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.«

Xi-Putin topmøde udvikler spændende
perspektiver
for kinesisk-russisk økonomisk
samarbejde
5. juli, 2017 – Gid andre møder mellem internationale ledere var lige så lovende
for deres nationers befolkninger, som det netop afsluttede topmøde mellem Xi
Jinping og Putin!
De 40 bilaterale aftaler, der blev underskrevet, drejede sig om alt fra landbrug
til samarbejde inden for Bælte & Vejs globale udviklingsinitiativ, med et par
private kontrakter, der også blev underskrevet på sidelinjerne af topmødet. For
at støtte disse økonomiske udviklingsinitiativer, gav præsidenterne deres støtte
til aftalen mellem den Russiske Direkte Investeringsfond og Kinas
Udviklingsbank, for at skabe en fælles investeringsfond på næsten $10 mia. (65
mia. yuan). Præsident Putin rapporterede, at de også havde aftalt »at fortsætte
med konsultationer om den udvidede anvendelse af vore nationale valutaer i
gensidige transaktioner og i investering«, og at de havde »sat sig den opgave
mere aktivt at udvikle kreditsfæren og den finansielle sfære, samt samarbejdet i
dette felt«.
Højteknologi og videnskabeligt samarbejde stod højt på deres dagsorden. Under
deres pressekonference bagefter, nævnte Putin den succesfulde konstruktion af
den første enhed af Tianwan-kernekraftværket (den største i drift i Kina, bygget

med russisk teknologi) og sagde, at endnu to enheder ville komme i drift i 2018.
De to præsidenter instruerede ligeledes det russiske atomenergiagentur Rosatom
»om at underskrive en pakke af dokumenter om fire projekter for kernekraftværker
i Kina før udgangen af 2017«, rapporterer Sputnik.
»I dag har vi særligt fokuseret på højteknologiske industrier – primært fælles
rumforskning. Vi arbejder på det næste rumprogram for 2018-2022«, rapporterede
Putin ligeledes.
Idet han nævnte Moskva-Kazan-højhastighedsjernbaneprojektet som blandt de fælles
hovedprojekter, sagde Putin ligeledes, at de to havde drøftet »lokaliteten for
rullende materielfremstilling i Rusland«.
Han rejse også spørgsmål om voksende videnskabelige og uddannelsesmæssige bånd
mellem Rusland og Kina, og der er 17.000 russiske studenter i Kina, som
præsidenten ser vokse til 100.000 studenterudvekslinger frem til 2020. For
eksempel vil det første russisk-kinesiske universitet begynde at optage sine
første studerende i september måned.
Under deres fælles pressebriefing understregede Putin atter engang, at deres
fælles, økonomiske projekter udgør en del af deres bestræbelser for at »forbinde
aktiviteterne i den Eurasiske Økonomiske Union med det kinesiske initiativ for
det Økonomiske Silkevejsbælte«, som de diskuterede »i dybden … i
overensstemmelse med vores idé om at danne et bredt, eurasisk partnerskab«.
Putin forklarede:
»Vi se et stort potentiale i den fælles anvendelse af den Nordlige Søfartsrute
og den Transsibiriske Jernbane og Baikal-Amur-jernbanen. Dette er i vid
udstrækning i overensstemmelse med vore kinesiske partneres initiativer, der
blev drøftet under det nylige Bælte & Vej Internationale Forum i Kina. Den
kinesiske leders initiativ fortjener omhyggelig opmærksomhed og vil blive
støttet af Rusland på enhver måde.
Jeg er overbevist om, at disse storstilede projekter vil resultere i intensiv
handel, moderne produktion og jobs og den hastige udvikling af russiske og
kinesiske områder.«

