Kinas ambassadør til USA om
betydningen af mødet mellem Xi og
Trump
16. nov., 2017 – Den kinesiske ambassadør til USA, Cui Tiankai, der tydeligvis
var noget oprørt over ’fake news’-dækningen i de amerikanske medier af topmødet
i Beijing mellem Xi og Trump, understregede i går i en tale i Washington den
enorme betydning af topmødet og de langsigtede implikationer for de amerikanskkinesiske relationer. Ambassadør Cui var selv medvirkende til forarbejdet til
topmødet, med forberedelserne i Washington og i Beijing. Han begyndte med at
erklære, at præsident Trump var den første verdensleder, der kom på statsbesøg
efter den 19. partikongres. Han var også den første verdensleder, der sendte
lykønskninger til den kinesiske præsident Xi Jinping ved afslutningen af denne
meget succesfulde kongres. Cui sagde, »Det var også første gang, en amerikansk
præsident gjorde dette, og det påskønnede vi«.
Under møderne »fandt der dybtgående udvekslinger af synspunkter sted mellem
præsident Xi Jinping og præsident Donald Trump, og de nåede frem til en vigtig
konsensus, der satte tonen og retningen for relationen«, sagde Cui. »De to
ledere aftalte at holde tæt kontakt med hinanden og angive de strategiske
retningslinjer for den bilaterale relation. Og de to sider besluttede at styrke
udvekslinger på højt niveau og gøre bedst mulig brug af de dialoger på højt
niveau, der er etableret. De to aftalte ligeledes at øge gensidigt fordelagtigt
samarbejde inden for forskellige felter og håndtere eventuelle
uoverensstemmelser på basis af gensidig respekt. De to aftalte ligeledes at
fremme gensidig forståelse og venskab mellem de to folk og fremme et endnu bedre
samarbejde på et subnationalt niveau«, sagde han.
»De to sider aftalte også at respondere i fællesskab til globale, internationale
og regionale spørgsmål, inklusive atomspørgsmålet på Koreahalvøen«, fortsatte
Cui. Cui understregede ligeledes betydningen af de mange økonomiske aftaler, som
blev underskrevet. Han understregede, at $250 mia. i samlede aftaler »ikke var
noget lille tal«. Og alt imens mange af disse aftaler endnu er på memorandum- og
forståelsesniveau, så forklarede han imidlertid, at »en så lang og imponerende
liste er resultatet af de fælles bestræbelser fra de to regeringers og de to
erhvervssamfunds side. Så længe, der er tilstrækkelig politisk vilje, vil
(aftalerne) blive gennemført og være til fordel for vore to folk«. Han gentog de
grundlæggende træk i Kinas udenrigspolitik, nemlig, at Kina »aldrig vil søge
overherredømme og heller ikke vil forfølge en ekspansionistisk politik«. Kinas

udenrigspolitik »tilsigter en ny type af internationale relationer med gensidig
respekt, fairness, retfærdighed og win-win-samarbejde«. »Kina er rede til at yde
større bidrag til fred og udvikling i verden«, sagde Cui, »og, gennem
konsultation og samarbejde med andre, være med til at forbedre og styrke den
globale styrelse. Vi søger globale partnerskaber, og vi er parat til at udvide
overensstemmende interesser med andre lande«.
Ambassadør Cui talte på en gallamiddag for U.S.-China Policy Foundation, der
tildelte ham en pris for fremragende præstation.
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