Forening (DRF). 

For Dansk-Russisk Forening har året 2004 været begivenhedsrigt. Det er derfor naturligt at se tilbage på disse med 
henblik på at inddrage dem i vore tanker og aktiviteter for fremtiden. Udgangspunktet for DRF er fortsat at skabe et 
godt og venskabeligt forhold mellem Danmark og Rusland. 
  
Krigen i Irak har influeret den globale udvikling i verdenssamfundet. Den er ikke kun blevet mere blodig end ventet 
af USA og invasionspartnerne, men har også bragt FN ud på et sidespor. Om det første valg i slutningen af januar 
2005 vil bliver gennemført over hele Irak, kan der herske megen tvivl. Gennemførelsen er en prestigesag for USA, 
så sker det ikke, vil det blive endnu et nederlag for stormagten. 
  
Hvad værre er, har krigen splittet FNs medlemsnationer og samarbejdsklimaet i verdenssamfundet. Kampen mod 
fattigdom og sygdom er kommet i anden række sammen med andre vigtige dagsordenpunkter. 
  
Præsidentvalget i Rusland i marts 2004 blev selvfølgelig fulgt med stor opmærksomhed af DRF. Vi sendte vor egen 
gruppe af valgobservatører til Moskva for nøje at følge udviklingen. Præsident Putin blev genvalgt for endnu en 
fireårig periode, og med Putins store politiske flertal i Dumaen, er der lagt op til, der kan gennemføres reformer i det 
russiske samfund til gavn for befolkningen. OSCE (Den Europæiske Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i 
Europa) kritiserede Putin for, at han ikke stillede op til en TV diskussion med sine modkandidater.  
  
EU blev udvidet maj 2004 til at omfatte 26 europæiske stater. Flere af de nye medlemmer var tidligere del af 
Sovjetunionen, men blev nu naboer til Rusland. 
  
Gidselaffæren i Beslan i september, ved skoleårets begyndelse, gjorde verdensoffentligheden til vidne til ulykkelige 
drab på børn og forældre. Afslutningen brændt sig ind på nethinden efter TV reportagerne, og rejste stærk kritik af 
de russiske myndigheders behandling af gidselaffæren. 
  
Præsidentvalget i Ukraine har på det seneste påvirket den politiske udvikling i Europa. Efter selv at have været 
OSCE valgobservatør i Ukraine, begge gange udstationeret i Donetsk, har jeg oplevet valgene på nærmeste hold. 
Ukraine har jeg ikke frygtet ville opleve en borgerkrig eller blodudgydelser, det er befolkningen alt for disciplineret 
til. Det er kravet om respekt for demokratiet og et opgør med korruptionen, der har været det afgørende for de store 
folkelige demonstrationer i Kiev. Ukraines politiske forhold til Rusland vil i fremtiden bygge på gensidig respekt. 
  
Disse begivenheder og den uafsluttede konflikt i Tjetjenien har påvirket Ruslands forhold til omverden og specielt 
Europa. Rusland er i mange henseender blevet isoleret, og det kræver store anstrengelser, fra mange sider at rette 
op på dette. 
  
DRF’s medlemskreds har fulgt årets begivenheder med stor opmærksomhed, og de er blevet belyst og debatteret i 
vore aktiviteter både lokalt og centralt. 
  
Organisatorisk er DRF stillet overfor nye udfordringer: 
  

1.       Tidligere blev Danmark opfattet som foreningernes land, men de yngre generationer i disse årtier er mere 
optaget af deres egen uddannelse og beskæftigelse, hvilket ingen kan bebrejde dem. Disse konsekvenser 
kan ses på vort medlemstal og engagement i organisationen. 

2.       Offentlige tilskud til kultur- og oplysningsaktiviteter er stort set ikke eksisterende mere. Dette mærker vi 
stærkt i DRF. 

3.       Vort samarbejde med andre organisationer for at etablere et NGO samarbejde omkring Østersøen(NGO 
Forum), stiller store og ændrede krav til DRF’s ledelse. Alligevel har vi fået mange glædelige resultater og 
nye samarbejdspartnere via dette DRF initiativ. 

  
Min Nytårshilsen er derfor at udtrykke håb om, at den politiske udvikling vil blive mere positiv i forholdet mellem 
Danmark og Rusland. Igennem NGO Forum og vor kommende Ruslandskonferencer vil DRF bidrage til dette. 
  
Organisatorisk vil DRF’s kongres finde sted i maj, og der udstikke retningslinierne for den næste kongresperiode. 
  
Endelig vil jeg takke alle DRF’s medlemmer, der har deltaget i møder og aktiviteter i det forgangne år. Det 
kommende års udfordringer kræver endnu flere aktive og aktiviteter. Jeg ser frem til et spændende og engagerende 
år 2005. 

Kjeld Aakjær 
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