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For det første, så var det, der virkelig imponerede mig meget, Xi Jinpings, og
også andre taleres, fokus på formålet med det hele – nemlig, at det er
forbedringen af folks liv. At folk skal leve et bedre liv, et lykkeligere liv –
og det mangler fuldstændigt i diskussionen i Vesten: At formålet med politik er,
at folk skal være lykkelige! Lykke er en umistelig rettighed, som trods alt blev
indskrevet i det unge USA’s Uafhængighedserklæring.
Men der er et yderligere aspekt. Især i sine afsluttende bemærkninger talte Xi
Jinping om en socialistisk model med kinesiske karaktertræk for en ny æra. Og
målet, som blev meget udtrykkeligt formuleret, var, at Kina vil indtage en
global rolle i skabelsen af en smuk fremtid for hele menneskeheden. Se, det er
virkelig noget! Hvornår har en vestlig politiker haft en vision om at skabe en
smuk fremtid for hele menneskeheden? Jeg mener, man skal langt tilbage i tiden
for at finde folk, der overhovedet tænkte i disse baner; og jeg mener, at Kina
har skabt en model for international styrelse og internationale relationer,
baseret på suverænitet, respekt for det andet lands anderledes samfundsmodel,
med andre ord, ikke-indblanding; og uden noget forsøg på at ændre systemet til
den vestlige model, eller til deres egen model, men derimod respektere de andre
landes suverænitet.
Jeg mener, at dette er et utroligt perspektiv, for, hvis man ser på det ud fra
menneskehedens lange, historiske bue, så var dette et initiativ, der måtte ske
på et vist punkt i menneskehedens udvikling. Der måtte på et givent tidspunkt
komme et menneske, der sagde, »vi er den menneskelige art, og den menneskelige
art er én«
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