Schiller Instituttet stiller
spørgsmål til Jin Liqun,
præsident
for
Asiatisk
InfrastrukturInvesteringsbank,
efter hans tale i Danmark
København, 2. marts 2016 – På sin første udenlandsrejse efter
sin udnævnelse til præsident for Asiatisk InfrastrukturInvesteringsbank, AIIB, kom Jin Liqun til Danmark og Finland.
I Danmark talte han ved et offentligt arrangement, der var
arrangeret af Københavns Universitet og Copenhagen Business
School. Medlemmer af Schiller Instituttet deltog, stillede et
af de to spørgsmål, uddelte materiale om EIR’s Rapport om Den
nye Silkevej og rapporten over Schiller Instituttets foretræde
for Folketingets Udenrigspolitiske Komite i går, samt fik en
del kontakter.
En video med Jin Liquns tale, samt engelsk rapport, kan ses
her.
Formålet med AIIB er at fremme en ’win-win’ økonomisk og
samfundsmæssig udvikling gennem investering i infrastruktur.
Jin sagde, at han ikke tror på reduktion af fattigdom i sig
selv, og af sig selv. I 1980, da hovedlandet Kina erstattede
Taiwan i Bretton Woods-institutionerne, havde Kina intet andet
end en menneskebefolkning. Så begyndte Kina at låne for at
bygge infrastruktur, og der var nogle, der var bekymrede for
gældsskabelse. (Det var på det tidspunkt, hvor Mexico havde en
stor gældskrise.) Men den gavnlige effekt af infrastrukturinvesteringerne viste sig 25 år senere, da økonomien begyndte
at komme i gang. Denne politik gjorde det muligt for Kina at

løfte 600 millioner mennesker ud af fattigdom. Samtidig lånte
andre lande for at opretholde forbrug.
I besvarelse af det spørgsmål, han selv stillede, om det var
AIIB’s formål at finansiere projekter under programmet for Ét
bælte, én vej (One Belt, One Road; OBOR), sagde Jin, at banken
ejes af de 57 medlemslande, og endnu 50 andre ønsker at gå
med, hvor 30 af disse har truffet beslutning om at tilslutte
sig. Dette er ikke Kinas bank; OBOR vil blot udgøre en del af
bankens engagement, og der må være en balance mellem
finansiering af projekter i hele regionen.
Formålet er at finansiere varig, økonomisk udvikling, skabelse
af rigdom, samt skabelse af infrastruktur i Asien, der
bidrager til forbindelsesmuligheder i den vidtstrakte,
eurasiske landmasse, og ikke kun i selve Asien, med f.eks.
højhastighedstog, der nedbringer omkostningerne for transport
mellem Europa og Asien. Det er nu blevet lettere at rejse fra
Beijing til Europa, end det er at rejse mellem de asiatiske
nationer. Der er behov for at harmonisere politikken til
fordel for eksempelvis at krydse grænserne.
AIIB vil udrette ting, der ikke hidtil er blevet udrettet af
Bretton Woods-finansinstitutionerne, inklusive Verdensbanken,
fordi AIIB vil lære af disses plusser og minusser. Asien har
likviditet i overflod, men i øjeblikket må disse penge først
rundt om Europa og USA, før de kommer tilbage til Asien.
Investeringer i infrastruktur kan være pengespild, hvis der
ikke foreligger gode, gennemtænkte projekter – som et
kraftværk uden et moderne el-net. AIIB vil være med til at
udtænke koordinerede projekter.
Vist er der uoverensstemmelser over det Sydkinesiske Hav, men
de fælles infrastrukturprojekter mellem Kina og nationerne i
ASEAN har opbygget en gensidig tillid og et win-winsamarbejde. Se på Syrien; vi ønsker ikke at se det ske andre
steder; men vi må lære at mindske kaos og løse

uoverensstemmelser.
Udvikling er også med til at forbedre miljøbeskyttelse. Man
bekymrer sig jo ikke om miljøet, hvis ens bekymringer går på,
hvordan man skal få morgenmad næste dag.

Tom Gillesberg fik lejlighed
stille følgende spørgsmål:

til

at

»Mange tak for Deres fremlæggelse. Jeg synes, det er meget
spændende, at Danmark er medlem af AIIB. Jeg er formand for
det danske Schiller Institut. Mit spørgsmål lyder: Hvis I
arbejder så tæt sammen med Verdensbanken og disse
institutioner, hvordan vil I så forhindre dem i at bruge, som
det sker i dag, spørgsmål som f.eks. miljøhensyn,
klimaspørgsmål osv. til at forhindre udvikling? Der er et
stort behov for udvikling, og mange penge i verden, der kunne
investeres i udvikling, men de siger, ’Nej, det kan vi ikke
gøre. Vi har en truet frø-art her, og derfor kan vi ikke bygge
denne dæmning, og I kan ikke få elektricitet’. Så hvordan vil
I sikre, at denne form for ideologisk korruption ikke kommer
til at influere på AIIB således, at disse spørgsmål ikke
anvendes til at forhindre udvikling?«
Som svar på spørgsmålet sagde Jin, at man undertiden må ofre
noget i form af indvirkning på miljøet for at få udvikling, og
at nettoeffekten vil være positiv. Udvikling er løsningen. »Vi
er stadig ikke parat til at blive afvænnet fra fossile
brændstoffer … Men pga. udvikling kan vi mennesker opfinde en
teknologi, opnå teknologiske gennembrud. Vi vil sluttelig
kunne tappe solenergi direkte, men man kan ikke med ét springe
direkte til dette stadium … Folk er bange for atomkraft
[fission], men hvis vi kunne opnå et gennembrud inden for
fusionskraft, kan vi måske løse problemet én gang for alle.
Hvordan skal vi kunne opnå dette? Gennem udvikling! Lad os
samarbejde« for at opnå gennembrud.

