Udtalelse fra Dansk-Russisk Forening om forholdet mellem Rusland og Vesten
Dansk-Russisk Forenings landsledelse, bemyndiget af landsmødet forsamlet i Skanderborg 21.22.5.2016, skal hermed udtrykke sin dybe bekymring over den fortsat spændte situation mellem
Rusland, NATO og EU, som vi anser for en trussel for stabiliteten i Europa og verden. Vi appellerer
til ledelserne i Washington, Moskva, Bruxelles og København om at styrke de diplomatiske
bestræbelser for at skabe bedre samarbejde om de fælles udfordringer, OSCE-landene som helhed
står overfor: økonomisk krise, flygtninge, trussel fra islamistisk terrorisme og korruption.
Sikkerhedsstrukturen i Europa er i dag mere truet af sammenbrud end på noget tidspunkt siden
indgåelsen af Helsinki-aftalerne i 1975. Det samarbejde omkring sikkerhed og menneskerettigheder, som blev indgået dengang, blev baggrunden for afviklingen af den Kolde Krigs
fastlåste konfrontation til fordel for et frugtbart samarbejde mellem øst og vest i 1990erne og
begyndelsen af 2000erne. Der er i dag brug for genopbygning af tilliden – vi har brug for hinanden
og er alle tabere i forhold til den igangværende krise i det europæiske sikkerhedssystem. Der er
behov for, at der ikke spildes kræfter på gensidige våbendemonstrationer, men fokuseres på en
respektfuld dialog på trods af forskellige opfattelser af parternes positioner.
For øjeblikket er medierne fulde af vurderinger af parternes hensigter, som bygger mere på
mistroiske gisninger end på afvejede analyser.
Der er grund til at tage den advarsel alvorligt, som lørdag den 21. maj blev fremsat af Mikael
Jarlner i "international analyse” i Politiken: "Selv om ingen ønsker et militært sammenstød, så er
risikoen for en direkte militær konfrontation i Europa den højeste i tre årtier."
Under Den Kolde Krig var der normalt større respekt mellem parterne og respekt for deres
interesser, end der er i dag. Både øst og vest har skuffede forventninger til hinanden. Det er på
tide at lægge dem til side og finde løsninger på de konflikter i Europa og dets nærområder, som
dræner parterne for ressourcer. Vi har presserende behov for samarbejde, både i de aktuelle
konflikter og på de områder, hvor der stadig er et frugtbart samarbejde mellem øst og vest. Her
tænkes først og fremmest på samarbejdet i Arktis, bl.a. i relation til beskyttelsen af miljøet og
hensynet til de oprindelige folks vilkår.
Netop det arktiske spørgsmål er temaet for Dansk-Russisk Forenings konference den 11.
november på Christiansborg. Konferencen afholdes for 28. år i træk takket være velvillig støtte fra
Hermod Lannungs Fond. Konferencen vil indeholde både danske og russiske oplæg
Dansk-Russisk Forening blev stiftet i 1924 og er verdens ældste, stadig eksisterede forening
for bilaterale relationer med Rusland. Foreningen arbejder for at udvikle de mellemfolkelige
forbindelser mellem Danmark og Rusland samt virke for fred, demokrati og
menneskerettigheder. Arbejdet udføres især af lokalafdelingerne (en i hver region) gennem
folkeoplysende virksomhed om Ruslands historie, kultur, sprog og akutelle samfundsforhold.
Nærmere information om vores virksomhed findes på www.dkrus.dk.
København, den 1. juli, 2016.
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