’Fremtiden fødes i dag: Integration
og infrastruktur’ til at løfte verden
op
Leder fra LaRouche PAC, 30. maj, 2017 – 1.-3. juni træder Skt. Petersborg
Internationale Økonomiske Forum (SPIEF) sammen, under værtskab af den russiske
præsident Vladimir Putin, der for to uger siden var æresgæst på Bælt & Vej Forum
for Internationalt Samarbejde (BVF) i Beijing, og som netop i går i Paris førte
strategiske forhandlinger med præsident Emmanuel Macron. I går gav TASS en
forhåndsvisning af mødet i Skt. Petersborg, under titlen, »Fremtiden fødes i
dag: Integration og infrastrukturprojekter i Eurasien«. Den rapporterer om den
kendsgerning, at en opbygning af nationer nu er ved at komme sammen – EAEU
(Eurasisk Økonomisk Union), SCO (Shanghai Samarbejdsorganisationen) og Bælt &
Vej-initiativ (BVI), plus tre nationer i BRIKS – for at fremme storstilede
projekter, der udføres ud fra et »globalt standpunkt«, til alles fordel. Der
sættes fokus på specifikke projekter, såsom Vostochny Cosmodrome (Kosmodrom
Øst), som Japan er interesseret i at deltage i; og den »Østlige Polygon« – det
fjernøstlige program for forbundethed – konnektivitet – som involverer den
Transsibiriske Jernbane, Baikal-Amur Hovedlinjen, regionale grænseovergange og
havne.
Mødet i Skt. Petersborg er nu den optimistiske »nye norm« i Eurasien, ledet af
Kina og Rusland; og billedet er ved at blive fyldt ud for andre dele af verden.
I Afrika finder den storstilede åbning af Nairobi-Mombasa-jernbanen sted, hvis
480 km ses som den første strækning i den fremtidige, østafrikanske,
længdegående jernbanekorridor. »At forbinde nationer og give mennesker
fremgang«, lyder mottoet på den nye, kenyanske linjes lokomotiver.
Uvidende om denne kendsgerning om denne globale omgruppering for udvikling –
eller værre endnu, med had til den – er de politiske kræfter, der er sat i gang
imod dens succes, og som for størstedelens vedkommende kommer fra den
depraverede, britiske imperieflok. Der er et grelt misforhold mellem
virkeligheden og så atlanticisternes forslag. Fra Europa kommer der fortsatte
angreb mod præsident Trump og mod de amerikanske vælgere, der indsatte ham i
embedet, og mod Trumps modstand mod ’grønt’ folkemord og NATO-geopolitik. Mandag
fortsatte kansler Angela Merkel i Berlin de bebrejdelser imod USA, som hun havde
udtalt efter sidste uges G7-møde. I en tale på en konference for bæredygtig
udvikling sagde hun, at hun fortsat er en »overbevist atlanticist«, og at man
ikke kan stole på USA; »vi europæere må virkelig tage skæbnen i egne hænder«,

