
Enighed på Christiansborg:  
 
Væk med visumpligten mellem 
Danmark og Rusland! 
 
… en positiv og overraskende oplevelse refereret af 
Sven Møller Jensen 

 

Det var Ruslands ambassadør i Dan-
mark Teymuraz Rasmisvili som først 
bragte synspunktet på bane i fredags 
ved den 23. Ruslandskonference på 
Christiansborg – et synspunkt der fik 
massiv tilslutning fra konferencens øv-
rige nøglepersoner – repræsentanter 
fra Dansk erhversliv, dansk turisme, en 
række virksomheder som arbejder ak-
tivt i Rusland, konferencens arrangører 
og de hen imod 100 deltagere repræ-
senterende et bredt udsnit af danske 
NGO.er, erhvervsvirksomheder og an-
dre interesserede i Ruslandskonferen-
cens hovedtema: ”Det Handelsmæssige 
og økonomiske samarbejde mellem 
Danmark og Rusland. 
 

Den overraskende enighed havde især bag-
grund i et stærkt udtalt ønske om at øge 
det i forvejen markant voksende handels-
mæssige og økonomiske samarbejde mel-
lem landene og fokus var naturligt nok på 
forhold som kan være begrænsende og for-
sinkende overfor de mange initiativer dan-
ske virksomheder har i Rusland – og i sti-
gende omfang – russiske virksomheders in-
teresse for samhandel med Danmark. 
 
Det var også tydeligt, at man fra begge 
lande efterhånden har nemmere ved sam-
arbejdet, bl.a. fordi det gensidige kendskab 

til hinandens kulturelle og strukturelle for-
skelle ikke længere i samme grad ses som 
en hindring, men tages som en naturlig ud-
fordring i forsøget på at øge det vigtige 
samarbejde, såvel på mere traditionelle 
områder som danske entreprenøreres virke 
i Rusland som et nyere område som f.eks. 
gensidige turistmæssige interesser. 
 
Visumpligten er en hæmsko bl.a. i forhold 
til hurtige beslutninger om møder mellem 
parterne i de to lande og utvivlsomt en be-
tydelig bremse på turiststrømmen, som dog 
på trods heraf er i kratig vækst. 
 
Det er vanskeligt at forestille sig, at konfe-
renens arrangører, Dansk-Russisk Forening, 
FN-forbundet, Det Radikale Venstres Uden-
rigspolitiske Udvalg og Øst-Info K/S ikke 
benytter muligheden for at sætte spørgs-
målet dagsorden, da Rusland tydeligvis ud 
fra ambassadørens udtalelser har besluttet 
sig – væk med den gensidige visumpligt 
– også selv om Danmark i givet fald skal gå 
enegang i forhold til andre europæiske na-
tioner. 
 
Konferencens vært på Folketingets vegne,  
formanden for Udenrigspolitisk Nævn Jeppe 
Kofod, var desværre forhindret i at være til 
stede, men mon ikke han som kontaktper-
son til regeringen vil kunne argumentere 
for, at det er på tide at få fjernet visumplig-
ten til Rusland, på samme måde som det er 
sket med så godt som alle tidligere ”Øst-
bloklande”. 
 
Lad os snarest muligt få fjernet den overle-
vering fra en fjern fortid, som vi heldigvis 
stort set har lagt bag os. En kærkommen 
hjælp til øget samhandel med det måske  
vigtigste af de såkaldte BRIK-lande. 
 
Er der tungtvejende begrundelser for at op-
retholde visumpligten mellem Danmark og 
Rusland? 
 
Rusland har truffet sit valg, hvad gør Dan-
marks Folketing? 
 
Mere om konferencen kan findes på 
www.dkrus.dk. 
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