Præsident Xi kommer med en
indtrængende opfordring
til et asiatisk århundrede med
fremgang og fornyelse
17. september 2014 – Forud for sin ankomst til et tredages besøg (17.-19. sept.)
i Indien, kom Kinas præsident Xi Jinping, i en artikel i den indiske avis »The
Hindu« den 17. sept., med en indtrængende opfordring til, at Kina og Indien går
sammen om at bygge det, han kaldte et asiatisk århundrede med fremgang og
fornyelse.
»Jeg er sikker på, at så længe, Kina og Indien arbejder sammen, vil det
asiatiske århundrede med fremgang og fornyelse meget snart opstå«, skrev Xi.
»Vore bilaterale relationer er nået dertil, hvor de befinder sig i dag, som
et resultat af de følgende bestræbelser: vi har intensiveret den gensidige
tillid ved at styrke den strategiske dialog og den politiske tillid; vi har
tilført hinanden flere fordele ved at udvide områderne for samarbejde og gøre
kagen med fælles interesser større«,
skrev Xi.
Ved sin ankomst til Ahmedabad, hovedstaden i den indiske premierminister
Narendra Modis hjemstat Gujarat, hvor Modi havde en succesrig, 13 år lang tørn
som øverste minister, besøgte Xi Mahatma Gandhis Sabarmati Ashram og deltog
senere i en privat middag med Modi som vært i Riverfront Park ved Sabarmatifloden.
»Vi må i fællesskab udvikle den økonomiske korridor BCIM (Bangladesh-KinaIndien-Myanmar), drøfte de ny initiativer med Det økonomiske Silkevejsbælte
og det 21. århundredes Maritime Silkevej og tage føringen i den asiatiske
økonomis varige vækst«,
sagde Xi. Ved sin ankomst underskrev Xi og Modi tre aftalememoranda. Et af disse
aftalememoranda er mellem Kinas Udviklingsbank (CDB) og Gujarat-regeringens
Industriudviklingskontor og relaterer til udviklingen af to industriparker, den
ene i Gujarat-staten og den anden i nabostaten Maharashtra. En anden aftale blev
underskrevet mellem Kinas Guangdong-provins og Gujarat-regeringen. Og det tredje
aftalememorandum var mellem byerne Guangzhou (Canton) og Ahmedabad om kulturel
udveksling.

Præsident Xi tog af sted til New Delhi om aftenen den 17. sept. I New Delhi vil
de bredere aspekter af de fremtidige kinesisk-indiske-relationer blive drøftet
under Xis officielle møde med Modi, og senere med den indiske præsident Pranab
Mukherjee. Ifølge tilgængelige rapporter er Kina interesseret i at forpligte sig
til at investere omkring 100 mia. dollars i Indien. De fleste af disse
investeringer vil blive inden for modernisering af de indiske jernbaner,
udviklingen af industriparker, omlægning af Indiens overskudsvand fra landets
nordlige floder til de sydlige floder på halvøen, og udviklingen af havne for at
fremme deltagelse i Den maritime Silkevej, fokus for præsident Xi under hans
nylige besøg i Maldiverne, Sri Lanka og Indien.
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