Xi Jinpings hovedtale på Boao Forum:
Mod et samfund for vor fælles
bestemmelse
og en ny fremtid for Asien
– For at opbygge et samfund baseret på vor fælles bestemmelse må vi sikre, at
alle lande respekterer hinanden og behandler hinanden som ligeværdige. Lande kan
have forskellig størrelse, styrke eller udviklingsniveau, men de er alle
ligeværdige medlemmer af det internationale samfund, med ligeværdige rettigheder
med hensyn til at deltage i regionale og internationale anliggender. Vi bør i
fællesskab drøfte spørgsmål, der angår os alle, og sammen søge en løsning. At
være et stort land betyder at bære et større ansvar for regional, og global,
fred og udvikling, i modsætning til at søge et større monopol over regionale og
globale anliggender.
29. mrs. 2015 – Følgende er uddrag af den hovedtale, som den kinesiske præsident
Xi Jinping holdt den 28. marts på den årlige konference, Boao Forum for Asien.
Hele talen kan læses på
http://news.xinhuanet.com/english/2015-03/29/c_134106145.htm.
»Der er visse historiske anledninger, der er tilbøjelige til at minde folk om,
hvad der skete i fortiden og få folk til at reflektere over dem. I år markerer
70-året for afslutningen af den Anti-fascistiske Verdenskrig, sejren for det
kinesiske folks Modstandskrig mod japansk aggression, samt grundlæggelsen af De
forende Nationer, FN. I år er også det 60. jubilæumsår for Bandung-konferencen,
og i år vil fuldstændiggørelsen af ASEAN-fællesskabet finde sted. Som sådan er
det et vigtigt år at mindes, så vel som også et afgørende tidspunkt til at
reflektere over fortiden og se fremad mod fremtiden.
I løbet af de forgangne 70 år har verden som aldrig før gennemlevet dybtgående
forandringer, som har ændret menneskehedens skæbne. Nu, hvor den globale
kolonialismes og den kolde krigs dage for længst er forbi, er lande i stigende
grad indbyrdes forbundet og afhængige. Fred, udvikling og win-win-samarbejde er
blevet den herskende trend i vor tid.
Vi har kun den samme planet, og lande deler den samme verden. For at have det
godt, kan Asien og verden ikke undvære hinanden. Konfronteret med de hastigt
skiftende, internationale og regionale landskaber, må vi se hele billedet, følge
vor tids trend og i fællesskab bygge en regional orden, der er mere favorabel

for Asien og verden. Vi bør, gennem bestræbelser hen imod et sådant fællesskab
for Asien, fremme et fællesskab baseret på fælles interesser for hele
menneskeheden. Jeg ønsker at benytte denne lejlighed til at dele med jer min
tanker om denne vision.
– For at opbygge et samfund baseret på vor fælles bestemmelse må vi sikre, at
alle lande respekterer hinanden og behandler hinanden som ligeværdige. Lande kan
have forskellig størrelse, styrke eller udviklingsniveau, men de er alle
ligeværdige medlemmer af det internationale samfund, med ligeværdige rettigheder
med hensyn til at deltage i regionale og internationale anliggender. Vi bør i
fællesskab drøfte spørgsmål, der angår os alle, og sammen søge en løsning. At
være et stort land betyder at bære et større ansvar for regional, og global,
fred og udvikling, i modsætning til at søge et større monopol over regionale og
globale anliggender.
– For at opbygge et samfund baseret på vor fælles bestemmelse må vi søge winwin-samarbejde og fælles udvikling … Den gamle nulsums-tankegang må vige for en
ny fremgangsmåde med win-win samarbejde for alle. Andres interesser og fælles
udvikling må fremmes, samtidig med, at man forfølger sine egne interesser, og
fælles udvikling må fremmes samtidig med, at man søger sin egen udvikling.
