Fire nordiske lande nu ansøgt
om tilslutning til AIIB som
grundlæggende medlemmer
31. mrs. 2015 – I kølvandet på Danmarks ansøgning om at blive
grundlæggende
medlem
af
Asiatisk
InfrastrukturInvesteringsbank (AIIB) den 29. marts fulgte Sverige og
Finland den 30. marts efter; i morges ansøgte Norge ligeledes
om optagelse, blot få timer før fristens udløb. Tallet er nu
oppe på 46 lande, der har ansøgt om optagelse i AIIB,
inklusive de fire nordiske lande, samt Taiwan og Kirgisistan,
der også var blandt de sidste til at melde sig.
Den svenske finansminister Magdalena Andersson meddelte
beslutningen under en pressekonference holdt for den besøgende
OECD generalsekretær Angel Gurria. Ministeren sagde, iflg. en
minimalistisk notits i Svenska Dagbladet, at »det er godt for
Sverige og svensk eksportindustri at være medlem … Hvis man
går med som grundlæggende medlem, har man større mulighed for
at få indflydelse, f.eks. for at sikre, at investeringer er
bæredygtige«, sagde hun.
Denne redegørelse og lignende små notitser i Dagens Nyheter,
det største nyhedsagentur TT og en enkelt meddelelse i
Sveriges statsfjernsyns nyheder i går aftes, er første gang,
at regeringen eller et svensk medie har nævnt AIIB, til trods
for en spærreild af meddelelser fra LaRouche-bevægelsen i
Sverige i løbet af de seneste to uger.
Erklæringen fra det finske Finansministerium var meget kort:
»Finland har til hensigt at deltage i forhandlinger om
grundlæggelsen af Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank
(AIIB). AIIB er en ny, multilateral investeringsbank, der
fokuserer på promovering af infrastrukturinvesteringer i
Asien. Størstedelen af kapitalen kommer fra Asien.«

Erklæringen fra den norske regering, citeret af Reuters her
til morgen, siger: »Norge er en betydelig bidragyder til den
globale indsats for udvikling, og ønsker at tilslutte sig
lande fra Asien og andre dele af verden for at videreudvikle
AIIB’s struktur og mission … ’Vi håber, lanceringen af AIIB
vil føre til en reduktion af svælget i finansiering af
infrastruktur’«, sagde udenrigsminister Børge Brende i samme
erklæring.
Blandt den øvrige, sparsomme dækning af AIIB i Skandinavien
dækkede Reuters Taiwans ansøgning, der ligeledes blev indgivet
i den sidste time, og som inkluderede en skose til USA:
»Taiwan søgte at tilslutte sig den foreslåede udviklingsbank
på trods af et historisk modsætningsforhold og manglende
formelle, diplomatiske forbindelser mellem øen og Kina …
Banken ses som et betydeligt tilbageslag for USA’s indsats for
at udvide sin indflydelse i det asiatiske Stillehavsområde og
afbalancere Kinas voksende, finansielle tyngde og hævdelse.«

Foto: Fire af de ialt fem nordiske lande har nu ansøgt om
tilslutning til AIIB som grundlæggende medlem, idet Island er
det femte nordiske land.

