Statsministre fra Norge og
Finland
besvarer
EIR’s
spørgsmål om konflikten med
Rusland
København, 1. nov. 2016 – Følgende ordveksling fandt sted ved
en pressekonference med de otte nordiske og baltiske
statsministre, i sammenhæng med, at Nordisk Råd træder
sammen i København, den 1. nov., 2016. En video vil blive
udlagt på dette indlæg snarest.
EIR: Jeg vil gerne spørge om relationerne med Rusland, som er
meget vigtige for de nordiske og baltiske lande. Den
amerikanske professor Stephen Cohen ved New York Universitet i
New York har kaldt situationen for potentielt værre end
Cubakrisen (1962), og nogle af årsagerne hertil er, at der er
nogle i Vesten, der afviser at tillade en multipolær verden.
Hvordan kan de nordiske og baltiske lande deeskalere
konflikten, der, hvis det ikke stoppes, kunne føre til
verdenskrig, og ville tættere, økonomiske relationer være en
del af denne deeskalering?
Norges statsminister Erna Solberg (partiet Høyre): Resumé,
parafrase:
Det er vigtigt, at lande ikke overtræder international lov.
Rusland garanterede Ukraines grænser i 1994, men de
annekterede Krim, og de har militært personel i Østukraine.
Gruppen af Normandiet 4 forsøger at deeskalere. Begge parter
må levere i henhold til Minskaftalen. Små landes første
forsvarslinje er international lov. Det er derfor, vi må stå
fast på sanktionerne og håbe, at det vil øge Ruslands ønske om
at samarbejde og levere mht. Minskaftalen.
Som vi drøftede på vores møde, så er der forskel på de

spændinger, man føler i de baltiske lande (Baltikum: Estland,
Letland, Litauen), i forhold til de nordiske lande (Norden:
Danmark, Norge Sverige, Island, Finland, samt Færøerne,
Grønland og Åland). De nordiske lande har meget samarbejde med
Rusland om fælles spørgsmål. Vi vil sikre, at vi har evnen til
at forsvare os gennem NATO, men vi inviterer også Rusland til
at være en del af vore militære aktiviteter som observatører.
Nogen gange deltager de, andre gange ikke. Vi ønsker en dialog
og at bevare Norden så normal som muligt, men vi kan ikke have
en verden, hvor store lande blot afgør, hvad de vil gøre med
deres naboer.
Den finske statsminister Juha Sipilä (Centerpartiet): 1. Vi må
forblive forenet. 2. For at ophæve sanktionerne må
Minskaftalerne opfyldes. 3. Midt i krisen må der være en
dialog mellem os og Rusland.
Se Også:
Nordisk Råd: EIR-interview med Erkki Tuomioja, Finlands fhv.
udenrigsminister om at nedtrappe konflikten med Rusland.
Nordisk Råds møde: Interview med islandsk parlamentsmedlem
Steingrímur J. Sigfússon: for Glass/Steagall-bankopdeling;
tager afstand fra konfrontationspolitikken mod Rusland
Foto: Den svenske statsminister Stefan Löfven, den finske
statsminister Juha Sipilä, statsminister Lars Løkke Rasmussen,
den norske statsminister Erna Solberg og den islandske
socialminister Eygló Harðardóttir, da der onsdag var
familiefoto inden mødet i forbindelse med Nordisk Råds 68.
session i København. [Scanpix/Nikolai Linares]

