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Amur-floden mellan Nizjneleninskoje i den ryska judiska autonoma området (Birobidzjan) och Tuntszjan på
den kinesiska sidan.
Bygget har pågått sedan 2014 och har i huvudsak (1
887 av 2 215 meter) byggts av Kina. På den ryska sidan har bygget skjutits upp flera gånger men beräknas
nu slutfört till juni 2019. Kapaciteten är beräknad till 21
miljoner ton gods om året.
Bygget finansieras av den ryska fonden för utveckling
av Fjärran östern och Bajkalregionen. Transportvägen
för export av järnmalm från Kimkano-Sutarskij-gruvan
till Kina förkortas avsevärt.
prime 14/10
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Ukraina fattigast i Europa
Enligt färsk statistik från Internationella valutafonden
har Ukraina efter den väststödda statskuppen 2014 utvecklats till det fattigaste landet i Europa.
Tidigare var Moldavien fattigare, men där har ekonomin trots allt vuxit de senaste åren.
Nu kommer Moldavien på 133:e plats i världen med 2
695 dollar i BNP per capita och Ukraina på 134:e plats
med 2 656 dollar i BNP per capita.
Även beträffande genomsnittslönen per capita hamnar Ukraina sist i Europa.
kp.ua 13/10

Bron över Amur
Kina har nu slutfört sin del av den nya järnvägsbron över

Den ryska andelen av den ”penningtvätt” som avslöjats i
Danske Banks estniska avdelning är mindre än västmedia påstår, skriver Dmitrij Minin i Fond strategitjeskoj
kultury. Av de 223 miljarder dollar som nämnts har mindre än en fjärdedel ryska kopplingar.
Enligt Berlingske Tidende varnade den ryska centralbanken 2007 Danske Bank för den penningtvätt som
pågått i Sampo Bank, vilken övertagits av Danske Bank.
Danskarna svarade att allt var som det skulle.
Enligt revisionsfirman Bruun & Hjejle som undersöker skandalen har det funnits 6 200 misstänkta konton
och 8 800 misstänkta klienter i banken estniska filial. Av
dessa klienter var 177 ryssar och 75 från Azerbajdzjan.
Den ryska skribenten påpekar att 23 procent av de
suspekta penningströmmarna skett internt i Estland,
vilket kastar tvivel över bilden av Estland som ett av de
hederligaste och minst korrupta länderna i Europa.
2017 korade Transparency International Danmark till
världens näst hederligaste land (efter Nya Zeeland) medan Estland kom på 21:a plats, högst bland länderna i den
forna sovjetsfären.
Både Danmark och Estland finns bland de tio länder i
världen som kommit längst i införandet av ”elektronisk förvaltning” (e-government), vilket tydligen inte är
någon garanti mot korruption.
fond strategitjeskoj kultury 29/9
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från Israeels UD.

Nytt vitryskt kärnkraftverk

Denna mekanism godkändes av Rysslands, Irans och

Det nya kärnkraftverket Astravets i Vitryssland som
byggs av ryska Atomstrojexport kommer i december
nästa år börja leverera el till Vitryssland och Baltikum.
Verket som ska få 2,4 GW kapacitet kostar 11 miljarder
dollar att bygga, av vilket 90 procent är ryskt kapital.
Läget i den västliga Grodnoregionen, nära gränsen till
Litauen, mindre än 60 km från Vilnius, oroar en del ur
säkerhetssynpunkt, men billig el från Vitryssland kan
också erbjuda inhemska litauiska konkurrenter svår
konkurrens. Med Astravets kommer Vitrtyssland upp i

Turkiets presidenter på det trilaterala toppmötet i Teheran den 7 september. Iran kommer att leverera sin olja
till ryska raffinaderier i Kaspiska havet och den oljan
kommer sedan att säljas på världsmarknaden som rysk.
Denna mekanism kommer även att stödjas av EU som
vill bevara kärnteknikavtalet med Iran. Tidigare har de
fem undertecknarländerna Storbritannien, Tyskland,
Frankrike, Kina och Ryssland överenskommit med Iran
om att skapa en finansiell mekanism för betalningar till
Iran som kringgår USA: ssanktioner.
ria-novosti 15/10

en total energiproduktion på 10,8 GWh, vilket kan jämföras med Litauens 3,6 GWh, Estlands 2,7 GWh och
Lettland 2,6 GWh. Sedan Litauen stängde sitt kärnkraftverk i Ingalina 2010 har konsumenterna fått betala
prishöjningar på 33,3 procent.
För Vitryssland självt innebär det nya kärnkraftverket
dock etyt minskat beroende av rysk energi. 82 procent av
landets energi kommer idag från Ryssland, framför allt
rysk gas till landets 22 gasdrivna kraftverk.
intellinews.com 12/10

Nya EU-sanktioner
Idag måndag möts EU:s utrikesministrar i Luxemburg
för att bl.a. besluta om nya sanktioner mot Ryssland med
anledning av ”kemvapenattacker i Syrien och Salisbury”.
Sanktionerna som föreslås av Storbritannien kommer
att rikta sig mot ett antal personer som anses bära ansvar
får de påstådda kemvapenattackerna.
Att det varken i det ena eller det andra fallet finns
några bevis för att Ryssland verkligen brutit mot kemvapenförbudet bekymrar vare sig Storbritannien eller en

Nya ryska luftvärnsmissiler?

rad östeuropeiska stater med russofobisk agenda.

