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Dansk-Russisk Forenings formål er "ved folkeoplysende og kulturel virksomhed at fasthol-
de og udvikle de mellemfolkelige forbindelser og fremme samarbejdet mellem de to landes 
befolkninger samt virke for fred, demokrati og menneskerettigheder". Det har været lede-
tråden gennem foreningens 91-årige eksistens – og gennem de sidste 25 år især i form af 
de årlige Ruslandskonferencer på Christiansborg, hvor fokus har været rettet netop mod 
mulighederne og perspektiverne for en positiv udvikling i det gensidige forhold mellem 
landene. Disse perspektiver er de sidste år blevet uddybet gennem konferencerækken 
Grundtvig og Rusland I-III, hvoraf den sidste blev afholdt i Moskva i september 2014.  
 
Vi har med glæde kunnet konstatere, at der især gennem de seneste 10 år er sket et sta-
dig mere intensivt samarbejde mellem Rusland og Danmark, herunder på vigtige områder 
som energiforsyning og -transport samt miljøspørgsmål. Vi har oplevet de gensidige stats-
besøg mellem vore statsoverhoveder og de frugtbare møder mellem danske og russiske 
virksomheder, som fandt sted i disse forbindelser. Danmark har ofte gennem historien haft 
et nært forhold til Rusland, vort naboland både i Østersøen og i Arktis, og efter den Kolde 
Krigs afslutning 1989 skal vi tilbage til det 20. århundredes begyndelse for at finde et lig-
nende frugtbart og alsidigt samarbejde mellem vore lande. 
 
Krisen omkring Ukraines fremtid, som nu har stået på i mere end et år, har rystet det eu-
ropæiske sikkerhedssystem alvorligt. Dette har desværre også været en belastning for det 
ellers så gode samarbejde mellem vore to lande, forhåbentlig dog kun forbigående. På 
denne baggrund har det imidlertid overrasket og foruroliget Dansk-Russisk Forenings 
landsledelse, at den Russiske Føderations ambassadør til Danmark har karakteriseret vort 
land som en så alvorlig sikkerhedstrussel for Rusland, at vi må indstille os på den mulig-
hed, at danske militære enheder på dansk grund kan blive udsat for nukleare angreb. Det 
er en udmelding, som desværre får mange danskere til at stille spørgsmålet, om vi nu er 
tilbage i den gamle Kolde Krig, eller måske ligefrem befinder os i forspillet til en ny varm 
krig. 
 
Vi vil gerne opfordre både russiske og danske ansvarlige myndigheder om at være var-
somme med retorikken over for hinanden. I 1983 var den aggressive retorik mellem stor-
magterne tæt på at udløse det, vi alle frygter, en verdensomspændende atomkrig. Så 
dramatisk er den aktuelle “advarsel” til Danmark ikke. Men den kan ikke undgå at gøre 
mange danske borgere utrygge ved en nation, vi nu gennem de sidste 25 år har opfattet 
som en samarbejdspartner og efterhånden også som en nær ven.  
 
Det gode naboskab mellem Danmark og Rusland er en vigtig del af det europæiske sik-
kerhedsmæssige billede. Vi opfordrer derfor i denne situation til yderligere at styrke de 
gensidige positive kontakter mellem alle dele af det danske og det russiske samfund og 
sammen arbejde for 
  

1. afdæmpning af den for verdensfreden farlige retorik til fordel en mere afbalan-
ceret dialog 

2. nedtrapning af atomberedskabet både i øst og vest. 
3. genopbygning, inden for rammerne af organisationer som FN og OSCE, hvor 

begge vore lande er medlemmer, af det tillidsforhold, som er afgørende for sik-
kerheden og samarbejdet på vores fælles kontinent. 
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