Nordisk Råd: EIR-interview
med Erkki Tuomioja, Finlands
fhv. udenrigsminister,
om at nedtrappe konflikten
med Rusland.
København, 1. nov., 2016 – Erkki Tuomioja, tidligere finsk
udenrigsminister
og
nuværende
socialdemokratisk
parlamentsmedlem, blev interviewet af EIR ved Nordisk Råds
sammentræde i København den 1. nov., 2016. (I 2011, mens
Tuomioja var udenrigsminister, havde han responderet på EIR’s
spørgsmål om faren for krig med Rusland).
Følgende er et resume af de vigtigste punkter:
Der er en masse krigslignende retorik i pressen i Sverige og
Finland, jo, det inkluderer Rusland, men, hvis man ikke var
velinformeret og blot læser den svenske og finske presse,
skulle man tro, at Rusland står for at angribe disse lande,
hvad dag, det skal være, hvilket er fuldstændig latterligt.
Der er kun et lille skridt fra krigsretorik, og så til krig.
Det baltiske område har været et område for opvisning af
militær styrke, og vi må sørge for, at det ikke bliver et
område for BRUGEN af militær styrke.
De fejltagelser, som Vesten har gjort mht. til Rusland,
retfærdiggør ikke, at de overtræder international lov. Vi må
analysere fortiden, for, at undgå fejltagelser i fremtiden er
nødvendigt, for at vi kan komme ud af denne onde cirkel med
konfrontation, og for en skridt-for-skridt tilbagevenden til
normale relationer.
Som respons på et spørgsmål om deployering af NATO-tropper i
Baltikum, Polen, Norge, missilforsvarssystemer osv.: Disse

deployeringer er forståelige ud fra historiske grunde, hvad
enten de er velfunderede eller ej. Jeg tror ikke, de er
bekymret over NATO-styrkerne, men de er bekymret over
missilforsvaret, et globalt, strategisk spørgsmål.
Som svar på, hvordan vi kommer tilbage fra randen: Dæmp
propagandaen og krigeriskheden ned på alle sider. Man behøver
en meget mere realistisk fremgangsmåde, og at arbejde på et
meget pragmatisk, konkret samarbejde. Til trods for denne
retorik og voksende spændinger er mange sfærer ikke berørt,
som Arktisk Råd, det europæiske Miljøråd (?) og den nordiske
dimension. Det har ikke været i nogens interesse at
introducere spændinger i dette pragmatiske samarbejde. Jeg
tror ikke, vi endnu ser en tilbagevenden til en global, kold
krig. For det første bliver krigen ikke global, fordi det
meste af verden ikke ville gå med på nogen af siderne.
Mht. spørgsmålet om at droppe sanktionerne og øge det
økonomiske samarbejde: Der må være fremskridt i
Minskaftalerne, hvilket ikke udelukkende er Ruslands skyld,
der er også spørgsmål på den ukrainske side, men alle positive
udviklinger bør mødes med en ophævelse eller en formindskelse
af sanktionerne. Krim-sanktionerne vil forblive i den nærmeste
fremtid. Under andre omstændigheder kan en løsning, acceptabel
for alle, findes for Krim, men tiden er ikke inde til det nu.
Mht. debatten i Finland om disse ting: Selvfølgelig er der en
debat. Der er en lille minoritet, der arbejder for et NATOmedlemskab. Men vi som et oppositionsparti støtter den måde,
vores præsident har håndteret situationen.

