Filippinernes Duterte:
Jeg
krydser
Rubicon
i
relationerne med USA
– og vender mig mod Rusland
og Kina
26. sept., 2016 – Den filippinske præsident Rodrigo (Rudy)
Duterte sagde i dag til pressen, at han i vid udstrækning
udvider relationerne med Rusland og Kina. Han sagde, at han
meddelte denne ændring til den russiske premierminister Dmitry
Medvedev, da de mødtes under ASEAN-topmødet i Laos i denne
måned.
»Jeg har ført samtaler med premierminister Medvedev; vi havde
en samtale på tomandshånd, og jeg sagde, ’Jeg tror, jeg står
umiddelbart for at krydse Rubicon mht. USA, i det mindste for
de næste seks år. Jeg vil få brug for jeres hjælp til alt –
handel, forretninger – og jeg vil åbne op.’«
Han tilføjede, at dette ikke betød en total degradering af
relationerne med USA, kun, at der vil blive stærkere bånd til
Rusland og Kina, rapporterede Daily Tribune.
Duterte tilføjede, at han er ligeglad med, om amerikanske
virksomheder i Filippinerne, især flyselskaberne, går
bankerot, skrev Tribune.
»Træk bare jeres investeringer ud. I skal være velkomne. Jeg
vil fortælle mine landsmænd, at jeg bærer ansvaret; hav
tålmodighed med mig, for jeg vil straks rette op på dette. Jeg
vil åbne op for den anden side af den ideologiske barriere –
Kina og Rusland, kom. Hvis I opfører jer, har jeg seks år
endnu. Jeg vil sørge for, at I ikke fortryder det … Jeg vil
invitere Kina og Rusland til at etablere et nyt flyselskab

her.«
Duterte sagde også, at han har forpligtet sig over for både
den kinesiske præsident Xi Jinping og Medvedev til at besøge
Beijing og Moskva meget snart (der er nu programsat et besøg i
Beijing i slutningen af oktober). Duterte sagde, at den
alliance med Rusland og Kina, der nu planlægges, vil blive
orienteret mod økonomi og ikke militær, selv om han er ivrig
efter at købe militærudstyr fra Rusland. Han sagde, at begge
lande var gået med til at »give mig det lempeligste lån, der
skal tilbagebetales om 20-25 år.«
Den filippinske viceudenrigsminister Charles Jose sagde, at
Rusland har mere fleksible betalingsaftaler og betingelser for
køb af våben.
Foto: Dutertes nye udenrigspolitik: Præsident Rodrigo Duterte
sidder mellem Ruslands premierminister Dmitry Medvedev
(venstre) og Indonesiens præsident Joko Widogo under
gallamiddagen på anden dag af ASEAN-topødet i Vientiane, Laos,
den 7. september, 2016.

