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Kina og EU 
er motsatsen til 
Trump, som kun 
ser verden i vin-
nere eller tapere. 

Thomas Christiansen, 
EU-ekspert

BRUSSEL: Men det er skjær i sjøen for 
et tettere samarbeid mellom stormak-
tene. 

 ■ TONE MAGNI FINSTAD 
VESTHEIM

I dag avsluttes toppmøtet 
mellom EU og Kina i Brussel. 
Analytikere i forskningsfirmaet 
High Frequency Economics 
varsler at en ny akse, basert på 
økonomisk makt, vil formes 
mellom Europa og Kina dersom 
USA fortsetter å «krympe» i 
rollen som verdens leder, ifølge 
CNN. 

– Under Trump er det nye 
muligheter for et globalt 
lederskap 
på fri-
handel og 
klima fra 
EU og 
Kina, sier 
T h o m a s 
C h r i s t i -
ansen, pro-
fessor i 
europeisk 
p o l i t i k k 
ved Maas-
tricht-uni-
versitetet i Nederland, til 
Dagsavisen. 

– Trekker USA seg fra 
ledelsen i verdensøkonomien, 
er det et vakuum som kan 
fylles, sier professoren, og 
minner om at EUs strategiske 
partnerskap med Kina allerede 
har vært i 13–14 år, med en 
gradvis tettere tilnærming. 

– Hvem er den sterkeste av de to? 
– EU og Kinas fordel er at de 

kan se felles interesser. Kina 
og EU er motsatsen til Trump, 
som kun ser verden i vinnere 
eller tapere, sier Christi-
ansen. 

Det er snakk om en gjensidig 
avhengighet, sier han. 

– Kina trenger tilgangen til 
EU som et omfattende marked 
som befinner seg «ved god 
helse». EU trenger Kina, slik vi 
så under finanskrisen, da Kina 
var noen av få aktører som fort-
satte å kjøpe varer fra EU.    

Dette er stridsområdene 
som kan skape trøbbel og 
muligheter for stormaktene:

1. Paris-avtale
Det er ventet at EU og Kina på 
tampen av toppmøtet for første 
gang vil gå ut med en felles 
erklæring om et klimaløft for 
rene energikilder i verden, som 
fornybar energi og økt energief-
fektivitet, ifølge Politico. 

– Det største konkrete for-
delen for verden med en tettere 
og vellykket EU-Kina relasjon, 
vil være lavere CO2-utslipp for 
alle, sier Christiansen.

Men det er fortsatt utfor-
dringer. 

– Kina er verdens 
største kilde til 
k a r b o n u t s l i p p. 
Samtidig har Kina 
utkonkurrert EU 
på solcellemar-
kedet, sier EU-
eksperten. 

Mens EU har 
kommet langt i å 
sette i verk sine kli-
maforpliktelser, 
har Kina fortsatt 

en vei å gå. De må gjøre alvor av 
løftene og sette i verk de sentra-
liserte tiltakene på lokalt nivå, 
der forurensningen skjer.

2. Marked
Kinas direkte investeringer i 
EU økte med rekordhøye 77 
prosent i 2016, til 35 milliarder 
dollar: fem ganger mer enn i 
2013. Direkte investeringer fra 
EU i Kina falt med 8 milliarder 
dollar. 

Kina ønsker status som mar-
kedsøkonomi fra Verdens han-
delsorganisasjon (WTO). Mem 
mange europeiske land ønsker 
ikke en slik status for Kina. 

– Det var et paradoks at kom-
munistregimet Kina sto fram 
som den globaliserte økono-
miens forsvarer under Davos-
møtet, sier Christiansen. 

Jorge Wuttke, president for 
EU handelskontor i Kina, sa 
dette til Financial Times: For 
hvert femte tog med last som 
forlater den kinesiske byen 

Chongqing til Tyskland, er det 
bare ett tog som går den andre 
veien. 

EU krever at Kina skal gi dem 
adgang til sitt marked på 
samme måte som Kina får til 
det europeiske markedet. 

