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3. juli, 2017 – I kølvandet på et møde mellem Kinas
premierminister Li Keqiang og den finske premierminister Juha
Sipila den 27. juni i Dalian, Kina, under »Sommer Davos«
Økonomiske Verdensforum, lovede begge ledere
bilateralt samarbejde om arktiske anliggender.

at

styrke

Asia Times rapporterede, at Finland kom med et af de mest
interessante forslag om en arktisk jernbanekorridor til €3
mia. ($3.4 mia.), og som ville forbinde Nordeuropa med Kina og
dybvandshavne i Ishavet. Ideen fremsættes af en gruppe finske
akademikere og ledere af foretagender. Det ville forbinde byen
Rovaniemi i det nordlige Finland med den norske havn i
Kirkenes ved Barentshavet.
Ifølge den Arktiske Korridors webside, er den Arktiske
Korridor et globalt, økonomisk område, såvel som en transportog udviklingskorridor. Den forbinder Finland og Europa med
Ishavets dybvandshavne, store områder for olie og gas, samt
den vestlige ende af den Nordlige Søfartsrute. Projektet for
den Arktiske Korridor befinder sig i begyndelsen af
udviklingsstadiet.
De Nordiske Lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige)
har hidtil ikke været en del af Kinas Bælte & Vej Initiativ
(BVI), selv om alle fem lande er stiftende medlemmer af den
BVI-relaterede
Asiatiske
Infrastruktur-Investeringsbank
(AIIB). Den 31. marts i år, rapporterede The Diplomat, besøgte
Finlands udenrigsminister Kina og fremlagde konceptet med et
projekt for en arktisk jernbanekorridor. Finland har
formandsskabet for Arktisk Råd mellem 2017 og 2019.
Asia Times påpegede ligeledes, at Finland ikke er den eneste

fremtidigt mulige placering for en hovedjernbane inden for
Bælte & Vej. En anden kandidat er Letland. Med grænse til
Rusland har Letland en veludviklet infrastruktur for
godsforsendelse og jernbanegods, der daterer sig tilbage til
Sovjettiden. Dette var en faktor, da Kina åbnede en 11.000 km
lang godstransportrute mellem endestationen i Yiwu, Zhejiangprovinsen, og Riga, Letland, sidste november.
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