Tsipras i Skt. Petersborg:
’En ny, økonomisk verden er
under skabelse’
20. juni 2015: I en tale til Skt. Petersborg Internationale
Økonomiske Forum opfordrede den græske premierminister Alexis
Tsipras Europa til at erkende, at tyngdepunktet er skiftet
afgørende fra Europa til BRIKS med allierede lande. De få
citater, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige fra TASS,
det britiske Guardian og andre medier indikerer, at Tsipras’
tale må have været en bombe.
»Hvorfor er jeg her, og ikke i Bruxelles? Jeg er her, fordi
jeg er overbevist om, at Rusland har en stor rolle at
spille«,
sagde Tsipras i en tale, der med sikkerhed vil vække hans
europæiske ’partneres’ vrede.
»Verden er ikke længere, hvad den plejede at være. I Europa
har vi længe haft en illusion om, at vi i bogstavelig
forstand var universets omdrejningspunkt; vi anså os selv
for at være verdens centrum og fortsatte med udelukkende at
se og være beroende af vores allernærmeste omgivelser … «
»Ikke desto mindre har planetens centrum allerede flyttet
sig fra dette sted, fordi nyligt fremvoksede kræfter
begynder at spille en mere vital rolle på det økonomiske og
geopolitiske niveau.«
Med en bemærkning om, at Ruslands globale rolle var voksende,
fortsatte han,
»G8-gruppen

og

den

voksende

betydning

af

regionalt

samarbejde i Asien og G20, så vel som også øget samarbejde
mellem BRIKS-landene, indikerer, at en ny, økonomisk verden

er under skabelse«, sagde Tsipras.
»Den Eurasiske Union, en ny organisation med regional
integration, er et potentielt eksempel på nye kilder til
produktion af rigdom, fordele og økonomisk magt«,
fortsatte den græske premierminister.
Han påkaldte nødvendigheden af at tage udfordringen, med
bekæmpelse af fattigdom, arbejdsløshed og marginalisering af
forskellige samfundsgrupper, som fortsat findes, op.
»Man bør tage i betragtning, at tyngdepunktet for global,
økonomisk udvikling er ved at flytte sig, og alle globale
udfordringer bør modtages med et øje for denne kendsgerning.
Følgelig vil den økonomiske udviklingsproces foregå i et
hurtigere tempo«, sagde Tsipras.
Det mest presserende spørgsmål for den vestlige verden, sagde
han, iflg. TASS, bør være spørgsmålet om, hvorvidt den vil
være i stand til at respondere til nutidige udfordringer ved
at bygge bro til udviklingslandene gennem samarbejde, og om
Vesten fortsat vil hellige sig de gamle dogmer og fortsætte
med at bygge mure rundt om sig selv?
Tsipras beskrev Ukrainekrisen som et nyt, ustabilitetens sår i
Europas hjerte. Det er efter hans mening et dårligt tegn for
internationale relationer.
»I stedet for rigdom og økonomisk samarbejde, er processer,
der fører til krig, militarisering og pålægning af
sanktioner ved magt begyndt i regionen. Det er en ond
cirkel, der bør brydes så hurtigt som muligt«,
sagde Tsipras og krævede, at Minsk-aftalerne blev gennemført
til afgørelse af Ukrainespørgsmålet.
»Som I alle ved, så befinder vi os i øjeblikket i centrum
for en storm, en malstrøm, men vi bor nær havet, og vi er
derfor ikke bange for havet. Vi er parat til at besejle nye

have og nå nye, sikre havne … «
»Det problem, vi står overfor, er dybt rodfæstet i den
proces, jeg har beskrevet. EU bør forfølge sin egen kurs. EU
bør vende tilbage til sine oprindelige principper om
solidaritet og social retfærdighed. At sikre gennemførelsen
af strenge, økonomiske forholdsregler fører ingen steder
hen. Grækenlands såkaldte problem er hele den Europæiske
Unions problem. Med en besættelse af nedskæringspolitik
(’nøjsomhedspolitik’), der blot gør recessionen dybere, er
dette umuligt. Problemet hedder ikke Grækenland, men
Eurozonen. Spørgsmålet er, om Eurozonen vil udgøre
grundlaget for vækst og solidaritet … «
Tsipras sagde også, at Grækenland fortsat er en grundpille af
stabilitet og tryghed og søger at blive en bro for samarbejde
og et omdrejningspunkt for handel og kulturelle og finansielle
udvekslinger på korsvejen for tre kontinenter. Vi vil søge at
blive en bro for samarbejde med traditionelle venner, som
Rusland, og at udvikle samarbejde med nye venner.

