Den tyske Körberstiftelse
vært for Sergei Lavrov i en
ligefrem dialog
17. juli, 2017 – Den tyske Körberstiftelse (Körber Stiftung)
holdt et møde den 13. juli i Berlin, der så deltagelse af den
russiske udenrigsminister Sergei Lavrov, lederen af München
Sikkerhedskonferencen Wolfgang Ischinger, Alexander Rahr fra
Tysk-Russisk Forum, tidligere tyske udenrigsminister Joschka
Fisher, samt andre, og frembød en mulighed for en ligefrem
diskussion, hvilket fandt sted, som det ses af rapporten fra
Sputnik.
Alexander Rahr sagde, »For mig var det vigtigt, at
udenrigsminister Lavrov fik lejlighed til at tale om den
russiske narrativ om begivenheder i en hel time. Det russiske
synspunkt afvises ofte af Vesten som propaganda, men i dag …
lykkedes det os at få en dialog … Vi må finde en fælles
løsning på Syrien. Vi har ligeledes brug for en fælles,
europæisk sikkerhedsstruktur. Vi har brug for at forsøge at
integrere Rusland i disse processer.«
Minister Lavrov kommenterede Ischingers beskrivelse af den
russiske udenrigspolitik som »en katastrofe«, i et nyligt
interview i ’Kommersant’.
»Jeg ser, at hr. Wolfgang Ischinger er blandt tilhørerne«,
sagde Lavrov. »Jeg har for nylig læst hans interview til en
russisk avis, hvor han sagde, at Ruslands udenrigspolitik var
en ’katastrofe’. Gad vide, hvordan han ville beskrive den
politik, som de, der har gennemført scenariet i det større
Mellemøsten, i Irak, Syrien, Libyen og Yemen, har ført. Ville
han mon beskrive det som en triumf?« Dernæst responderede
Lavrov til Ischingers kommentarer og sagde, at USA og dets
allierede »foretrækker at udråbe sig selv som de eneste

vindere … De traf deres valg til fordel for at ændre
skillelinjerne op mod vore grænser – gennem udvidelsen af NATO
og dernæst gennem gennemførelsen af EU ’s program for
Partnerskab mod Øst … hvor de præsenterede deres østlige
partnere for dilemmaet om at vælge enten Rusland eller
Vesten«.
Sluttelig understregede Lavrov ligeledes: »De, der kendere
russere, vil forstå, at det ikke ligger i vores natur at blive
fornærmede eller bære nag til nogen. Hvis og når EU finder det
nødvendigt at vende tilbage til normale relationer med
Rusland, vil vi gengælde tjenesten og fremme samarbejde i det
tempo og i den grad, som vore partnere er parat til at leve op
til. Men jeg tror, vi vil bevare et ’sikkerhedsnet’ mod
eventuelle nye tilbagefald til konfrontation.«
Sergei Lavrovs tale kan høres her – begynd 16:40 min. – med
engelsk voiceover.

