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На минулому тижні Рада Європи та Росія провели цілу серію
контактів, спрямованих на те, щоб досягти взаєморозуміння щодо
української кризі та участі в ньому Москви. 4 вересня Росію відвідав
генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд, а за два дні до
цього голова Держдуми Сєрґєй Наришкін прилетів до Парижа, щоб
узяти участь у засіданні Президентського комітету Парламентської
асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Нагадаємо, що ПАРЄ була єдина
міжнародна організація з тих, де Росія має повноправне членство, що
наклала санкції на російську делегацію через російську анексії Криму.
Що може змінитись у результаті таких інтенсивних контактів Росії
та Ради Європи? Чи повернеться Росія в ПАРЄ цієї осені під час
наступної сесії Асамблеї у Страсбурзі? На ці питання в інтерв’ю
кореспондентові Російської служби «Голосу Америки» відповів
доповідач ПАРЄ по Росії швейцарський парламентарій Андреас Ґросс.
Даніла Ґальперовіч: Чи є, на вашу думку, в ПАРЄ можливості
хоч якось посприяти примиренню між Росією та Україною? Адже
обидві країни представлені делегаціями в Асамблеї.
Андреас Ґросс: Багато міжнародних організацій мають певний
потенціал і можливості, щоб розв’язувати такі конфлікти. Але що далі
відбувається ескалація цієї кризи (а там тепер уже йде війна), то менше
міжнародні організації, а тим паче самі держави, втягнуті в конфлікт,
мають змоги допомогти зупинити війну. Але навіть у такий момент
Парламентська асамблея Ради Європи може внести свій вклад,
організовуючи дискусію, під час якої представники обох сторін могли
б встановити, в чому саме в них є розбіжності. Але щоб таке
відбувалося, потрібно зустрічатися.
Д. Ґ.: А як зустрічатися, якщо ПАРЄ обмежила російську
делегацію в правах?
А. Ґ.: Так, це сталось у квітні через те, що Росія порушила
безліч принципів міжнародного права, поставивши під питання саму
основу існування таких організацій, як Рада Європи. Не можна
силовими способами зсовувати кордони держав, потрібно обов’язково
поважати суверенітет і територіальну цілісність інших країн, особливо
– тієї країни, що є партнером у міжнародній організації. Ось чому ми
призупинили право голосу делегації Росії в ПАРЄ. Але у відповідь
російська делегація взагалі покинула сесії ПАРЄ, і ми більше навіть не

зустрічаємося. Ось чому на минулому тижні Президентський комітет
ПАРЄ намагався подолати цю ситуацію браку контактів один з одним.
Без нормальної розмови неможливо зрозуміти, що робити далі,
зокрема для того, щоб подолати конфронтацію й насильство. Я
особисто дуже хотів би якось переконати й пана Путіна, і пана
Наришкіна в тому, що нам потрібно відновити діалог у межах
парламентської дипломатії.
Д. Ґ.: Чи вдається вам достукатися до ваших російських
партнерів?
А. Ґ.: Дещо зробити вдається. Пан Наришкін приїжджав 2
вересня в Париж на засідання Президентського комітету ПАРЄ, і ми
мали змістовну розмову, що тривала близько 4 годин, зокрема й за
обідом. Всі учасники розмови погодилися, що нам треба таке
обговорення. Ми вочевидь розходимось у нашому сприйнятті ситуації
та її аналізі, та ми домовилися й наділі проводити такі зустрічі, щоб
відновити той самий канал парламентської дипломатії, що про нього я
говорив. Це могло б призвести до відновлення повноважень російської
делегації в ПАРЄ в січні майбутнього року.
Д. Ґ.: Але не тепер?
А. Ґ.: Так, нині це не може відбутися, бо більшість у ПАРЄ
налаштована проти дій Росії навіть сильніше, ніж те було у квітні
цього року. Потрібно зауважити, що, звичайно, все, що відбувається,
відновлює стан «холодної війни», повертає в політику її менталітет,
який, як ми думали, був уже 25 років як у минулому. І є величезний
ризик того, що війна знову стане інструментом політики в Європі, чого
не було з часів Другої світової.
Д. Ґ.: Чи сподіваєтеся ви, що в нинішній ситуації можна
досягнути компромісу, якщо навіть припинення вогню на сході
України до ладу не дотримується?
А. Ґ.: Мені здається, що з паном Наришкіним цілком можна
розмовляти й домовлятися про таку собі загальну платформу. Початок
цього якраз й спричинила бесіда на Президентському комітеті в
Парижі, і протягом вересня російські парламентарії братимуть участь у
засіданнях різних комітетів ПАРЄ. Ми складемо список наших
пропозицій з української проблеми, після чого відвідаємо Москву на
запрошення пана Наришкіна. Голова Держдуми, як на мене, не схожий
на інших керівних людей у Думі, що здатні лише висміювати Раду
Європи й говорити про організацію, в якій самі ж перебувають, лише
негативне.