især mht. klimapolitik. I dag krævede hun, at Europa er »pro-aktiv i
internationale anliggender«. Den tyske udenrigsminister Sigmar Gabriel angreb
Trumps »snæversynede« politikker, der har »svækket« Vesten og EU-interesser.
Her til morgen svarede Trump igen i et tweet, men sammenhængen går langt videre
end til øje for øje. På spil står præsidentskabets eksistens, USA’s integritet
som nation, og om USA – meget snart – vil stille sig på linje med det nye
paradigme, med Verdenslandbroen/Ny Silkevej. Faren og bestikkeligheden ved
angrebene på Trump fremgår af en artikel i Spiegel Online fra 20. maj, »Tiden er
inde til at komme af med Donald Trump«. Med en hysterisk tirade imod Trump
(ingen moral, ingen mål, ingen strategi, ingen hjerne, osv.), gennemgår
artiklen, hvordan man kan afsætte ham, med reference til det uhyggelige »Game of
Thrones«. Artiklen opfordrer medierne til at »fortsætte med at sige det, som det
er: Trump må fjernes fra Det Hvide Hus. Hurtigt. Han er til fare for verden«.
Oversat betyder det, at man erkender, at et partnerskab mellem USA, Rusland og
Kina er en dødbringende trussel mod Det britiske Imperium.
Sandheden er, at mennesker kan formås til at tænke og overvinde disse beskidte
operationer, uanset, hvor uophørlige og farlige, de måtte være. Vi har meget
specialarbejde at udføre. En stor udfordring er sammenbruddet og nødsituationen
i New York Citys transportsystem. Knap seks uger fra i dag truer massivt kaos,
når nogle af toglinjerne mellem Manhattan og Long Island og New Jersey
indskrænkes pga. hastereparationer. Dette sker i sammenhæng med, at hele
metropolregionens infrastrukturbase er affældig. LaRouche Manhattan Projekt går
frem på basis af en overordnet plan, sammenhæng og frem for alt et krav om
national handling for en tilslutning til den globale omgruppering for en Ny
Silkevej.
Diane Sare fra LaRouche PAC Politiske Komite har en artikel i det næste nummer
af EIR (2. juni), der slutter således:
»New York City og de dermed sammenhængende områder har en høj tæthed af kapable
mennesker, hvis der fandtes et forceret program for at uddanne dem. Det er de
spørgsmål, som USA’s befolkning omgående må overveje, og ikke, om Jared Kushner
havde et møde med den russiske ambassadør (hvilket under alle omstændigheder
sikkert ville have været en god idé).
LaRouches Fire Love angiver det nødvendige, forcerede programs medvirkende
faktorer. Vi må nu samle en komite af eksperter, der kan udfylde detaljerne, og
hermed transformere den måde, New Yorkere tænker på, mht. den aktuelle
katastrofe. Husk, at, på kinesisk, er symbolet for krise og muligheder det
samme.«

Foto: Kenyas præsident Uhuru Kenyatta indviede i dag, den 31. maj, officielt den
472 km lange jernbanestrækning med standardspor mellem havnebyen Mombasa ved det
Indiske Ocean og Nairobi, hvor han kørte med Madaraka Expressens første,
regulære afgang. (foto: www.railwaygazette.com)

Sergei Lavrov: Eurasisk integration
er Ruslands prioriterede
udenrigspolitik
29. maj, 2017 – Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov holdt velkomsttalen til
den Første Kongres i De Eurasiske Folks Forsamling, hvor han understregede, at
Ruslands udenrigspolitiske topprioritet er at udvikle eurasisk udvikling, især
mellem Rusland og Kina, samt udenrigspolitiske relationer i den Eurasiske
Økonomiske Union, ifølge TASS, den 28. maj.
»Præsident Vladimir Putins initiativ for at organisere et stort, eurasisk
partnerskab har områdets velfærd og voksende, bæredygtige udvikling til formål«,
sagde Lavrov. »Vi ser i dette en god anledning til at organisere et nyt,
økonomisk rum fra Atlanterhavet til Stillehavet.« Han sagde, at »de kinesiske
venner har aktivt støttet denne idé«, og at medlemmerne af Sammenslutningen af
Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) også har vist interesse for det.
Faktisk blev præsident Putins forslag om et stort, eurasisk partnerskab
specifikt nævnt af den kinesiske udenrigsminister Wang Yi under dennes besøg i
Moskva i sidste uge, som en central idé, der fuldt ud støttes af Kina. Wang
rapporterede også, at specifikke aftaler mellem de to lande i denne henseende
vil blive underskrevet, når den kinesiske præsident Xi Jinping besøger Rusland i
juli måned.
Foto: Den kinesiske udenrigsminister Wang Yi (venstre) og den russiske
udenrigsminister Sergei Lavrov (højre) holdt en fælles pressekonference i
Udenrigsministeriets gæstehus i Moskva, den 26. maj, 2017.

