Putin leverede en meget fremsynet
Tale til Nationen
Torsdag, 1. marts, 2018 – Den russiske præsident Putin leverede en meget
fremsynet Tale til Nationen, eller tale om nationens tilstand, i går, hvor han
talte til en fælles session i Ruslands føderale forsamling, de to lovgivende
huse. Talens fulde tekst er udlagt på engelsk på Kremls website.
(http://en.kremlin.ru/events/president/news/56957)
Putin dækkede i talen hele spektret af økonomi, sikkerhed og internationale
emner.
Præsidenten lagde ud med sin økonomiske politik, der er centreret omkring at
løfte den russiske befolknings vilkår således, at det muliggør dens fulde,
kreative potentiale, og således også den russiske nations potentiale. Her følger
nogle enkelte uddrag af nogle af højdepunkterne i Putins inspirerende tale:
»Som jeg tidligere har sagt, så bestemmes statens rolle og position i den
moderne verden ikke kun eller i overvejende grad af naturlige resurser eller
produktionskapaciteter; den afgørende rolle spilles af folket, så vel som også
af vilkårene for hvert enkelt individs udvikling, selvhævdelse og kreativitet.
Alting afhænger derfor af indsatsen for at sikre det russiske folk og garantere
vore borgeres fremgang. Vi må opnå et afgørende gennembrud inden for dette
område.«
Putin understregede, at »verden akkumulerer nu et enormt teknologisk potentiale,
som gør det muligt at opnå et virkeligt gennembrud i forbedringen af folkets
livskvalitet og moderniseringen af økonomien, infrastrukturen og statens
styrelse og administration … de næste par år vil være afgørende for landets
fremtid. Jeg gentager; disse år vil blive afgørende …«
Med en advarsel om, at en »teknologisk forsinkelse og afhængighed vil sige
reduceret sikkerhed og reducerede økonomiske muligheder for landet og,
sluttelig, tabet af landets suverænitet … Som jeg har sagt, så vedrører
forandringerne hele civilisationen, og den blotte skala af disse forandringer
kræver en lige så magtfuld respons. Vi er rede til at yde en sådan respons. Vi
er parat til et regulært gennembrud …
I modsat fald bliver der ingen fremtid for os, for vore børn og for vort land.
Det er ikke et spørgsmål om, at nogen erobrer eller ødelægger vort land. Nej,

det er ikke faren. Hovedtruslen og vores hovedfjende er det faktum, at vi sakker
bagud. Hvis det ikke lykkes os at vende denne tendens, vil vi sakke endnu
længere bagud … Vi må beherske den kreative evne og styrke udvikling, så ingen
forhindringer står i vejen for, at vi kan bevæge os tillidsfuldt og uafhængigt
fremad. Vi må selv eje vores fremtid.«
Han fremsatte krav om en halvering af de fattige fra 20 million til 10 million i
løbet af de næste seks år, ved at tilbyde anstændige, velbetalte jobs og frigøre
befolkningens kreative potentiale. Han fremsatte nødvendigheden af at forbedre
livskvaliteten gennem en forbedret kapacitet i sundhedssektoren, boligsektoren,
højere pensioner og en garanti for en høj livskvalitet for pensionister, samt en
forøget forventet levealder på over 80 år.
Putin foreslog »at lancere et storskala, rumligt udviklingsprogram i Rusland,
som ville omfatte at udvikle byer og andre lokalsamfund ved mindst en fordobling
af udgifterne inden for dette område over de næste seks år … En renovering af
byerne bør støttes af introduktionen af den mest avancerede byggeteknologi og de
mest avancerede byggematerialer, moderne arkitekturløsninger, digital teknologi
til sociale tjenesteydelser, og sektorerne for transport og offentlige
tjenesteydelser (dvs., vand, elektricitet mm.)…
Det er vigtigt, at udviklingen af byer bliver drivkraften i hele landet. Rusland
er et land med et udstrakt territorium, og dets aktive, dynamiske liv kan ikke
være koncentreret i et par metropoler. Store byer må distribuere deres energi og
tjene som støtte for en afbalanceret, harmonisk, rumlig udvikling af hele
Rusland.«
Om infrastruktur annoncerede Putin, at »broen til Krim vil åbne for biler om et
par måneder og for tog næste år. Dette vil stimulere udviklingen af Krim og hele
det russiske sortehavsområde.«
Og yderligere, »de næste seks år må vi næsten fordoble budgettet til vejbyggeri
og vejreparationer i Rusland og bevilge mere en 11 billion rubler [$198
billion]. Han nævnte også planer om at udvikle store, eurasiske
transportkorridorer, inkl. en vej til bilkørsel, som vil blive en del af EuropaAsiatisk Stillehavsområde-korridoren, som allerede er ved at blive bygget i
samarbejde med Kina og Kasakhstan.
»Gennemstrømningskapaciteten for Baikal-Amur-hovedlinjen og den Transsibiriske
Jernbane [i den Eurasiske Landbro] vil vokse 1,5 gang, op til 180 million tons,
på seks år«, sagde Putin. »Det vil tage syv dage for containere fra Vladivostok
at nå Ruslands vestlige grænser … Volumen af transitfragt på vore jernbaner må

vokse med næsten fire gange. Det betyder, at Rusland vil blive en global leder
inden for transitfragt mellem Europa og Asien.«
Med hensyn til fragt over vand, sagde Putin, at gennemstrømningen i de russiske
havne er vokset til mere end 1 mia. ton for første gang i historien, i 2017:
»Som I ser på disse grafer, så overgår dette det niveau, som Sovjetunionen
opnåede, med mere end to tredjedele … Vi må yderligere udvide denne kapacitet,
inkl. ved at forøge kapaciteten af jernbaneforbindelsen til havne i Azov- og
Sortehavsbassinet 1,5 gang, til 131 mio. tons«, sagde han.
Putin nævnte også udvidelsen af den Nordlige Søvej og sagde, at, frem til 2025,
vil fragttrafikken langs denne rute vokse ti gange, til 80 mio. tons. »Det er
vores mål at gøre det til en virkelig global og konkurrencedygtig transportrute.
Lad mig minde jer om, at den Nordlige Søvej blev mere aktivt brugt under
sovjettiden, sammenlignet med, hvordan vi hidtil har brugt den. Vi vil afgjort
udvikle denne rute og nå nye horisonter. Det er jeg ikke i tvivl om.«
Den russiske præsident talte også længe om udviklingen af Ruslands Fjernøsten.

