BRIKS udsteder erklæring fra
topmødet i Xiamen, Kina
4. sept., 2017 – Lederne af Brasilien, Rusland, Indien, Kina
og Sydafrika har udstedt deres Xiamen-erklæring under BRIKStopmødet i Kina, som opfordrer til styrket og udvidet
samarbejde.
»Idet vi understreger den rolle, som et styrket handels- og
investeringssamarbejde spiller i udløsning af BRIKSøkonomiernes potentiale, har vi aftalt at forbedre og udvide
mekanismer og omfang til forbedring og udvidelse af handelsog investeringssamarbejde, med henblik på at styrke BRIKS’
økonomiske
komplementaritet
og
BRIKS-landenes
diversificering«, lyder dokumentet.
De opfordrer til fremme og indbyrdes opkobling af handel og
investering og styrkelse af fælles politik; udveksling af
information; og opbygning af kapacitet, inklusive fælles
samarbejdsbestræbelser inden for handel og energi. De hilste
ligeledes initiativet for at etablere BRIKS’ E-Port Netværk,
som vil operere på frivillig basis, og for at etablere en
BRIKS E-handel Arbejdsgruppe, velkommen.
»Vi hilser ligeledes Kinas initiativ om at være vært for en
International Import Expo i 2018 velkommen og tilskynder vore
erhvervssamfund til aktivt at deltage i det«, lød erklæringen.
Med hensyn til spørgsmålet om korruption, siger erklæringen:
»Idet vi er intenst bevidste om den negative virkning,
korruption har på bæredygtig udvikling, støtter vi indsatsen
for at styrke BRIKS-samarbejdet om antikorruption. Vi
bekræfter vores forpligtelse til at intensivere dialog og
udveksling af erfaring og støtter skabelsen af et kompendium
om bekæmpelse af korruption i BRIKS-lande«, lød Xiamenerklæringen, der blev vedtaget af gruppen mandag.

Erklæringen lagde særlig vægt på udviklingen af kernekraft.
»Vi vil samarbejde for at promovere den mest effektive
anvendelse af fossile brændstoffer og udvidet anvendelse af
gas-, vand- og kernekraft, som vil bidrage til
transformationen hen imod en økonomi for lav udledning; bedre
adgang til energi og bæredygtig udvikling. I denne henseende
understreger vi betydningen af en pålidelig tilgang til
teknologi og finansielle midler til udvidelse af den civile
kernekraftkapacitet, som ville bidrage til bæredygtig
udvikling i BRIKS-lande.«
»Vi vil handle på basis af principperne om innovation,
partnerskab, synenergi, fleksibilitet, et åbent og favorabelt
erhvervsmiljø, tillid og sikkerhed, og beskyttelse af
forbrugerrettigheder med det formål at sikre betingelserne for
en blomstrende og dynamisk, digital økonomi, der vil nære
global, økonomisk udvikling og være til fordel for alle«, lød
dokumentet.
I en tidligere separat erklæring fordømte ledere kraftigt
Nordkoreas atomtest.
»Vi beklager stærkt atomtesten, udført af den Demokratiske
Folkerepublik Korea. Vi udtrykker vores dybe bekymring over
den nuværende spænding og det forlængede atomspørgsmål på
Koreahalvøen og understreger, at det kun bør afgøres gennem
fredelige midler og direkte dialog mellem alle berørte
parter«, sagde dokumentet, der blev vedtaget på BRIKStopmødet.
Foto: BRIKS-ledere deltog mandag i en underskrivelsesceremoni
under BRIKS-topmødet i Xiamen, Kina. Fra venstre: Sydafrikas
præsident Jacob Zuma, Brasiliens præsident Michel Temer,
Ruslands præsident Vladimir Putin, Indiens premierminister
Narendra Modi og Kinas præsident Xi Jinping. (AP Photo)

