Trump
og
Putin
enige:
Terrorisme er hovedtruslen
28. jan., 2017 – Den amerikanske præsident Donald Trump talte
i telefon med den russiske præsident Vladimir Putin ved
middagstid i dag, i en diskussion, der, efter hvad Kreml
rapporterer, var vidtrækkende og varede omkring en time. De to
præsidenter »havde en detaljeret drøftelse af presserende,
internationale spørgsmål«, og de »understregede, at deres
fælles bestræbelser for at bekæmpe hovedtruslen –
international terrorisme – var en topprioritet«. Ifølge Kreml
»talte præsidenterne til fordel for at etablere reel
koordinering af Ruslands og USA’s handlinger, der tilsigter at
besejre ISIS og andre terroristgrupper i Syrien«. Ifølge Det
Hvide Hus strakte samtalens emner sig fra gensidigt samarbejde
omkring bekæmpelse af ISIS til bestræbelser på samarbejde for
at opnå mere fred i verden, inklusive i Syrien. »Den positive
samtale var en betydningsfuld begyndelse på at forbedre
relationerne mellem USA og Rusland, som har brug for at blive
udbedret«, lød et udskrift af samtalen fra Det Hvide Hus.
»Både præsident Trump og præsident Putin håber, at, efter
dagens samtale, kan de to parter gå hurtigt frem for at tackle
terrorisme og andre vigtige spørgsmål af gensidig interesse.«
Udskriftet fra Kreml siger ikke noget specifikt om, hvorvidt
de diskuterede en ophævelse af USA’s sanktioner mod Rusland,
men forbedring af handlen mellem USA og Rusland blev
diskuteret. De »understregede betydningen af at genopbygge
gensidigt fordelagtig handel og økonomiske bånd mellem de to
landes forretningssektorer, som kunne give en yderligere
impuls til en progressiv og vedvarende udvikling af bilaterale
relationer«.
»Under samtalen gav begge parter udtryk for deres
beredvillighed til at foretage aktive fællesbestræbelser for
at stabilisere og udvikle russisk-amerikansk samarbejde på et

konstruktivt, ligeværdigt og gensidigt gavnligt grundlag«,
sagde Kremls rapport. De aftalte også at indlede en proces for
at »udarbejde mulige datoer og steder for deres personlige
møde«.
Trump overbragte sine ønsker om lykke og velstand for det
russiske folk og sagde, at det amerikanske folk har varme
følelser over for Rusland og dets borgere. »Putin på sin side
understregede, at følelsen er gensidig og tilføjede, at
Rusland i mere end to århundreder har støttet USA, var dets
allierede under de to verdenskrige og nu ser USA som en
betydningsfuld partner i bekæmpelse af international
terrorisme«, rapporterer Kreml.
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telefonsamtaler, han havde med udenlandske ledere i dag. Han
lagde ud med en diskussion tidligt om morgenen med den
japanske premierminister Shinzo Abe og talte dernæst med den
tyske kansler Angela Merkel i 45 minutter, før samtalen med
Putin. Dernæst fulgte samtaler med den franske præsident
François Hollande og den australske premierminister Malcolm
Turnbull.