Ett uttalande av liberal-demojraten Vladimir Zjirinovskij i TYV-programmet ”Kväll med Vladimir Solovjov” har väckt spekulationer om att Ryssland kommit
mycket längre i sin utveckling av luftvärn än vad som
hittills avslöjats.

Enligt Andrej Klimov, ordförande i federationsrådet utrikesutskott, var även det nederländska utspelet
om påstått ryskt spionage mot kemvapenövervakarna i
OPCW regisserat för att öka misstron inför dagens ministermöte i EU.
vzgljad.ru 14/10

Zjirinovskij ironiserade över att USA och Israel fruktar de S-300 luftvärnsmissiler som Moskva levererat till
Syrien. ”Men vi har S-400, S-500, S-600 och S-700. Vi
kan täcka hela planeten så att inte ett enda flygplan kan
lyfta”, sa Zjirinovskij.
Programledaren hyschade åt Zjirinovskij och bade
denna vara försiktig med försvarshemligheter ”annars
börjar han rätt som det är att prata om det skräckinjagande S-1500”.
”Det sista är än så länge S-700”, svarade politikern.
”Jag tror att det blir det sista luftvärnssystemet , för efter det kommer inga missiler i världen att kunna skjutas
upp”.
ria-novosti 15/10

Misslyckad raketuppskjutning
Den 11 oktober 2018 inledde två kosmonauter - ryssen
Aleksij Ovtjinin och amerikanen Nick Hague - i en rysk
Soyuz-rymdfarkost vad som borde ha varit en rutinresa
till den internationella rymdstationen MKS. Men bara
några minuter starten utlöste ett problem med raketen
en nödlandning, som båda besättningsmedlemmarna
överlevde i gott skick.
Den preliminära förklaringen är ett fabrikationsfel
som visade sig vid avskiljandet av raketsteg. Att sådana
fabrikationsfel förekommer och inte för första gången
leder till en kraschlandning upprör iakttagare och kastar

Ryssland hjälper Iran

tvivel över tillståndet i den ryska rymdsektorn, skriver

Ryssland kommer att hjälpa Iran att skapa en mekanism

lands, även om ingen annan uppskjutning av en be-

för att kringgå USA:s sanktioner, skriver webbsidan
Mako.co.il, med hänvisning till ett hemligt dokument
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Ria-novosti. Olyckor inträffar dubbelt så ofta som utommannad raket har avbrutits sedan 1983.
Rysk rymdindustri har hämtat sig från motgångar

förr. Nu har starten för nästa uppskjutning tidigarelagts
från mitten av december till omkring 20 november.
ria-novosti 13/10

Kyrkostriden i Ukraina
I måndags uttalade den ryska ortodoxa kyrkans heliga
synod sitt hårda fördömande av att patriarkatet i Konstantinopoel godkänt den icke-kanoniska ukrainska
ortodoxa kyrkans autokefali (självstyre).
USA:s särskilda sändebud till Ukraina, Kurt Volker,
välkomnade i ett uttalande Konstantinopels beslut.
”Jag hoppas att det inte blir några protester och våldshandlingar”, sa han, väl medveten om att just detta blir
den oundvikliga följden av att tusentals kyrkor, kloster
och annan egendom som tillhört Moskvapatriarkatet nu
med statligt våld kommer att fråntas detta.
Till en rysk journalist förklarad Volker:
”Det är en tragedi att ni har religiösa ledare som talar
om att tillgripa våld”, tillade han för att lägga skulden på
den part som försvarat status quo.
Enigt chefen för Ortodoxa experters förening, Kirill
Frolov, finns det en faktor som skulle kunna påverka
skeendena, nämligen Turkiet. Enligt Frolov finns det
förbindelser mellan Fetullah Gülens rörelse och det
ortodoxa patriarkatet i Konstantinopel. Om det visar sig
att patriarkatet låtit sig användas av USA på samma sätt
som Gülen-rörelsen, anklagade för att ligga kom ett kuppförsök i juli 2016, kan patriarken i Konstantinopel få
stora problem.
Patriarkatet i Konstantinopel anklagas också för att ha
lagt sig i den tjetjenska konflikten. En exark från Konstantinopel arresterades på 1990-talet när han agerade
sändebud för separatisthövdingen Basajev.
Även ”Kievpatriarken” Filaret anklagas för att ha lagt
sig i väpnade konflikter i det forna Sovjet och värvat krigare till dessa.
Frågan om de rysk-ortodoxas situation i Ukraina efter
Konstantinopels beslut kommer att få vittgående följder
och var i veckan uppe på högsta nivå i det ryska säkerhetsrådet som leds av president Putin. Enligt presidentens pressekreterare Dmitrij Peskov är Putin beredd att
försvars de ryskortodoxas intressen i Ukraina precis som
i Ryssland.
Man kan vänta sig att Ryssland kommer att ta upp frågan i Europadomstolen, i OSSE och Europarådet.
vzgljad 13/10

