Fjorten franske deputerede fra
Nationalforsamlingen i Moskva
for at protestere imod EU-sanktioner
Paris, 16. september 2014 (Nouvelle Solidarité) – Fjorten franske deputerede,
fra venstre til højre, var i Moskva fra den 10.-12. september for at fortælle,
at der ikke er enstemmighed i Frankrig for sanktioner mod Rusland. Besøget var
arrangeret af Foreningen for Fransk-Russisk Dialog, der har sæde i Paris.
Dialogforeningen blev grundlagt i 2004 af præsidenterne Jacques Chirac og
Vladimir Putin for at promovere en dialog, i særdeleshed mellem de folkevalgte
og virksomhedsledere, der investerer i begge lande. Delegationen blev ledet af
deputeret Thierry Mariani (UMP), som i dag sammen med den øverste chef for de
russiske jernbaner Vladimir Yakunin deler formandsskabet for Dialogforeningen.
I et interview med det fransksprogede online-magasin Russieinfo
(russiainfo.com), rapporterede Mariani, at delegationen havde mødtes med den
franske ambassadør, og derefter med Lavrovs viceudenrigsminister, i
Udenrigsministeriet. Senere blev de modtaget af præsidenten for Statsdumaen
(underhuset), Sergei Naryshkin. Tilstede ved mødet var også formanden for
Dumaens komite for udenrigsanliggender, Alexei Pushkov. Delegationen blev
modtaget af Vladimir Yakunin, såvel som også af Sergei Ivanov, stabschef for
præsidentens forretningsudvalg.
Blandt de budskaber, som russerne ønskede at viderekommunikere, sagde Mariani,
var deres uforståelse over for EU’s sanktionspolitik.
»Der har været 4 bølger af sanktioner«, fortalte Mariani til Russieinfo, »de
første to blev ’forstået’ af de russiske politikere, idet de stemte overens
med logikken i vestens utilfredshed i kølvandet på Ruslands annektering af
Krim. Den tredje sanktionsbølge blev lanceret efter tragedien med Malaysian
Airlines, før der var iværksat nogen undersøgelse. Det er ikke rationelt, at
Rusland skal sanktioneres uden noget bevis for dets skyld. Sluttelig var den
seneste bølge, effektueret fra den 11. september, endnu værre, eftersom den
blev annonceret på et tidspunkt, hvor der var en dialog mellem Poroshenko og
Putin. Vore samtalepartnere gav udtryk for deres manglende evne til at forstå
dette og deres skuffelse, samt det klare indtryk, at der er en politisk
forhåndsformodning rettet imod dem, og en kurs, der tydeligvis er dikteret af
amerikanerne.«

Mariani fortalte Russieinfo,
»at der ikke er nogen enstemmig godkendelse af sanktionerne i Frankrig. I
delegationen var der socialistiske deputerede, men også dem fra højre og
centrum. Derfor var vores budskab klart: Rusland har stadig venner i
Frankrig, og en del af den politiske klasse og befolkningen generelt
accepterer på ingen måde regeringens sanktionspolitik.«
Delegationen mødtes også med det fransk-russiske handelskammer, som
»udtrykte stor bekymring… de sagde, at mange projekter var blevet stoppet,
eller bremset… Europæiske virksomheder er utrolig forsigtige, fordi de
frygter amerikanske modforanstaltninger.«
Mariani henviste også til det katastrofale indtryk, som Frankrigs suspendering
af leverancen af Mistral-fartøjet havde skabt. På spørgsmålet om, hvorfor dette
skete, svarede Mariani:
»Dele af den amerikanske og europæiske politiske klasse havde ikke ændret sig
de sidste 20 år og befinder sig stadig i den Kolde Krig.« Han sagde, at han
til tider havde indtrykket af, at, efter angrebene på Rusland fra EU og
Europarådets parlamentariske forsamling, »er der nogle lande, som gør
regnskabet op. Når man ser den polske præsidents eller de baltiske
regeringsfolks holdning … står det klart, at de stadig er motiveret af vrede
over for Rusland.«
Tilbage i Paris var regeringen rasende og forsøgte at bruge
Nationalforsamlingens protokoller for etisk adfærd imod de deputerede.