– Samtidig ser vi at bildet av 
Kina som en produsent av bil-
lige produkter med billig 
arbeidskraft, er i ferd med å 
supplementet av et Kina som 
produserer høyteknologiske 
produkter, som fly, sier Christi-
ansen. 

EU har ikke et samlet motsvar 
for å møte Kinas strategiske og 
potensielt uvelkomne investe-
ringer i EU fra Kina. 

3. Menneske- 
rettigheter
– For EU er ikke Kina Zim-
babwe eller Burma. Det er 
begrenset hvor mange sank-
sjoner EU kan iverksette mot 
verdens andre største økonomi 
og en av EUs sterkeste handels-

partnere, sier Christiansen.  
EUs forventning er at et tet-

tere samarbeid skaper fram-
gang i Kina på dette området. 

– Men restriksjonene mot 
ytringsfrihet og forholdene for 
menneskerettigheter har blitt 
forverret i Kina de siste årene, 
sier han. 

4. Sikkerhet
Mens EU ønsker sterkere kine-
sisk motstand mot Nord-Korea, 
har Kina en mer forsiktig til-
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SVERIGE: Det svenske høyre-
partiet Moderaterna faller 
kraftig på en ny meningsmåling 
og er nå mindre enn 
Sverigedemokraterna.

Moderaterna får 18,1 prosent 
på den siste målingen til SCB, 
mens resultatet var 23,3 pro-
sent ved forrige måling i 
november i fjor. Målingen 
bekrefter nedgangen som andre 
meningsmålinger også har vist.

Sverigedemokraterna får 18,4 
prosent etter en framgang på 
0,9 prosentpoeng siden 
november og er dermed for 
første gang større enn 
Moderaterna.

Bakgrunnstallene viser at 1,8 
prosent av partiets velgere har 
satt seg på gjerdet, mens 1,7 
prosent har gått til 
Centerpartiet, 0,9 prosent til 
Liberalerna og 0,7 prosent til 

Socialdemokraterna.
I kriseatmosfæren som råder 

i partiet, har flere begynt å dis-
kutere partiledelsens framtid. 
Onsdag krevde lederen for par-
tiet i Östergötland, Christian 
Gustavsson, at partileder 
Anna Kinberg Batra (bildet) 
går av.

Centerpartiet får 11,3 pro-
sent, som er en økning på 4,2 
prosentpoeng siden november. 

Kristdemokraterna faller 
under sperregrensa med 3,2 
prosent, mens Liberalerna er 
uendret på 5 prosent.

Socialdemokraterna er fort-
satt størst med 31,1 prosent, noe 
som er en økning på 1,9 prosent-
poeng. Vänsterpartiet taper 1,4 
prosentpoeng og ligger på 6,3 
prosent, mens Miljöpartiet 
holder seg over sperregrensa 
med 4,5 prosent. (NTB)

Moderaterna mindre enn Sverigedemokraterna
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Den sentralafrikanske 
republikk topper lista 
over verdens ti mest 
neglisjerte flyktning-
kriser. Det skorter på 
vilje til å hjelpe, mener 
Flyktninghjelpen.

 ■ BIBIANA PIENE

Torsdag lanserte hjelpeorgani-
sasjonen sin årlige rapport om 
glemte flyktningkriser. Der 
troner Den sentralafrikanske 
republikk på topp, tett fulgt av 
Kongo, Sudan og Sør-Sudan.

– Dette er fluktkriser vi ikke 
bare har glemt, men som det 
internasjonale samfunnet aldri 
har vist tilstrekkelig vilje til å 
løse. Mange av de fordrevne har 
flyktet fra sine hjem gjentatte 
ganger, og for hver gang blir de 
mer sårbare, sier generalse-
kretær Jan Egeland.

Hjelpen uteblir
I Den sentralafrikanske repu-
blikk har nesten 900.000 men-
nesker, én av fem innbyggere, 
måttet flykte på grunn av kon-
flikten mellom den kristne anti-
balaka-militsen og muslimske 
Seleka-opprørere. Landet 
ligger også på bunn på FNs 
utviklingsindeks.

Men krisen er nærmest full-
stendig neglisjert av verdens-
samfunnet, ifølge Flyktning-
hjelpen.

