SÅ GIK DANMARK MED I AIIB!
Danmark anmoder om optagelse
i Asiatisk InfrastrukturInvesteringsbank
som det første nordiske,
grundlæggende medlem
Den 28. marts bekræftede Danmark, at landet har til hensigt at
tilslutte sig Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB)
som grundlæggende medlem og hermed blive det første, nordiske
land i denne internationale finansinstitution.
»Det er en betydningsfuld og spændende udvikling i
verdensordenen, at Kina nu etablerer Asiatisk InfrastrukturInvesteringsbank
(AIIB).
Eftersom
mange
danske
handelsinteresser, såvel som også interesser mht. samarbejde
om udvikling, står på spil i AIIB, er der mange grunde til
lige fra begyndelsen at være engageret i og få indflydelse på
AIIB’s investeringsbeslutninger«, sagde hr. Mogens Jensen, den
danske minister for handel og udvikling.
»Den danske regering har derfor i dag adviseret den kinesiske
regering om, at Danmark er parat til at sidde blandt de
grundlæggende medlemmer af AIIB for yderligere at diskutere
etableringen af banken. Det er vigtigt, at den nye
finansinstitution bekender sig til den internationale standard
for udviklingsbanker, og at den vil støtte vore prioriteter
inden for udviklingspolitik. Den endelige beslutning om
Danmarks medlemskab vil blive truffet på et senere stadium,
sammen med den præcise, danske finansielle støtte til bankens
aktiviteter«, tilføjede hr. Jensen.
»Jeg er meget glad for, at vores regering har taget dette

skridt. Jeg finder det både naturligt og logisk. I år fejrer
Danmark og Kina vores 65. jubilæum for etableringen af
diplomatiske forbindelser, og allerede i 2008 skrev de to
lande under på et omfattende, strategisk partnerskab«, sagde
den danske ambassadør til Kina, hr. Arne Friis Petersen.
»Det er derfor også naturligt, at vi fortsætter denne linje
med anmodningen om tilslutning til AIIB, så den økonomiske
udvikling i Asien kan oppebæres, og vi kan hjælpe med
fjernelse af fattigdom i området.«
»Der har været to statsbesøg mellem Danmark og Kina i løbet af
de seneste to år, med tidligere præsident Hu Jintaos besøg i
Danmark i 2012 og Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s
besøg i Kina i april 2014 efter invitation fra præsident Xi
Jinping. Hertil kommer den danske statsministers besøg to
gange i løbet af de seneste to år, og utallige kinesiske
lederes besøg i Danmark«, tilføjede hr. Petersen.
Danmark har i mange år været en verdensleder med sin
forpligtelse over for udviklingshjælp og -samarbejde.
Forskellige danske regeringer har været dedikeret mht.
udvikling af en win-win-relation med udviklingslande. Dette
har resulteret i succesfulde udviklingsprojekter i Afrika,
Asien og Sydamerika.
Danmark og Kina har tidligere arbejdet sammen om en række
udviklingsprojekter,
inklusive
en
aftale
om
et
udviklingsprogram i FN-regi om fremme af overførsel af
teknologi for vedvarende energi, der blev underskrevet i
august 2014 mellem Kina, Ghana og Zambia. Projektet blev
hovedsageligt finansieret af Danmark.
(Oversat fra pressemeddelelse fra Den danske Ambassade i
Beijing, på hjemmesiden ‘Danmark i Kina’)
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Foto: Den kinesiske præsident Xi Jingping og statsminister
Helle Thorning-Schmidt, fra dennes besøg i Kina i september
2014.

