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Will the Ice Silk Road become the compass for the Arctic?
By following an ambitious environmental policy – and requiring the same from the local
partners – the Ice Silk Road project has an opportunity to define the tides of the development of
the Arctic region.
The international climate negotiations lack leadership. Even
though President Xi Jinping has promised that China
will take a “driving seat in international cooperation to
respond to climate change,” the country has not taken any
significant international climate initiatives or implemented
any significant emissions reductions on the national level.
Moreover, China’s Belt and Road Initiative (BRI) continues
to invest in new coal power plants in developing countries
– even in countries that were not burning coal before. A
couple of years ago, the Chinese leadership incorporated the
Arctic as part of the BRI by naming the Northeast Passage
to the north of Siberia the Ice Silk Road. China’s growing
interest in the Ice Silk Road has not only opened up new
business opportunities, but also raised a great deal of concern about the social and environmental impacts this kind
of activity produces.
In China’s Arctic Strategy, published in January
2018, climate change is primarily seen a means to legitimate the country’s growing interest in the Arctic region.
The strategy emphasises the security impacts of climate
change in China and the country’s willingness to better
study these impacts. The strategy gives less priority to the
fact that as the world’s largest emitter of greenhouse gases
China’s climate policy is one of the most important – if not
the most important – factors that shape the future of the
Arctic.
The Chinese leadership has begun to emphasise
that climate responsibility is part of the country’s great
power responsibility; however such a responsibility is not
reflected in any way in China’s Arctic Strategy. It’s understandable that China is being careful about calling itself a
great power in the Arctic context. Such a definition could
provoke the Russians in particular, and China’s operations
in the Arctic depend heavily on economic co-operation with
Russia. On the other hand, this could be seen as a wasted
opportunity: if China adopted a stronger role in mitigating
climate change, the country could legitimate its Arctic role
and build a positive image of itself for the other actors in
the region.

Nonetheless, the environmental situation is one of
the reasons why China is so interested in Russian’s liquefied
gas (LNG) projects in the Yamal Peninsula. LNG is considered less harmful for the environment than traditional
fossil fuels. It supports China’s striving to reduce dependence on coal burning, and that in turn will reduce pollution.
In addition to gas, the Chinese are interested in infrastructure investments related to developing the Ice Silk Road,
and Russia has welcomed these. However it’s unclear for
the time being what kind of environmental standards the
Chinese will impose on these projects. Initiatives have
been started and guidelines have been created to greenify
the BRI, but they haven’t been too ambitious. The BRI has
not set climate targets: for example, it does not emphasise investments in low-carbon technologies or renewable
energies. If the Chinese leadership wants to present their
country as the world’s climate leader, this must change.
China’s rise to great power status has raised concerns globally, and the operations of Chinese companies
in Africa have been criticised for neglecting human rights
and environmental issues, so the actions of the country in
the Arctic are being closely monitored. Therefore it’s now a
showcase for the participants of the Chinese Ice Silk Road
project. By following an ambitious environmental policy –
and requiring the same from local partners – China’s Ice
Silk Road project has an opportunity to define the tides of
the development of the Arctic region.
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Jääsilkkitiestä arktisen alueen suunnannäyttäjä?
Noudattamalla kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa – ja vaatimalla sitä paikallisilta
yhteistyökumppaneiltaan – Kiinan Jääsilkkitie-hankkeella on mahdollisuus asettaa suuntaviivat
arktisen alueen kehitykselle.
Kansainväliset ilmastoneuvottelut kärsivät johtajuusvajeesta. Vaikka presidentti Xi Jinping on luvannut maansa
”siirtyvän ilmastopolitiikan kuljettajan paikalle”, Kiina
ei ole tehnyt merkittäviä kansainvälisiä ilmastoaloitteita tai kotimaisia päästövähennyksiä. Lisäksi Kiinan
Silkkitie-hanke jatkaa investointeja uusiin hiilivoimaloihin
kehitysmaissa – jopa sellaisissa, joissa hiilenpolttoa ei
aikaisemmin ole harjoitettu. Pari vuotta sitten Kiinan johto
liitti Arktiksen Silkkitie-hankkeeseen nimeämällä Siperi
an pohjoispuolella kulkevan koillisväylän Jääsilkkitieksi.
