Putin håber på et skifte i
USA’s politik
31. juli, 2017 – Den russiske præsident Vladimir Putin gav den
30. juli et interview til den russiske statskanal, VGTRK, hvor
han kommenterede aktuelle relationer med USA og Ruslands
beslutning om at kræve, at USA reducerer sin diplomatiske stab
i Rusland senest i september, som Udenrigsministeriet
annoncerede den 28. juli.
»Med hensyn til andre, mulige forholdsregler, eller om dette
er for meget eller ej, så er det ret smerteligt ud fra
synspunktet om at operere den diplomatiske mission, eftersom,
ud af flere end 1.000 ansatte, diplomater og teknisk
personale, der har arbejdet, og stadig arbejder, i Rusland, må
755 personer afslutte deres arbejde i Rusland«, sagde han til
VGTRK-værten Vladimir Solovyov.
Putin svarede på, hvorfor disse forholdsregler var truffet, og
sagde: »Fordi den amerikanske side endnu engang tog et absolut
grundløst – hvilket er vigtigt – skridt for at forværre de
russisk-amerikanske relationer og gennemtvinge ulovlige
restriktioner og forsøge at presse andre lande, inkl. dets
allierede, som er interesseret i udvikling og opretholdelse af
relationer med Rusland.
Vi har temmelig længe ventet på positive forandringer [i USA’s
holdning over for Rusland]; vi har håbet på, at situationen på
en eller anden måde vil ændre sig. Men det ser ud til, at,
selv om den engang skulle ændre sig, så bliver det ikke i
nærmeste fremtid«, sagde han. »Jeg tænkte, at vi må
demonstrere, at vi heller ikke vil lade noget forblive
ubesvaret.«
Med hensyn til at gennetvinge nye sanktioner imod USA, sagde
Putin: »Spørgsmålet er, om det fremmer sagen at tage

yderligere skridt, og hvilke skridt, vi kan tage.
Vi har noget at skulle have sagt og gennemføre restriktioner i
sådanne områder af vore fælles aktiviteter, som ville blive
meget smertefulde for den amerikanske side. Men, jeg mener
ikke, det bør ske, da det ville skade udviklingen af
internationale relationer«, sagde han og tilføjede, at det
ville skade »ikke alene russisk-amerikanske relationer som
sådan, men med sikkerhed ville skade os.
Rent teoretisk kunne den tid komme, hvor tab fra forsøg på at
udøve pres på Rusland ville være lig de negative virkninger,
der stammer fra visse restriktioner på vores samarbejde. Når
et sådant tidspunkt opstår, kan vi se på andre muligheder for
respons. Men jeg håber, et sådant tidspunkt aldrig opstår. I
øjeblikket er jeg imod det«, sagde Putin.
Præsident Putin sagde imidlertid, at der fortsat er områder,
hvor der er samarbejde mellem Rusland og USA.
»Der er meget vigtige samarbejdsområder, inklusive ikkespredning af masseødelæggelsesvåben – og her spiller vi
førsteviolin, sammen med USA, og styrker denne politik, såvel
som kæmper imod terrorisme«, sagde han.
»At dømme efter det, der for nylig er blevet udført (lad os
vente os se, hvordan situationen yderligere udvikler sig), så
er etableringen af deeskaleringszonen i Syrien et konkret
skridt, et konkret resultat af fælles indsats«, understregede
han. »Ikke alene i Syriens og Ruslands interesse, men også i
Jordans og Israels, og således USA’s, interesse, eftersom
dette er et område for amerikansk interesse. Så vi arbejder på
og opnår resultater selv nu, i denne temmeligt vanskelige
situation.«
Om andre områder for samarbejde fortsatte Putin: »Vi har gode
planer for samarbejde i det ydre rum. For eksempel er både
vore og amerikanske forskere interesseret i mulige fælles
indsatser for at udforske Venus«, sagde han.

Et andet, betydningsfuldt område for samarbejde, som Putin
nævnte, iflg. TASS’ rapport, omfatter problemer med cybersikkerhed. »Jeg har allerede sagt, at vi gentagne gange har
inviteret den amerikanske side til at organisere samarbejde
for at sikre vore interesser, både Ruslands og USA’s, og
globale, og etablere kontrol over sådanne negative aktiviteter
som cyber-kriminalitet«, sagde han. »I stedet for at tage
konkrete skridt til at begynde et konstruktivt samarbejde,
hører vi kun grundløse beskyldninger om indblanding i USA’s
interne anliggender.« Præsidenten fortsatte, at de to lande
kan etablere meget inden for økonomisk samarbejde og sagde,
»Vi har gjort meget inden for luftfart, inden for
rumforskning, og vi har gode perspektiver, for ikke at tale om
amerikanske rumfartøjer, der lanceres af vore raketter, og det
internationale rumprogram.«

