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У Јокохами је јутрос почео дводневни Азијско-пацифички економски форум (АПЕЦ), дан
након што је у Јужној Кореји завршен самит Г20, групе најбогатијих држава и највећих
земаља у развоју.

  

На конференцији за новинаре у Јокохами, лидери три највеће светске екомоније - САД,
Кине и Јапана - заложили су се за јачање слободне трговине и отворена тржишта.

  

"Постизање слободне и отворене трговине и инвестиција је сигуран начин за
остваривање просперитета и веће стабилности у азијско-пацифичком региону", наводи
се у нацрту саопштења са самита у Јапану, у који је агенција АП имала увид.

  

Кинески председник Ху Ђинтао заложио се за отворено тржиште и баланс у трговини.

  

"Међународна заједница треба да се супротстави свим облицима протекционизма",
поручио је Ху у говору, у којем није било речи о темама у вези са којима постоји
неслагање Кине, биле у дипломатском или економском смислу, са САД или Јапаном.

  

На самиту АПЕЦ-а учествује и амерички председник Барак Обама, који се на Г20 у Сеулу
није успео да добије подршку осталих учесница самита да се заједнички врши притисак
на Кину да повећа вредност своје валуте, јуана.

  

Односи Јапана и Кине затегнути су због спора око острва у Источном кинеском мору,
тако да није извесно да ће се Ху током посете Јапану састати одвојено са јапанским
премијером Наото Каном.

  

Протести у Јапану због посете кинеског председника
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Више хиљада Јапанца изашло је данас на улице Токија и Јокохаме у знак протеста због
посете кинеског председника Ху Ђинтаоа, који присуствује самиту лидера АПЕЦ-а у
Јокохами.

  

Око 5.000 демонстраната прошло је улицама у централном делу Токија, док
организатори протеста у Јокохами наводе да у протестном маршу у овом граду учествује
око 4.000 људи, јављају АП и Ројтерс.

  

Ђинтао први пут борави у Јапану откако је у септембру због судара кинеског рибарског
брода са два јапанска патролна брода у близини спорних острва у Источном кинеском
мору дошло до заоштравања односа две економски водеће земље у Азији.

  

Учесници протеста носе јапанске заставе и узвикују "одбранимо нашу територију" и
"доле кинески империјализам".

  

Демонстранти у Јапану данас изражавају незадовољство и због начина на који је влада
у Токију поступила у случају недавног спора са Пекингом. Кина и Јапан воде
дугогодишњи спор око суверенитета над малом групом острва коју у Кини зову Диаоју, а
у Јапану Сенкаку, а која су под контролом Токија.

  

За данас је у Јокохами планирано још најмање седам протеста, међу којима и протест
антиглобалиста, левичарских студената и других група.

  

(Танјуг)
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