Putin møder russiske medier;
Kommer med observationer om
Kim Jong-un,
Russiagate og Ukraine
12. jan., 2018 – Den russiske præsident holdt en vidtrækkende
pressekonference med cheferne for den trykte, russiske presse
og nyhedsbureauer den 11. jan. i Komsokolskaya Pravdas
kontorer.
Idet han kom med kommentarer om den nordkoreanske leder Kim
Jong-un, sagde han, at den nordkoreanske leder har »løst sin
strategiske opgave – han har atomsprænghoveder, og han har et
missil med global rækkevidde på op til 13.000 km, der nu kan
nå praktisk talt ethvert sted på planeten og i hvert fald
ethvert sted på en potentiel fjendes territorium«,
rapporterede Vestnik Kavkaz.
Nu er Kim Jong-un interesseret i at køle situationen, sagde
præsidenten: »Han er en absolut kompetent og allerede modnet
politiker«, og at den vanskelige opgave med at gøre
Koreahalvøen atomvåbenfri kun bør løses gennem dialog, gennem
forhandling. »Jeg mener, dette er muligt i længden, uanset,
hvor vanskeligt det kan synes, hvis alle deltagerne i denne
proces, inklusive nordkoreanere, kan føle sig sikre på, at
deres sikkerhed kan garanteres uden atomvåben«, sagde han.
Med hensyn til beskyldningerne om, at Rusland skulle have
blandet sig i de amerikanske valg, og at Trump-teamet førte et
aftalt spil med Moskva, sagde præsident Putin, at »den
hjemlige, politiske situation i USA ikke vil falde til ro. Vi
ser og forstår alle, at det russiske kort bliver spillet i
USA’s interne politik. Den amerikanske præsident trues
konstant med afsættelse ved rigsretssag (impeachment), og

denne intimidering bygger på Ruslands angivelige indblanding.
Jeg vil gerne understrege endnu engang, at dette er vrøvl. Det
er fuldstændig latterligt. Der var ikke noget aftalt spil
eller nogen indblanding fra vores side. Ved at understrege
dette igen, håber jeg, at dette postyr før eller senere vil
slutte, og at der bliver ordentlige betingelser for at
forbedre vore relationer«, iflg. udskrift fra Kremls
pressetjeneste.
Putin observerede ligeledes, at Ukraine-krisen var ved at
blive forvandlet til en »frossen konflikt«, der ikke er i
nogens interesse, inklusive Ruslands. »Rusland ville være
temmelig tilfreds, hvis Minsk-aftalerne blev fuldt ud
gennemført«. Han understregede ligeledes, at, selv i 2014,
begyndte Rusland at overføre »adskillige togvogne« med
»militær ejendom og militært udstyr tilbage til Ukraine fra
Krim«. »Jeg vil gerne sige, at vi er rede til at fortsætte
processen. Vi er rede til at overlevere flådeskibe til
Ukraine, som stadig befinder sig i Krim, og vi er rede til at
overlevere luftvåben og pansret udstyr. For at være ærlig, så
er det i en elendig forfatning, men det vedkommer ikke os, det
er i samme tilstand, som da vi fik det.«
Putin sagde imidlertid, at, på trods af krisen, så »steg
handelen mellem Rusland og Ukraine sidste år, og stigningen
var signifikant«.
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