Den nye dør åbner sig for
menneskeheden
Leder fra LaRouche PAC, 29. maj, 2017 – Det historiske Bælt & Vej Forum for
Internationalt Samarbejde, den 14.-15. maj i Beijing, og hvori Helga ZeppLaRouche deltog, efterfulgtes af præsident Trumps rundrejse til fire nationer,
med anti-terrorisme og fred i Mellemøsten som dagsorden, og dernæst af NATO- og
G7-topmøderne, hvor præsident Trump afviste både Rusland som fjendebillede og
svindelen med menneskeskabt, global opvarmning.
I morgen, mandag, finder der et topmøde sted mellem præsidenterne Vladimir Putin
fra Rusland og Emmanuel Macron fra Frankrig, et topmøde, der pludselig blev
fremrykket mere end en måned. Den nyvalgte præsident Macron har ageret, som
Lyndon LaRouches ven og tidligere franske præsidentkandidat Jacques Cheminade
havde adviseret om, at han ville, ved at flytte koordinering med Vladimir Putin
til toppen af sin dagsorden. Det kan der komme flere overraskelser ud af.
Dernæst vil et ekstraordinært årligt møde i Skt. Petersborg Økonomiske Forum
(SPIEF) begynde kommende torsdag, den 1. juni, som vi rapporterer mere om
nedenfor. Blot dagsordenen (der i sig selv er på 63 sider) for dette forum
udtrykker den nye ånd fra den Nye Silkevej og fra amerikanernes afvisning af
britiske imperiediktater, med deres valg af Donald Trump. Det er tilstrækkeligt
lige nu at nævne blot et enkelt panel af de sandsynligvis flere end 100 paneler.
Det bærer titlen: »Fremtiden, der fødes i dag: Integrations-og
Infrastrukturprojekt i Eurasien«. Det vil faktisk blot være ét af flere Skt.
Petersborg-paneler om netop dette emne. Blandt paneldeltagerne finder vi Lyndon
LaRouches gamle ven, Vladimir Yakunin, formand for den overordnede bestyrelse
for Instituttet for Forskning af Dialog mellem Kulturer, og som vil være en
fremtrædende deltager under hele Skt. Petersborg Forum.
Dernæst vil Gruppen af 20 afholde topmøde den 7.-8. juli i Hamborg, under
hvilket – med mindre det rykkes frem – præsidenterne Trump og Putin vil holde
deres første, personlige møde. Den kinesiske præsident Xi Jinping skal besøge
Rusland i begyndelsen af juli måned, til sit andet topmøde i år med præsident
Putin. Herefter følger BRIKS-topmødet den 3.-5. september i Xiamen, i Kinas
Fujian-provins.
De stats- og regeringsoverhoveder, der deltager i SPIEF med præsident Putin i
denne uge, bliver den indiske premierminister Narendra Modi, den japanske
premierminister Shinzo Abe, den østrigske kansler Christian Kern og den

moldoviske præsident Igor Dodon. Der bliver paneler om samarbejde inden for
BRIKS, den Eurasiske Økonomiske Union (EAEU) og inden for Samfundet af
Uafhængige Stater. Og om EAEU-samarbejde med Europa, med Shanghai
Samarbejdsorganisationen og med Central- og Sydamerika. Om russisk samarbejde
med Frankrig, Italien, Sverige, Schweiz, Serbien, Indien, Japan, USA og Afrika,
og flere paneler om russisk samarbejde med Tyskland, især om gennembrud i
metoder til varefremstilling. Der bliver paneler om rumteknologi og atomkraft,
og adskillige paneler om forbedret sundhedspleje, inklusive om, hvordan
lægevidenskaben kommer ud over antibiotika i betragtning af spredningen af
antibiotikaresistente bakterier – på høje tid, at dette diskuteres seriøst. Der
bliver adskillige paneler om byggeri af byer og urban infrastruktur – præcis
det, vi er begyndt at diskutere omkring New York City.
Vi har nu muligheden for at virkeliggøre John F. Kennedys vision, Kennedy, der
blev født for 100 år siden, den 29. maj, 1917. Hvis vi kæmper for det, kan vi
sandsynligvis få det til at ske. I sin anden tale for FN’s Generalforsamling den
30. september, 1963, foreslog John Kennedy, at USA og Sovjetunionen gik sammen
om at sende en mand til Månen inden årtiets udgang.
»I et felt, hvor USA og Sovjetunionen har en særlig kapacitet – feltet for
rumforskning – er der plads til nyt samarbejde om yderligere fælles indsats i
fastlæggelse af lovene for rummet, og for udforskning af rummet. Blandt disse
muligheder inkluderer jeg en fælles ekspedition til Månen. I rummet er der ingen
suverænitetsspørgsmål; gennem en resolution i denne Forsamling, har De forenede
Nationers medlemmer afsværget ethvert krav på territoriale rettigheder i det
ydre rum eller på himmellegemer og erklæret, at international lov og FN’s
charter vil gælde. Hvorfor skulle derfor, menneskets første flyvning til Månen
være et spørgsmål om konkurrence mellem nationer? Hvorfor skulle USA og
Sovjetunionen, som forberedelse til sådanne ekspeditioner, blive involveret i en
enorm fordobling af forskning, konstruktion og omkostninger? Mon ikke vi bør
udforske, om det ikke skulle være muligt for vore to landes – ja, hele verdens –
videnskabsfolk og astronauter at arbejde sammen om erobringen af rummet og, i
dette årti, da en dag at sende til Månen, ikke repræsentanterne for en enkelt
nation, men repræsentanterne for alle vore lande.«
Foto: Præsident Donald J. Trump og førstedame Melania Trump rejste til
Bruxelles, Belgien, onsdag aften for deres fjerde stop under deres
udenlandsrejse. Præsident Trump mødtes med ledere fra hele verden, før NATOtopmødet i Bruxelles.