– Krisen når sjelden mediene, 
pengene til nødhjelp uteblir, og 
det siste halvåret har volden 
igjen økt i landet, sier Egeland.

I fjor bidro givere med bare 38 
prosent av pengene som FN og 
humanitære partnere ba om for 
å møte de aller mest prekære 
behovene.

På tross av løfter om støtte på 

en giverlandskonferanse i 
Brussel i november i fjor har 
pengene uteblitt.

Vold og internt fordrevne
I nabolandet Kongo har 475.00 
flyktet til omkringliggende land, 
mens 467.400 er internt for-
drevet som følge av konflikter og 
vold. Sudan har hele 3,2 milli-
oner internt fordrevne, de fleste 
i Darfur, mens nærmere 350.000 
har søkt tilflukt i naboland.

I Sør-Sudan har politisk strid 
og påfølgende krigshandlinger 
siden 2013 drevet drøyt 1,8 mil-
lioner mennesker på flukt til 
andre land. Dette er nå verdens 
raskest voksende flyktning-
krise, ifølge FNs høykommissær 
for flyktninger (UNHCR). 

I tillegg står Nigeria, Jemen, 
Palestina, Ukraina, Myanmar 
og Somalia på Flyktninghjel-
pens liste.

I slutten av mai publiserte 

Flyktninghjelpen en annen rap-
port som viser at antall men-
nesker på flukt i eget land 
nesten er doblet siden 2000. 
Hvert eneste sekund ser en ny 
person seg nødt til å dra fra 
hjemmet sitt.

Har ansvar
Alle de fem øverste fluktkrisene 
utspiller seg i Afrika, i områder 
som allerede er preget av fat-
tigdom og underutvikling, 
påpeker Egeland.

– De som må flykte fra hjem-
mene sine, har som regel ikke 
ressurser til å reise lenger enn 
til nærmeste naboland, og et 
stort antall er på flukt i eget 
land. At disse menneskene ikke 
når fram til våre egne dørter-
skler, gir ingen rett til å lukke 
øynene for de lidelsene som 
utspiller seg, og fratar oss ikke 
ansvar for å hjelpe, slår han 
fast. (NTB)

Varsku om glemte kriser

PÅ FLUKT: Vold og intern konflikt har drevet over 900.000 på flukt 
i Den sentralafrikanske republikk.  FOTO: NTB SCANPIX

Flere spedbarn er blant 44 
migranter som er funnet 
omkommet i ørkenen i Niger 
etter at bilen som fraktet 
dem, fikk motorstopp, opp-
lyser lokale tjenestemenn. 
Ordføreren i Agadez, en avsi-
desliggende by i utkanten av 
Sahara, sier at det så langt er 
funnet 44 døde mennesker. 

Agadez er blitt Afrikas 
fremste knutepunkt for men-
neskesmuglere og personer 
som ønsker å reise til Europa 
gjennom Sahara. Det er om 
lag 200 mil mellom Agadez 
og Middelhavet, og med 
jevne mellomrom blir 
grupper med migranter sit-
tende fast i ørkenen. (NTB)

44 migranter funnet døde

nærming til naboen og 
atommakten Nord-Korea. 
Også i konflikten om Sør-
Kina-havet, har EU et ster-
kere forhold til de sørøsta-
siatiske landene, som står 
imot Kinas oppbygging i det 
omstridte havområdet. 

Samtidig minner Christi-
ansen om at de transatlan-
tiske båndene mellom 
Europa og USA er sterke. 
Under den andre Gulf-
krigen, der forholdet mellom 
Europa og USA ble svekket, 

søkte Kina å overkomme 
forskjellene med EU. 

– Bryllupsreisen mellom 
Kina og EU endte da i 
bakrus. Forholdet mellom 
Europa og USA kan bli 
svekket, men vil trolig 
overleve Trump eller 
endres: Vi kan se et EU med 
økt selvtillit, et mer løs-
revet Storbritannia og et 
USA som vender seg mot 
egen hjemmebane, sier 
Christiansen.
tone.magni.finstad.vestheim@dagsavisen.no


