Mere om Putins planer ved
’Eastern Economic Forum’
Putins tale på det Østlige økonomiske Forum i Vladivostok, som
endte i dag, rejser nogle interessante spørgsmål. Forummet
blev afholdt på Russky-øen, som i 2010 havde en befolkning på
kun 5.360 mennesker. Russky-øen er hjemsted for Det
Fjernøstlige Forbundsuniversitet og det sydlige spændvidde af
Russky-broen, verdens længste kabelbrudte bro, der forbinder
øen med fastlandsdelen af Vladivostok. Det er klart, at
præsident Putin har til hensigt at gentage en version af hvad
han i 2014 gjorde med byen Sotji ved Sortehavet, nær den anden
ende af Rusland vældige udstrækning. Dengang blev russerne
chokerede over, at det havde kostet 50 milliarder dollars at
være vært for OL, men Putin sagde, at det i sidste ende ville
gavne Sotji og Rusland, og det har det gjort – hvilket selv
Washington Post har indrømmet. Investeringerne har muliggjort
Sotji at blive et helårs opholdssted, snarere end blot et
sommer-badested. Der var seks og en halv millioner besøgende i
2017.
Putin har til hensigt at udnytte det Østlige
økonomiske Forum til at gøre Vladivostok, og især Russky-øen,
til et stort center for videnskab og teknologi for hele
Nordøstasien. (Nordøstasiatisk samarbejde og med-udvikling var
et stærkt tema for kinesiske, syd- og nordkoreanske samt
japanske repræsentanter i Vladivostok.)
Putin sagde: “Vi mødes her på Russky-øen ved Det
Fjernøstlige Forbundsuniversitet, hvor vi har til hensigt at
starte et uddannelses- og forskningscenter i verdensklasse og
udvikle det yderligere. Dette omfatter selvfølgelig opførelsen
af
en
teknologipark
og
en
’mega-videnskabelig’
forskningsfacilitet, der vil muliggøre løsning af helt nye
grundlæggende videnskabelige og anvendte videnskabelige

opgaver indenfor lægemidler, materialevidenskab og andre
sfærer.”
“Jeg mener, at vores store virksomheder og
virksomheder, der er involveret i fjernøstlige projekter, som
Rosneft, Gazprom, Rosatom og Roscosmos, luftfarts-industrielle
virksomheder og andre, bør bygge deres tekniske faciliteter,
forskning og udviklingscentre på Russky-øen. Regeringen og den
øverste ledelse af disse virksomheder bør betragte dette som
en direkte instruktion.”
Mere bredt sagde Putin, at Ruslands ‘fjernøsten’,
som førhen har været tilbagestående, nu har fået en “ny rolle”
som “lokomotiv for den nationale økonomi, innovationer og
kultur,” og som “vil fortsætte med at udvide sig i de kommende
år. “Forbedringer i livskvaliteten vil muliggøre, at en region
med faldende befolkningstal, kan stabilisere sig og begynde at
vokse.