Putin vært for møder i det Højeste
Eurasiske Økonomiske Råd og CSTO’s
Kollektive Sikkerhedsråd
26. dec. 2016 – I dag i Skt. Petersborg sagde den russiske præsident Vladimir
Putin til mødet i det Eurasiske Økonomiske Råd (der inkluderede statshoveder fra
Armenien, Kasakhstan og Kirgisistan), at de havde »opnået nogle vigtige
resultater med vores indsats for at opbygge den Eurasiske Økonomiske Union
(EAEU)«. Han sagde, at »en af EAEU’s hovedprioriteter er at etablere et
favorabelt forretningsklima med det formål fuldt ud at udvikle vore landes
produktion og teknologiske potentiale«. Han sagde, at et fælles marked for
medicin og medicinske varer trådte i kraft i år, og nu har man en aftale om
konceptet for et fælles marked for gas, olie og olieprodukter i år 2025. De vil
også arbejde for »at etablere et fælles finansmarked i år 2025«. Putin
afsluttede med at bemærke: »Vi har underskrevet en frihandelsaftale med Vietnam,
som I ved. Israel, Indien, Iran, Singapore og Egypten har alle udtrykt interesse
for lignende relationer. Vi arbejder sammen med Folkerepublikken Kina.«
I efterfølgende kommentarer til pressen tilføjede chef for den Eurasiske
Økonomiske Kommission, Serzh Sargsyan: »Præsidenterne for fire lande har
godkendt et forslag om, at det er nødvendigt at lancere forhandlingsprocessen
[om skabelse af en frihandelszone] med Iran, Egypten, Indien og Singapore. Vi
vil påbegynde en intensiv forberedelsesproces for underskrivelse af aftaler med
disse lande.« Kirgisistan underskrev ikke denne del af aftalen, udtalte han, men
tilsluttede sig de andre med underskrivelse af en aftale om en ny toldkodeks.
Under mødet i CSTO (Collective Security Treaty Organization) sagde Putin: »Vi
ved, hvor urolig situationen er i mange dele af verden. Antallet af arnesteder
for spændte situationer falder ikke, og årtier gamle konflikter er ikke løst til
vores tilfredsstillelse. Problemet med Afghanistan, Mellemøsten, Syrien, f.eks.
og andre steder … Antallet at problemer er ikke for nedadgående.«
Foto: Kasakhstans præsident Nursultan Nazerbajev mødtes med Ruslands præsident
Vladimir Putin på sidelinjen af møderne i det Eurasiske Økonomiske Råd den 26.
dec., 2016, i Skt. Petersborg, for bl.a. at drøfte Bajkonur kosmodromen, som
Rusland lejer af Kasakhstan.

