Afgørende
tysk
rolle
i
genoplivelsen af relationer
mellem EU og Rusland
I en vurdering af møder den 13.-14. februar, som den tyske
udenrigsminister Frank-Walter Steinmeyer havde i Moskva med
Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov og præsident Vladimir
Putin, sagde Alexander Rahr (Tysk Udenrigspolitisk Selskab,
Tysk-Russisk Forum) i et interview med Voice of Russia fredag
aften, at disse møder har potentialet til at genoplive
konstruktive relationer mellem Europa og Rusland og dermed få
en »historisk« dimension. »De tysk-russiske relationer er
meget bedre end relationerne mellem EU og Rusland generelt.
Tyskland har altid haft et specifikt syn på Rusland og har
altid været interesseret i at opbygge pragmatiske, virkelige
politiske relationer med Rusland, ulig andre dele af EU, som
nu har for mange konflikter med Rusland.«
Steinmeyer, sagde Rahr, var hovedarkitekten bag daværende
kansler Schröders russiske politik for ti år siden, han
opfandt idéen om partnerskab for modernisering mellem Rusland
og Tyskland, og han er nu rejst til Moskva »med en meget
interessant pakke … med nye idéer om, hvordan dette
partnerskab for modernisering skal forstærkes. Og et
hovedelement i dette partnerskab er samarbejde mellem små og
mellemstore virksomheder mellem tyske og russiske selskaber.
Jeg mener, at dette er den måde, hvorpå de tyske og russiske
økonomier kunne samarbejde yderligere, ud over de store
projekter, som allerede er ved at blive en del af samarbejdet
mellem større selskaber i begge lande. Nu kommer de
mellemstore virksomheder i spil, og jeg tror, det vil tjene et
partnerskab for modernisering på begge sider og også et bedre
samarbejde mellem de to lande på det politiske plan.«
Indrømmet, der er stadig mange forhindringer, sagde Rahr, »Men

jeg tror, at tyske og russiske diplomater altid har arbejdet
godt, når de diskuterede dem og udglattede hjørnerne i
overgangen til en form for løsning. Jeg er forsigtigt
optimistisk mht., at tysk diplomati kunne blive et redskab til
at finde en vej ud af den ukrainske krise.
Tyskland er måske ikke det eneste, men er et af de meget
stærke lande i Vesten, der netop offentligt har sagt, at vi
ikke kan løse ukrainske problemer uden eller imod russiske
interesser.«
»Og nu må Tyskland overbevise andre europæiske lande om, at vi
behøver en form for trekantsdialog eller trilaterale samtaler,
muligvis forhandlinger, ikke specielt om Ukraine, men om hele
Partnerskabet mod Øst inklusive Rusland. Og det kunne blive
begyndelsen til et virkeligt gennemførligt og funktionelt
Partnerskab mod Øst, snarere end dette partnerskab, som vi har
set før i de seneste fem år, som mere var udarbejdet til at
distancere Rusland fra Europa, til at isolere Rusland. Det var
mere rettet mod Ukraine og Moldova end mod samarbejde med
Rusland. Det må ændres.«

