Ruslands præsident Putin foreslår at
integrere APEC
gennem Bælte & Vej Initiativet
9. nov., 2017 – Den russiske præsident Putin skrev en artikel i går, der blev
udlagt på Kremls webside og udgivet i mange nyhedsagenturer og medier, og som
fremlagde Ruslands rolle på det 25. APEC Økonomiske Lederes Møde i Da Nang,
Vietnam, med titlen, »Det 25. APEC Økonomiske Lederes Møde i Da Nang: Sammen mod
fremgang og harmonisk udvikling«.
Alt imens han indledte med udtalelser om Ruslands planer om at samarbejde med
APEC-nationerne og støtte en frihandelsaftale, så udtrykte han forbehold mht.
dette og forklarede: »Selvfølgelig bør det storstilede projekt for at skabe
APEC-frihandelsområdet udføres med behørig hensyntagen til de erfaringer, der er
vundet gennem implementeringen af nøgleformaterne for integration i det
asiatiske stillehavsområde og Eurasien, inklusive den Eurasiske Økonomiske
Union, hvor Rusland samarbejder med Armenien, Belarus, Kasakhstan og Kirgisistan
…
I forbindelse med dette, vil jeg gerne nævne vores idé om at skabe det Større
Eurasiske Partnerskab. Vi har foreslået, at det dannes på basis af den Eurasiske
Økonomiske Union og Kinas Bælte & Vej Initiativ. For at gentage det, så er dette
et fleksibelt, moderne projekt, der er åbent for andre deltagere.
En omfattende udvikling af infrastruktur, inkl. transport, telekommunikation og
energi, vil tjene som grundlaget for en effektiv integration. I dag moderniserer
Rusland aktivt sine havne og lufthavne i det Russiske Fjernøsten og udvikler
transkontinentale jernbaneruter og bygger nye gas- og olieledninger. Vi er
forpligtende engageret til implementeringen af bilaterale og multilaterale
infrastrukturprojekter, der vil forbinde vore økonomier og markeder. Blandt
andre projekter refererer jeg her til Energi-Superringen, der forener Rusland,
Kina, Japan og Republikken Korea, samt Sakhalin-Hokkaido-transportforbindelsen …
For Rusland er udviklingen af vores fjernøstlige område en national prioritet
for det 21. århundrede. Vi taler om at skabe territorier med avanceret,
økonomisk vækst i denne region, og som forfølger udvikling af naturlige resurser
i stor skala og støtter avancerede, højteknologiske industrier, såvel som også
investerer i menneskelig erfaring, uddannelse og sundhedssektor og skabelse af
konkurrencedygtige forskningscentre.

Vi håber, at vore udenlandske partnere, primært fra APEC-økonomier, vil spille
en aktiv rolle i gennemførelsen af disse programmer og projekter. Så meget desto
mere, fordi udenlandske deltagere på det årlige Østlige Økonomiske Forum, der
blev afholdt i Vladivostok, allerede har fået muligheden for at vinde tillid til
udsigterne og gennemførligheden af vore planer …«
Om kulturelt samarbejde skrev Putin: »Vi tillægger en styrkelse af vore
kulturelle bånd og en udvidelse af vore kontakter inden for videnskab og
uddannelse særlig betydning. Vi vil fremadrettet fokusere på at skabe et fælles
uddannelsesrum for det asiatiske stillehavsområde, og ét af dettes centre kunne
blive det Fjernøstlige Føderale universitet.«