Kiinan kasvava kiinnostus Jääsilkkitietä on paitsi avannut
uusia liiketoimintamahdollisuuksia, myös herättänyt paljon
huolta toiminnan sosiaalisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista.
Kiinan tammikuussa 2018 julkaisemassa arktisessa
strategiassa ilmastonmuutosta pidetään ennen kaikkea
keinona legitimoida Kiinan kasvavaa arktista kiinnostusta.
Strategia korostaa arktisen ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutuksia Kiinassa ja Kiinan halua oppia lisää näistä
vaikutuksista. Strategia jättää vähemmälle huomiolle sen,
että maailman suurimpana kasvihuonekaasujen tuottajana
Kiinan ilmastopolitiikka on yksi tärkeimmistä – jos ei
tärkein – tekijöistä arktisen alueen tulevaisuuden muokkaamisessa.
Vaikka Kiinan johto on kansainvälisessä ilmastopolitiikassa ryhtynyt yhä enenevissä määrin korostamaan
ilmastovastuullisuutta keskeisenä osana maan suurvaltavastuuta, ei Kiinan arktinen strategia viittaa suurvaltojen
ilmastovastuuseen lainkaan. On ymmärrettävää, että
Kiina varoo kutsumasta itseään suurvallaksi arktisessa
kontekstissa – tallainen määrittely voisi ärsyttää etenkin
venäläisiä, joiden kanssa käytävästä taloudellisesta
yhteistyöstä Kiinan arktinen toiminta on riippuvaista. Toisaalta tätä pitää myös hukkaan heitettynä mahdollisuutena:
ottamalla vahvemman roolin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä Kiina voisi paremmin legitimoida arktista rooliaan
ja rakentaa positiivista imagoa alueellisten toimijoiden
silmissä.
Joka tapauksessa ympäristötila on yksi syy siihen,
miksi Kiina on kiinnostunut Jamalin nesteytetyn kaasun
(LNG) hankkeista Venäjällä. LNG:n arvioidaan olevan

perinteisiä fossiilisia polttoaineita vähemmän haitallista
ympäristölle. Se auttaa Kiinan pyrkimyksiä vähentää riippuvuuttaan hiilenpoltosta, mikä puolestaan vähentää saasteita. Kaasun lisäksi kiinalaisia kiinnostavat infrastruktuuri-investoinnit Jääsilkkitien kehittämiseksi, ja Venäjä on
toivottanut nämä tervetulleiksi. On toistaiseksi kuitenkin
epäselvää, millaisia ympäristöstandardeja kiinalaiset näille
hankkeille asettavat. Aloitteita ja ohjeita Silkkitie-hankkeen ”vihertämiseksi” on tehty, mutta ne eivät ole olleet
järin kunnianhimoisia. Silkkitie-hankkeelle ei ole asetettu
ilmastotavoitteita: se ei esimerkiksi painota sijoituksia vähähiilisiin teknologioihin tai uusiutuviin energiamuotoihin.
Jos Kiinan johto haluaa näyttäytyä maailman ilmastojohtajana, tähän on tultava muutos.
Kiinan suurvallaksi nousu on herättänyt maailmanlaajuisesti huolta ja kiinalaisyhtiöiden toimintaa Afrikassa
on kritisoitu ihmisoikeuksien ja ympäristökysymysten
laiminlyömisestä, minkä vuoksi Kiinan toimintaa pohjolassa seurataan erityisen tarkoin. Kiinan Jääsilkkitien
hanketoimijoilla onkin näytön paikka. Noudattamalla
kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa – ja vaatimalla sitä
paikallisilta yhteistyökumppaneiltaan – Jääsilkkitie-hankkeella on mahdollisuus asettaa suuntaviivat arktisen alueen
kehitykselle.
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