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Pressemeddelelse – 25.2.2022, til udsendelse
Det er med bestyrtelse og sorg, at vi i Dansk-Russisk Forening har fulgt den seneste udvikling i det østlige Europa,
kulminerende i en massiv invasion af Ukraine fra Ruslands side som stadig klarere sigter mod en erobring og besættelse
af hele landet. Det er noget som vi ikke har set i Europa siden Sovjetunionens besættelse af Tjekkoslovakiet i 1968.
Som en forening, hvis formål er at styrke det kulturelle, økonomiske og miljømæssige samarbejde mellem danskere og
russere og den mellemfolkelige forståelse mellem de to folk, er den seneste udvikling noget af det værste, der kunne
ske. Præsident Putin har lanceret et angreb på et naboland, som udgør et eklatant brud på internationale aftaler, fra FNpagten af 1945 og Helsinki-aftalen af 1975 til Budapest-aftalen af 1994 og Minsk-aftalerne fra 2014.
Vore tanker går naturligvis i første række til befolkningen i det ramte Ukraine, men også til de mange modige russiske
demonstranter, som i byer både i europæisk og asiatisk Rusland trodser demonstrationsforbudet, negligerer
arrestationerne og protesterer mod deres lands angreb på et næsten forsvarsløst naboland, af hvilket Rusland allerede
kontrollerer store områder i øst. Ansvaret for angrebet ligger klart hos Ruslands politiske ledelse, ikke hos den
almindelige russer, hvad enten hun eller han bor indenfor eller udenfor Rusland. En autoritær præsident har ledt sit land
ud på en farlig vej, som kan koste mange også russiske liv.
Ud over den direkte skade på det ukrainske samfund og virkningerne af sanktionerne på levevilkårene i Rusland vil
krigen skabe udbredt og dyb uvilje og mistillid ikke blot til den russiske stat, men også til russerne som folk, i hele verden.
Men mange, mange russere er lige så chokerede og vrede som vi er, i Danmark og i Dansk-Russisk Forening. Vi er af
den overbevisning, at den autoritære russiske ledelse bringer skam over den russiske nation ved at angribe en fredelig
og militært underlegen brodernation, som tilbage i 1994 opgav sine atomvåben i tillid til, at ingen ville true dens nyvundne
selvstændighed.
Derfor er det vigtigt at understrege, at Dansk-Russisk Forening ikke er en venskabsforening mellem Danmark og
Rusland som stater, men en uafhængig civilsamfundsorganisation af Ruslandsinteresserede til oplysning om russisk
kultur og samfundsliv i Danmark og til fremme af forståelsen mellem vore to folk, som hidtil har levet fredeligt med
hinanden som naboer gennem mere end 1000 år, og hvor der også i dag er mange blandede ægteskaber. Disse bånd
skal ikke rives over af Ruslands aktuelle leder, som 30 år efter den frivillige opløsning af Sovjet forsøger at skrue
udviklingen tilbage til Sovjetmagtens dage, godt nok under et andet flag, men med de samme metoder.
Den umiddelbare konsekvens er, at de to konferencer på Christiansborg, som foreningen i samarbejde med andre
danske civilsamfundsorganisationer skulle have afholdt i 2020 og 2021, men måtte udskydes pga. pandemien til hhv. 17.
marts og 6. maj i år, vil blive gennemført med et andet indhold, som vil fokusere direkte på den aktuelle krig, dens
baggrund og dens konsekvenser for det internationale samfund. Det er på tide at vise vores medfølelse og solidaritet
med alle ukrainere og russere, som vender sig imod disse uværdige voldshandlinger og brud på den internationale
retsorden, vi alle er forpligtede på i kraft af vores medlemskab af FN, OSCE og Europarådet.
Man kunne som Dansk-Russisk Forening i den aktuelle situation vælge at lukke foreningen ned, som det skete med
Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen. Men Dansk-Russisk Forening adskiller sig fra Landsforeningen ved at være
en rent mellemfolkelig, helt uafhængig medlemsfinansieret organisation, som primært satser på oplysning om Rusland i
Danmark og om Danmark i Rusland, kulturudveksling mellem folkene og det personlige møde mellem
mennesker, ikke diplomati og politik. I denne absurde og kritiske situation er det de berørte mennesker, russere og
danskere såvel som ukrainere og alle andre, der står i fokus for os. Derfor anser jeg det for vigtigt, at både landsledelsen
og de 5 regionale afdelinger af Dansk-Russisk Forening fortsætter deres virksomhed og især gør den folkeoplysende del
af foreningens formål til en højt prioriteret pligt. Gennem vore foredrag, konferencer og andre arrangementer skal vi
sørge for, at både vores medlemmer og andre bliver alsidigt orienteret om hvad der sker – og får mulighed for at drøfte
det. Det er vigtigere end nogensinde – intet skal være mørkelagt!
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