London hotar ”släcka Moskva”
Tidningen Sunday Times rapporterade igår söndag att
det brittiska försvarsdepartementet överväger massiva
hackerattacker mot energiförsörjningssystem i Ryssland
som skulle ”släcka ljuset i Kreml”, en åtgärd som man
dock bara vill tillgripa som svar på rysk ”aggression”.
”Det låter som en fantasmagori i stil med de värsta
spionromaner”, kommenteradse Franz Klintsevitj som
är ordförande i federationsrådets försvarsutskott. I
James Bonds skapare Ian Fleming skulle vara svartsjuk,
menade han också.
Klintsevitj bedömer dock nyheten som ”fake news”.
Vore den sann skulle den bara vittna om brittisk inkompetens. Det är möjligt att britterna på detta sätt drömmer sig tillbaka till sin stormaktsställning.
Irina Jarova som är dumans vice talman menar att
någon i Strorbrittanien blivit otillräknelig: antingen tidningen som målar upp ett terroristhot mot Ryssland från
den brittiska regeringen, eller de brittiska politiker som
tidningen stöder sin rapport på.
sputniknews 7/10

Isbrytare för 99 miljarder rubel
Ryssland planerar att bygga en atomdriven isbrytare,
“Lider”, för 98,6 miljarder rubel (ca 6 miljarder SEK).
Kontrakt ska skrivas med varvet Zvezda senast december 2019; arbetet påbörjas 2020 och slutförs år 2027.
Totalt kommer tre atomisbrytare att byggas på samma varv, men finansieringen för det andra och tredje fartyget har ännu inte fastställts.
interfax.ru 15/10

Nyhetsbanken och 8 dagar
Viktiga nyheter och kommentarer om Ryssland får du
också på www.nyhetsbanken.se och www.8dagar.com.
Här några exempel:
http://www.nyhetsbanken.se/2018/10/opcw-gors-omtill-propagandafabrik.html
http://www.nyhetsbanken.se/2018/10/chrusjtjiovsson-krim-var-aldrig.html
https://www.8dagar.com/2018/10/ryskt-reportageom-svensk-skola.html
https://www.8dagar.com/2018/10/jan-hammarlundsjunger-ryska-sanger.html
https://www.8dagar.com/2018/10/ryssland-och-extremhogern.html
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Börsindex
Centralbankens dollarkurs den 13 oktober var 65,98 rubel, att jämföra med 66,60 den 5 oktober.
Oljepriset slutade den 12 oktober på 80,22 dollar per
fate (Brent), ned 4:49 dollar sedan den 5 oktober.
RTSI-index var 1 141,35 vid ständgning 12/10, ned 1,5
procent sedan den 5 oktober.
Ryska posten

Veckans ryska ordspråk
Han bäddar mjukt, men det är hårt att sova (Мягко
стелет, да жёстко спать.)
Ryska posten

Rysk afton onsdag 21/11
Rysk afton onsdag 21/11 artar sig till en minnesvärd kväll.
Nu är det klart att sångaren Jan Hammarlund (bilden)
kommer att framföra ett urval ryska sånger tillsammans
med tre andra musikanter: Carin Ödquist, Karin Biribakken och Dexter Norrman.
Det är ett tillfälle du inte får missa!
Det är svensk-ryska vänskapsföreningen som arrangerar middagen i Stockholm i samarrangemang med Ryska riksförbundet. Ryska federationens ambassadör Viktor Tatarintsev talar och det finns möjlighet att ställa
frågor.
Försäkra dig om platser genom att snarast sätta in 250
kr/kuvert på bankgiro 5106-5357. Meddela samtidigt
om du vill ha en vegetarisk, kött- eller fiskrätt som huvudrätt (maila vid behov på sv.rysk@gmail.com). Ytterligare information kommer per epost efter anmälan.
Ryska posten
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