Kinesiske økonomer foreslår
Ét Bælt, én Vej, én Arktisk
Cirkel
23. maj, 2017 – »Beijings strategi standser ikke ved bæltet og
vejen«, sagde professor ved Tsinghua Universitet, Li Xiguang,
den 20. maj på et forum i Hongkong, rapporterer South China
Morning Post den 21. maj. »Strategiens fulde navn bliver ’Ét
Bælt, én Vej, én Cirkel’, og cirklen referer til den Arktiske
Cirkel«, sagde Li. Selv om Kina ikke er en kyststat i Arktis,
har de i de seneste år optrappet deres engagement i området,
siger eksperter. Kina sikrede sig permanent observatørstatus i
Arktisk Råd i 2013 og er allerede involveret i arktisk
udvikling, med aktier i russiske naturgasprojekter i Arktis
gennem Silkevejsfonden. Flere end et halvt dusin
forskningsmissioner er også blevet gennemført under regi af
den Kinesiske Administration for Arktis og Antarktis. Kina
definerer sig selv som en »nær-arktisk stat« og anser sig selv
for at holde »hele menneskehedens nedarvede rigdom«.
En omfattende artikel i The Diplomat af Nangye Liu i
Australien rapporterer om præsident Xis besøg i Finland i
april, og om den kinesiske premierminister Wang Yangs
deltagelse i det fjerde Internationale Arktiske Forum i
slutningen af marts, som værende vejledende for Kinas
interesse i arktisk udvikling. Præsident Xis besøg i Finland i
sidste måned var en bestræbelse på at samle støtte til en
større kinesisk rolle i Arktis, siger Li. Nangye Liu
rapporterer, at Finland og Kina aftalte at samarbejde inden
for arktisk marin industri, og selv om de nordiske lande
(Danmark, Norge, Finland og Sverige) ikke er på Bælt & Vej, så
er de medlemmer af Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank
(AIIB). »Ved at tilslutte sig AIIB bliver de fleste arktiske
stater i stand til at samarbejde med Kinas Bælt & Vejinitiativ via denne platform«, siger Liu.

Foto: Kinas præsident Xi Jinping (venstre) sammen med Finlands
præsident, Sauli Niinistö, under førstnævntes besøg i Finland,
den 5. april, på sin vej til det historiske topmøde med
præsident Donald Trump i USA, der fandt sted 6.-7. april.

