Kommentar i den kinesiske avis Xinhua
siger,
Trump med lethed kunne identificere
sig
med Kinas win-win-filosofi
21. feb., 2017 – En seniorskribent for den kinesiske avis Xinhua, Luo Jun,
publicerede den 20. feb. en kommentar, der udviser forsigtig optimisme mht.
præsident Trumps politik over for Kina, og ud over Kina.
»Ulig disse traditionelle politikere, der i betydelig grad er influeret af
Realisme-politikkens [realpolitik, -red.] nulsums-tankegang, så kunne Trump
derimod, med sin baggrund i forretningsverdenen, med lethed identificere sig med
Kinas win-win-filosofi«, erklærer forfatteren. Idet han bemærker den første,
positive telefonsamtale mellem Trump og den kinesiske præsident Xi Jinping,
bemærker Luo, at Trumps bekræftelse af politikken for Ét Kina kom aftenen før
den japanske premierminister Abes besøg i USA, og at timingen »kan være blevet
omhyggeligt valgt for at maksimere USA’s interesser, men inden for en
vindersituation for alle, som tilfredsstiller alle parter.«
Forfatteren Luo Jun slutter med den formaning til Trump, at han må gå længere
end til ord: »Den nye, ikke-traditionelle amerikanske administration må
imidlertid være opmærksom på, at den må ’gå talen’ (praktisere, hvad den
prædiker) om konstruktivt samarbejde med Kina og andre lande for således at
cementere dens meget tiltrængte troværdighed.«
Blandt de spørgsmål, som vides alvorligt at bekymre den kinesiske regering, er
den aktuelle deployering af et amerikansk hangarskib og krigsskib bevæbnet med
styrede missiler, der skal afpatruljere Det Sydkinesiske Hav, for første gang i
Trumps præsidentskab. Den 15. februar advarede talsmand for det Kinesiske
Udenrigsministerium, Geng Shuang, om, at Kina »kraftigt modsætter sig noget
lands forsøg på at underminere Kinas suverænitet og sikkerhed under dække af
sejlads- og overflyvningsfriheden«.
Foto: En amerikansk flådehangarskibs-angrebsgruppe har indledt
»rutineoperationer« i Det Sydkinesiske Hav. Operationerne indledtes på trods af
en advarsel fra Kina om ikke at blande sig i Kinas suverænitet i området.
Angrebsgruppen omfatter hangarskibet af Nimitz-klassen, USS Carl Vinson.

