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Chilensk udenrigsminister: Vi behøver et nyt
globalt finanssystem, som reflekterer den nye
virkelighed med BRIKS

30. august 2014 ? På tærsklen til sit besøg i Argentina som leder af en stor delegation af regeringsministre,
guvernører og borgmestre, fortalte Chiles udenrigsminister Heraldo Munoz den argentinske avisPagina 12
, at det nu er nødvendigt at

»gå frem i retning af et globalt finanssystem, som reflekterer den nye virkelighed«
i verden.

I øjeblikket, sagde han, opererer verden stadig på basis af et system, som blev bygget umiddelbart efter
Anden Verdenskrig, og det er tydeligt, at det ikke kan håndtere de udfordringer, som konfronterer
menneskeheden. Derfor er det, sagde han,

»at vi på det seneste har set en kraftfuld fremvækst af initiativer såsom BRIKS-udviklingsbanken.«

Han undsagde »tomrummet i det globale lederskab«, som, sagde han, har gjort verden langt mere
»uforudseelig«, end den var for 20 år siden.

Munoz ankom til Argentina for at deltage i det VI. bi-nationale, argentinsk-chilenske ministermøde, mens
parlamentarikere og guvernører mødtes med deres argentinske modparter til det IV. møde mellem argentinskchilenske guvernører og borgmestre fra den fælles grænse, og det XVIII. argentinsk-chilenske
fællesparlamentariske kommissionsmøde.

I sit interview medPagina 12, publiceret den 29. august, gav Munez også udtryk for Chiles solidaritet med
Argentina i sidstnævntes kamp mod spekulative gribbefonde og sagde, at dette er

»et spørgsmål af enorm betydning for os. Vi kan ikke tillade spekulative agenter at bringe aftaler
mellem kreditorer og debitorer i fare.«

Præsident Michelle Bachelet, som tiltrådte embedet i marts måned i år, har sat som mål en forbedring af
relationerne med Argentina og andre latinamerikanske regeringer, som i vid udstrækning blev ignoreret af
Sebastian Pineras foregående, højreorienterede regering. Munoz, så vel som de argentinske værter,
understregede, at de to nationer har en »strategisk alliance« og ønsker at samarbejde inden for et antal
områder for at styrke deres fysisk-økonomiske integration, især langs den lange grænse, som de deler.

To store infrastrukturprojekter var højt placeret på dagsordenen for drøftelser på møderne den 29. august:
den bi-oceaniske tunnel Agua Negra gennem Chiles Coquimbo-region og den vestargentinske provins San
Juan; og den bi-oceaniske korridor Aconcagua, som inkluderer færdiggørelsen af en jernbane over
Andersbjergene. Sidstnævnte projekt ville, sagde den argentinske regeringsstabschef Jorge Capitanich,
hjælpe med at forstærke de »fysiske forbindelsesmuligheder« mellem de to nationer.
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