Russisk ambassadør til Kina:
Kinas Silkevejskoncept interagerer
med Ruslands Eurasiske
Integrationsprojekt
Tirsdag, 1. nov., 2016 – Kinas koncept med det Økonomiske Silkevejsbælte er i
færd med at adaptere til Ruslands eurasiske integrationsprogram, sagde den
russiske ambassadør til Kina, Andrej Denisov i et interview med TASS mandag.
»Der har været betydelige fremskridt i fastlæggelse af mekanismen for
interaktion mellem det eurasiske integrationsprojekt og Silkevejskonceptet«,
sagde ambassadøren. »Vi har mulighed for at styrke samarbejdet inden for alle
områder«, understregede Denisov og bemærkede, »Der er meget arbejde, der skal
gøres.«
Ambassadøren mente, at det kommende år vil blive »fuld af politiske kontakter,
inklusive kontakter på højt niveau«.
Ifølge ambassadøren bærer optimeringen af bilateralt samarbejde frugt. For
eksempel har Rusland signifikant øget eksporten af landbrugsprodukter til Kina.
»Takket være vores præsident er den russiskfremstillede is blevet meget populær
i Kina«, bemærkede Denisov. »Vi bevæger os fra handel til investeringsprojekter,
der understreger langfristet samarbejde, udstyr og forsyning af råmaterialer«,
sagde den russiske ambassadør. »Et samarbejdsprogram i Fjernøsten, som er meget
stimulerende, er ved at blive implementeret.« Diplomaten sagde også, at han
forventede, at tilstanden i det russisk-kinesiske samarbejde ville forbedres i
fremtiden, sammenlignet med det indeværende år, der viste sig at være en
»interim-periode« mellem en kortvarig sløvhed i handelen og den forventede
forøgelse af bilaterale eksporter og importer.
Foto: Den russiske præsident Vladimir Putin (forrest) og Ruslands ambassadør til
Kina, Andrej Denisov (højre) ankommer til Beijing i nov., 2014, for at deltage i
et APEC-møde.

Putin opfordrer til det Store
Eurasiske Partnerskab
13. oktober 2016 – Den russiske præsident Vladimir Putin opfordrer til et stort,
Eurasisk Partnerskab i et interview med Sputnik.

»I denne sammenhæng har vi

også foreslået, at arbejdet med at oprette den Eurasiske Økonomiske Union bør
integreres med arbejdet på det Økonomiske Silkevejsbælte. Denne proces kunne
sluttelig udgøre en basis for det Store Eurasiske Partnerskab, som ville
involvere en bred vifte af stater fra den Eurasiske Økonomiske Union, SCO
(Shanghai Samarbejdsorganisationen) og ASEAN (Sammenslutningen af
Sydøstasiatiske Nationer)«, sagde Putin.
Han understregede, at et sådant partnerskab ville være åbent for adgang for alle
berørte lande og ville blive bygget op omkring principperne om gennemskuelighed
og gensidig respekt. »Samarbejdspotentialet i BRIKS kan også bruges til at
gennemføre dette initiativ. Vi ser frem til støtte fra Indien, som er seriøst
interesseret i dette forslag.«

Putin til Vladivostok Økonomiske
Forum:
Etabler et stor-eurasisk partnerskab
3. september 2016 – I sin hovedtale til det andet årlige Østlige Økonomiske
Forum i Vladivostok, der bragte 3000 deltagere fra 35 nationer sammen, fremlagde
den russiske præsident Putin det, han kaldte »store, ambitiøse, komplekse og
langsigtede opgaver« for at transformere Rusland fjernøstlige område til at være
et omdrejningspunkt for eurasisk udvikling som helhed.
Som lovet havde ØØF en meget stærk deltagelse fra Sydkorea og Japan i
særdeleshed, under anførsel af deres respektive regeringschefer, Park Geun-hye
og Shinzo Abe, som hver især også havde et bilateralt møde med Putin på
sidelinjen af ØØF.

