Det vi ikke hører så meget om …

Esbjerg 22.januar 2022

Åbent brev til partiernes udenrigspolitiske ordførere i Udenrigspolitisk nævn i Folketinget:
Rusland har fremlagt to forslag om situationen ved Ukraine/Baltikum, til henholdsvis USA og Nato.
Se sidstnævnte https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790803/?lang=en&clear_cache=Y
Den russiske viceudenrigsminister Alexander Grushko henviste i et interview fra 12.januar i år til
dette forslag. Se https://www.youtube.com/watch?v=BErSwPlh3xg&t=1780s
Forslaget ligger i sin helhed tæt op af Oluf Palmes ”Kun en fælles sikkerhed er en reel sikkerhed”
som var gældende doktrin for afspændingen/nedrustningsarbejdet i 1980-90 erne.
I 1962 truede USA med en 3.verdenskrig, hvis Sovjetunionen satte atomraketter op på Cuba, fordi
USA følte sig truet. Sovjetunionen afstod fra at opsætte raketterne.
Her i 2022 ligger der nu 6 Nato lande (Norge, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen) med baser
og fjendtlig militær/våben med direkte grænse op til Rusland. En yderligere indmeldelse af Ukraine
i Nato med mulighed for udstationering af fjendtligt militærpersonel/våben, mon ikke Rusland med
rette kan føle sig truet af dette og måske derfor opstillet 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine?
Det russiske forslag tager netop hensyn til begge parters bekymringer, som er grundlæggende for
et forsøg på en konfliktløsning.
I artikel 1 hedder det ”…parterne ikke må styrke deres sikkerhed individuelt… på bekostning af
andre parters sikkerhed…”
Der lægges op til fortsat kommunikation i artikel 3 ”..opretholder dialog og interaktion om
forbedring af mekanismer til at forhindre hændelser på og over det åbne hav..”
Endvidere agiteres for en demilitariseret zone ned gennem Østeuropa i artikel 7 ”…ikke udfører
militærøvelse eller andre militære aktiviteter … i en zone med aftalt bredde… på hver sin side af
grænselinjen …”
Det er vores håb, at dette tillidsskabende initiativ forhandles i disse dage, men det undrer os, at
forslaget ingen kommentarer har fået fra vestlig side, man har kun raslet med sablen og flyttet
militære tropper?
Vi vil derfor opfordre dig og dit parti til at oplyse om forslaget og gå i dialog med
udenrigsministeren og forsvarsministeren om at opfordre Nato til at tage Rusland på ordet og indgå
konstruktivt i en forhandling af det russiske forslag.
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