Прикро, що ми втратили російську делегацію
Питання від агенції «Спутнік» і відповіді на них Андреаса Ґросса після
січневої сесії Ради Європи
Дайте, будь ласка, короткий коментар щодо ситуації з російською
делегацією?
Прикро, що ми втратили її. Більшість вирішила позбавити російську
делегацію права голосу. Всі знали, що, коли це станеться, російська
делегація залишить сесію. Невелика, але фанатична меншість
перешкодила, щоб був проголосований компромісний варіянт – вони
ненавидять росіян, вони не мають ніякої довіри до них, не вірять їм ні в
чому. Я спробував усе, щоб цього уникнути. Мій колега Штефан Шенах
також. Ми переконані, що військового вирішення проблеми немає; але не
буде й мирного вирішення без розмов, спільної роботи й результатів нашої
роботи. Тепер ми не можемо працювати й розмовляти; тож будь-який
прогрес в інтересах мільйонів українців і росіян малоймовірний.
Як Ви гадаєте: повернення повноважень у квітні якось змінить
ситуацію?
Боюся, що ні. Жоден з 22 кроків, запропонованих у звіті Шенаха, не був
зроблений. Найімовірніше, буде ще гірше. А без будь-яких контактів ми не
вивчимо іншу думку й не зможемо змінити хід подій. Тож у квітні в нас
буде дискусія без російських колег і без будь-якого можливого
конструктивного результату. Повернення повноважень можливе лише в
червні. Але й тоді це буде друга дискусія про Росію без російських колег і
стагнація, якщо не регрес, триватиме. Прикро, що уряд Росії не дає нам
бодай маленького знаку доброї волі – з таким знаком, ми могли б досягти
іншого результату на січневих дебатах і відновили б спільну роботу, що її
почали торік восени.
Чи можливий діялог між Росією та Радою Європи, враховуючи
рішення російської делегації?
Дипломати говоритимуть один з одним, так само й адвокати та деякі
державні службовці, але «силова машина» РЄ – ПА – не зможе
використовувати свій потенціял всеєвропейської парламентської трибуни,
бо ПA зменшила платформу, де росіяни не мають більше ніякого місця. Не
буде ніякого діялогу, а отже й спільного процесу вивчення іншої думки, не
буде двосторонніх самокритичних роздумів, тож і нового шансу зупинити
насильство й повернутися до суттєвіших і критичніших змін також не буде.
Я дуже намагатимусь, щоб у січні 2016-го можна було б це змінити, але тут
я не оптиміст. Деякі парламентарі, звичайно, як і раніше зустрічатимуться
один з одним в Росії чи будь-де в іншому місці, але ніякого діялогу в
межах такої організації, як Рада Європи, не буде, а отже її потенціял
зменшується.