Visionen om win-win-samarbejde gælder ikke kun for det økonomiske område, men
også for det politiske, sikkerhedsmæssige og kulturelle område, og mange andre
områder. Det gælder ikke blot for lande inden for regionen, men også for
samarbejde med lande uden for regionen …
Vi vil energisk fremme et system med regionalt, finansielt samarbejde, udforske
en platform for udveksling og samarbejde mellem asiatiske finansinstitutioner,
og fremme en komplementerende og koordineret udvikling mellem Asiatisk
Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB) og sådanne multilaterale finansielle
institutioner som Asiatisk Udviklingsbank og Verdensbanken …
Kina foreslår, at der udarbejdes planer med hensyn til at opbygge muligheden for
forbindelser i Østasien og Asien som helhed for at fremme den fulde integration
af infrastruktur, politik og institutioner og en fri bevægelighed af
personalestaben …
– For at opbygge et samfund baseret på vor fælles bestemmelse må vi forfølge en
fælles, omfattende, samarbejdende og bæredygtig sikkerhed. I verden af i dag
betyder sikkerhed meget mere en tidligere, og dens implikationer går langt ud
over en enkelt region eller tidsramme. Alle mulige faktorer kunne have
indflydelse på et lands sikkerhed. I takt med, at alle lande deler en fælles
bestemmelse og i stigende grad bliver gensidigt afhængige, kan intet land have

garanti for sin egen sikkerhed uden de andre landes, eller den større verdens,
sikkerhed. Den kolde krigs mentalitet bør virkelig kastes bort, og nye
sikkerhedskoncepter næres i takt med, at vi udforsker en vej for Asien, der
garanterer sikkerhed for alle, ved alle og af alle.
– For at opbygge et samfund baseret på vor fælles bestemmelse må vi sikre en
inkluderende [politik] og gensidig læring mellem civilisationerne. Historien har
i det forgangne årtusind været vidne til, at antikke civilisationer er dukket
frem og trivedes langs Den gule Flod og Yangtze-floden, floderne Indus, Ganges,
Eufrat og Tigris, såvel som i Sydøstasien, og de har hver især føjet deres egen
pragt til den menneskelige civilisations fremskridt. I dag har Asien stolt
bevaret sin distinkte forskelligartethed og nærer stadig alle civilisationerne,
de etniske grupper og religionerne i denne store, asiatiske familie.
Mencius, den store filosof i det gamle Kina, sagde, »Ting fødtes til at være
forskellige«. Civilisationer er blot unikke, og ingen er den anden overlegen.
Der må være mere udveksling og dialog mellem civilisationer og
udviklingsmodeller, så hver af dem kan trække på den andens styrke, og alle kan
trives og få fremgang gennem gensidig læring og fælles udvikling. Lad os fremme
udveksling mellem civilisationer for at bygge venskabsbroer for vore folk,
fremme menneskelig udvikling og bevare fred i verden.
Kina foreslår, at der afholdes en konference for dialog mellem asiatiske
civilisationer for at skabe en platform, på hvilken interaktion mellem de unge,
folkegrupper, lokalsamfund og medierne kan fremmes, og for at danne et netværk
af samarbejde mellem tænketanke, for således yderligere at bidrage til asiatiske
folks rige, kulturelle liv og bidrage til et mere levende, regionalt samarbejde
og en mere levende udvikling.
Den kinesiske økonomi er nu gået ind i en tilstand af ny normalitet. Den er i
færd med at skifte gear, fra højhastigheds- til middel-til-højhastighedsvækst,
fra en ekstensiv model, der lagde vægt på omfang og hastighed, til en mere
intensiv model, der lægger vægt på kvalitet og effektivitet, og fra at være
drevet af investering i produktionsfaktorer til at være drevet af innovation …
Det er rimeligt at sige, at den kinesiske økonomi er højst spændstig og har
stort potentiale, hvilket giver os plads til at bruge en række politiske
redskaber til at øve indflydelse. Når dette er sagt, vil Kina fortsat respondere
til den nye trend og tage initiativer til at forme den nye norm til vores fordel
… Vi vil tage flere initiativer til at udløse folkets kreativitet og
opfindsomhed, være mere effektive med hensyn til at bevare ligeværdighed og
social retfærdighed, hæve folks levestandard og sikre, at Kinas økonomiske og
sociale udvikling er både solid og stabil.