Putin placerede Ruslands strategi for det fjernøstlige område i de generelle
planer for global, økonomisk udvikling. »Vi arbejder kontinuerligt for at
udvikle den Eurasiske Økonomiske Union og udvide dens internationale bånd«,
sagde han, inklusive »en økonomisk samarbejdsaftale mellem EAEU og
Folkerepublikken Kina«, såvel som også Shanghai Samarbejdsorganisationen (SCO).
»Vi mener, at dette integrationsnetværk og systemet med multilaterale og
bilaterale aftaler, inklusive aftalerne om frihandelszoner, kunne blive
fundamentet for at udvikle et stor-eurasisk partnerskab«, erklærede han.
Putin fortsatte dernæst med at opregne nogle af de fællesprojekter, der er i
gang eller er foreslået:
* »For det første, en stabil energi-infrastruktur. Vi støtter de russiske,
japanske, sydkoreanske og kinesiske selskabers initiativ for at skabe en superenergiring, der forbinder vore lande.«
* »For det andet, transport-infrastruktur.«
* »Det tredje [er] … udvikling af teknologier inden for digitalisering,
telekommunikation og internettet.«
* »For det fjerde, har vi brug for menneskelige ressourcer og skabelse af et
teknologisk fundament for fremtiden. I denne henseende inviterer vi partnere til
at gå med i projektet om at opbygge et internationalt videnskabs-, uddannelsesog teknologikompleks på Russky-øen.«
Sydkoreas præsident Park Geun-hye responderede positivt til Putins
fremgangsmåde. »Præsident Putin forfølger en ny, østlig politik, der indsprøjter
nyt liv i dette område og udvikler dets potentiale med en vision, der kan blive
til virkelighed«, erklærede hun. »Hvis vi parrer sydkoreansk kapital og
forarbejdningsteknologi med russisk grundforskning og russiske ressourcer, ville
dette gøre det muligt for os at skabe en konkurrencedygtig, industriel base.«
(En længere reportage om Putins tale kan læses på engelsk her:
http://sputniknews.com/politics/20160903/1044918709/putin-eastern-economic-forum
.html)

Putin præsenterer vision for fred og
udvikling ved SPIEF, 17. juni 2016
Præsident Vladimir Putin henvendte sig til plenum-sessionen ved Skt. Petersborg
Internationale Økonomiske Forum (SPIEF) (17. juni 2016) med en slagkraftig
politisk og økonomisk vision for Eurasiens fremtid, og som konsekvens deraf for
Verden, idet den imødegår Obamas aggressive krigsforberedelser. Han fremførte,
at de geopolitiske spændinger i virkeligheden drives af den økonomiske krise.
Han appellerede stærkt til EU-nationerne om at afslutte det destruktive
sanktionsregime, idet han identificerede det faktum, at de er et resultat af
Obamas manipulation. Han pegede på de tyske og franske erhvervsledere, som har
åbnet op for en genetablering af relationerne med Rusland, og opfordrede
politiske ledere til at mødes med dem på halvvejen, for at reetablere tillid
mellem EU og Rusland.
Putin sagde, at Verden, og Rusland, behøver et stærkt USA, men ikke et USA, der
blander sig og forhindrer Europa i at bygge bånd. Om TTIP sagde han, at Europa
ville blive alvorligt begrænset, hvis det blev bundet til et enkelt regionalt
tilknytningsforhold. Han gentog adskillige gange, at hans vision for et ’StorEurasien’ sammen med specielt Kina, var åbent for alle – og i særdeleshed for
EU-nationerne.
Han gennemgik i detaljer sin plan for genopbygning af den russiske økonomi,
baseret på fremstillingsvirksomhed, anvendelse af teknologier i industrien, 3
millioner nye jobs i små og mellemstore industrivirksomheder i år 2020, og endnu
mere fokus på videnskab og teknologi inden for uddannelserne.
Dette er, hvad Obama kalder sin succesfulde ”internationale isolation” af
Rusland.

