En åbenhjertig og åben dialog
begyndte
mellem Emmanuel Macron og
Vladimir Putin
29. maj, 2017 – Den russiske præsident Vladimir Putin ankom i
Frankrig i dag, på invitation fra præsident Emmanuel Macron,
til en tête-à-tête, der blev til en mere end to timer lang
drøftelse, som dækkede alle dagens afgørende spørgsmål. Mødet
kom i stand i forbindelse med en mindehøjtidelighed i
anledning af, at det er 300 år siden, tsar Peter den Store
besøgte Frankrig i 1717.
Det to timer lange møde mellem Putin og Macron begyndte kl. 14
og fortsatte over frokosten. En kort pressekonference fulgte,
med en kort periode til spørgsmål-og-svar. Dernæst besøgte de
to præsidenter udstillingen i Versailles’ Grand Trianon, der
viser en stor udstilling af historiske dokumenter og
arkivmateriale fra det royale besøg i 1717, som varede i flere
uger.
Det mest håndgribelige fremskridt synes på dette tidspunkt at
have været beslutningen om at nedsætte en studiegruppe, der
skal udarbejde, hvordan der kan blive større samarbejde mellem
de to lande, om kampen mod terrorisme, og især mod Daesh/ISIS
i Syrien. Macron sagde til Putin, at han ønskede at gå længere
end til Frankrigs nuværende bidrag til denne kamp, i
sammenhæng med den internationale koalition, der bekæmper ISIS
i Mellemøsten, for at forstærke Frankrigs samarbejde med
Rusland.
Begivenheden med mødet i Versailles-paladset – for mange af
eliten, et symbol på fransk storhed – videreformidlede i sig
selv et budskab om, at den fransk-russiske relation er

mangeårig og vigtig for værtslandet. Ud over de internationale
krisepunkter, som dominerede drøftelserne, sagde Macron, at
han ønsker at styrke bilateralt samarbejde inden for områderne
kultur, videnskab og industri.
Dette står i skarp kontrast til tidligere franske præsident
François Hollande. I oktober 2016 trak Hollande faktisk en
invitation til Putin tilbage, hvor denne skulle have deltaget
i indvielsen i Paris af et nyt, stort ortodoks-religiøst og
kulturelt center, bygget af Rusland, og som begge
statsoverhoveder skulle have indviet. Da Hollande i stedet kun
tilbød et arbejdsmøde om Syrien, afviste Putin denne ringeagt
og aflyste sit besøg. I modsætning hertil besluttede Macron at
invitere Putin til en meget speciel ceremoni, ladet med
betydning, og gjorde således Putin til det første
statsoverhoved, der besøgte Frankrig efter Macrons tiltrædelse
som præsident.
Når vi forsøger at afgøre, hvad Macron vil gøre, er det her
vigtigt at bemærke, at han under sin valgkamp erklærede, at
hans udenrigspolitik ville blive »de Gaulles-Mitterandistisk«.
Det er ikke en beskrivelse, som denne nyhedstjeneste ville
bruge, men dermed mener Macron et uafhængigt Frankrig, der kan
forhandle med alle lande og ikke underkaste sig nogen af dem.
Udtrykket blev opfundet af henved 20 tidligere
udenrigsministre og højplacerede diplomater, der under
præsidentvalgkampen udgav et hæfte, som krævede en
tilbagevenden til en uafhængig, fransk udenrigspolitik.
De konkrete resultater af Macron-Putin-topmødet ligger på
linje med det, som den fransk-russiske analytiker og økonom,
Jacques Sapir, beskrev i en artikel, der blev udlagt i dag i
Sputnik, og en lignede artikel i RT, som værende en
nulstilling – en ny begyndelse – for de fransk-russiske
relationer. Ud over lavpunktet for disse relationer under
Hollande,
blev
de
yderligere
anstrengt
under
præsidentvalgkampen af en skummel atmosfære af anklager og
rygter, der blev udbredt i medierne. Rusland blev beskyldt for

indblanding i valget; Macron blev beskyldt for at have
hemmelige bankkonti, at være homoseksuel, osv.
Det ville være vanskeligt for nogen af siderne at forsøge at
tage meget store skridt ved dette første møde, fordi deres
egne valgkredse derhjemme måske ikke hurtigt ville følge trop.
Men der kan skabes fremskridt på pragmatisk vis omkring
forskellige spørgsmål, såsom Ukraine og Syrien.
Foto: Den franske præsident Emmanuel Macron giver hånd til den
russiske præsident Vladimir Putin (venstre) under dennes besøg
til Frankrig, som det første, udenlandske statsoverhoved,
siden Macrons tiltrædelse – på Versailles-slottet til
forhandlinger, før de fortsatte til åbningen af en udstilling,
der markerer 300 års diplomatiske bånd mellem de to lande. 29.
maj, 2017.