Det, Kina behøver mest, er et harmonisk og stabilt nationalt miljø og et
fredeligt og roligt internationalt miljø. Uroligheder eller krig er i modstrid
med det kinesiske folks fundamentale interesser. Den kinesiske nation elsker
fred og har, fra gammel tid, højagtet sådanne filosofier som »harmoni er det
mest værdifulde«, »fred og harmoni bør herske« og »alle mennesker under himmelen
er brødre«. Kina har lidt under uroligheder og krig i mere end et århundrede i
moderne tider, og det kinesiske folk ville aldrig ønske at påføre andre lande
eller folkeslag den samme tragedie …
Nære naboer er bedre end fjerne slægtninge. Dette er en enkel sandhed, som det
kinesiske folk lærte at kende i gamle tider. Det forklarer Kinas faste
forpligtelse til at bygge venskab og partnerskab med sine naboer for at nære et
venligt, sikkert og fremgangsrigt nabolag …
I 2013 fremlagde jeg, under mit besøg i Kasakhstan og Indonesien, initiativet
for opbygningen af et økonomisk Silkevejsbælte og det 21. århundredes Maritime
Silkevej. Initiativet med »Bæltet og Vejen«, der imødekommer Kinas
udviklingsmæssige behov og de udviklingsmæssige behov hos landene langs ruterne
og i regionen som helhed, vil tjene de relevante parters fælles interesser og
besvare vor tids krav om regionalt og globalt samarbejde.
Med promoveringen af dette initiativ vil Kina følge princippet om udstrakt
konsultation, fælles bidrag og fælles gavn. Udviklingsprogrammerne vil blive
åbne og inkluderende, ikke ekskluderende. Det vil blive et virkeligt kor, der
omfatter alle lande langs ruterne, ikke en enegang kun for Kina. Udviklingen af
Bæltet og Vejen skal ikke erstatte eksisterende mekanismer eller initiativer for
regionalt samarbejde. Tværtimod, vi vil bygge på det eksisterende grundlag for
at hjælpe lande til bringe deres udviklingsstrategier ind i gensidig
overenskomst og skabe en komplementerende situation … Både »Bæltet og Vejen« og
AIIB er åbne initiativer. Vi indbyder alle lande langs ruten og i Asien, såvel
som også alle vore venner og partnere i hele verden, til at tage aktivt del i
disse bestræbelser.
Initiativet til »Bæltet og Vejen« skal ikke opfattes som retorik. Det
repræsenterer virkeligt arbejde, der kan ses og føles at bringe virkelig gavn
til landene i regionen. Takket være relevante parters samlede indsats, er
visionen og handleplanen for initiativet blevet udviklet. Betydeligt fremskridt
er blevet gjort med etableringen af AIIB. Silkevejsfonden er blevet lanceret, og
konstruktioner på flere af projekterne for infrastrukturforbindelser går fremad.
Denne tidlige høst har virkelig peget fremad mod de brede udsigter, som
initiativet med »Bæltet og Vejen« vil bringe.

Kære Venner,
Fredens sag og udviklingen af menneskedens sag er lige så ophøjet, som den er
udfordrende. Farten, der ligger foran os, vil ikke blive sejlads i smult vande,
og succes kommer måske ikke let. Uanset, hvor lang og vanskelig, rejsen måtte
være, så vil de, der arbejder sammen og aldrig giver op, slutteligt sejre. Det
er min overbevisning, at så længe, vi holder fast ved vore mål og gør en stor
indsats, vil vi i fællesskab skabe et samfund baseret på vor fælles bestemmelse
og indvarsle en ny fremtid for Asien.«

