Geopolitikere spinner
arktiske
jernbane
antirussisk

den
som

26. marts, 2018 – Nord-Syd-dimensionen af jernbanen fra det
Arktiske Hav (Ishavet), Helsinki-Tallinn-tunnellen og Rail
Baltica i områderne, der støder op til Rusland, har sendt
nogle geopolitikere ud i et spin, hvor de foretrækker at se
dette som en måde at isolere Rusland på og, i stedet for at gå
igennem Rusland for at komme til Kina, da at gå uden om, både
mod nord og syd. En artikel, »Poland And
Sweden Are Building a `Baltic Ring’«, (Polen og Sverige bygger
en ‘Baltisk Ring’), skrevet af den Moskva-baserede,
amerikanske geopolitiker Andrew Korybko den 23. marts, nævner
endda Polens og Sveriges historie som 16. og 17.
hundredetallets europæiske magter, for en genopståen som en
antirussisk, nordisk blok.
Det er helt hen i vejret, eftersom den Nordlige Sejlrute
hovedsageligt er et russisk projekt, i samarbejde med andre
nationer. Desuden løber den Nye Silkevej til det Baltiske Hav
(Østersøen) for det meste igennem Rusland fra Kina. Godstog
ankommer regelmæssigt til den østlige, finske jernbaneby
Kouvola, til den lettiske hovestad Riga, og fra Chongqing,
Kina, ankommer Soltoget til den litauiske havn Klaipeda. Når
Belkomur-genvejen fra den Transsibiriske Jernbane snart bliver
forlænget til Arkhangelsk, vil det også skabe en korridor til
centrum af Finland.
Men hovedårsagen til, at Rusland ikke kan udelukkes af området
omkring det Baltiske Hav, er, at det ikke vil være muligt at
isolere den økonomiske virkning af områdets store by – Skt.
Petersborg, Rusland, med et indbyggertal på 5,3 mio. Når
tunnellen forbinder Helsinki og Tallinn, vil de to
hovedstæder, sammen med Skt. Petersborg, danne det største

byområde i Nordeuropa omkring den Finske Bugt.
Den enorme infrastrukturudvikling i området omkring det
Baltiske Hav vil styrke det Nye Paradigme snarere end en eller
anden forældet geopolitik.
Foto: Engang i fremtiden vil en ekspresrejse fra Helsinki,
Finland, til Tallinn, Estland, blot tage 30 min. via en tunnel
under havet. Billede fra forundersøgelserne til byggeriet.

