Kinas præsident Xi: Den franske
præsident Macrons besøg
hæver relationer op på et nyt
udgangspunkt
10. jan., 2018 – Den kinesiske præsident Xi Jinping og den franske præsident
Emmanuel Macron aftalte at opgradere deres omfattende strategiske partnerskab
under den franske præsident Macrons besøg til Kina, 8.-10. jan.
Xi opfordrede Frankrig og Kina til at intensivere samarbejdet inden for
traditionelle områder, såsom kernekraft og rumfart; at dyrke nye vækstområder
for samarbejde og at samarbejde omkring landbrug og fødevarer, sundhed og mere
endnu, rapporterer Xinhua i dag.
Xi erklærede, »De bilaterale relationer står nu ved et nyt udgangspunkt. Kina er
parat til at fremme udvekslinger og fremme gensidig tillid og samarbejde med
Frankrig, med det formål at indsprøjte en ny impuls i udviklingen af det
kinesisk-franske, omfattende strategiske partnerskab«.
Xinhua rapporterede, »Xi understregede, at de to lande fuldt og helt bør udvikle
den ledende, politiske rolle, som spilles af diplomati mellem statsoverhoveder,
samt promovere kommunikation mellem regeringer, lovgivende organer, politiske
partier og militæret i de to lande«. Xi forklarede yderligere, »De to lande bør
gribe de muligheder, der er skabt af Bælte & Vej Initiativet og gennemføre
praktisk samarbejde inden for rammerne af Bælte & Vej, med det formål at
promovere velstanden i Eurasien«.
Han fremhævede ligeledes fordelen af tættere, kinesisk-franske relationer for
den strategiske stabilitet og sagde, »Vi to lande bærer, som permanente
medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, et stort ansvar for global sikkerhed«.
Præsident Xi gentog, at Kina er en fast tilhænger af europæisk integration og
vil fortsætte med at tilpasse sin strategi med den europæiske side, samt
intensivere et gensidigt fordelagtigt samarbejde for yderligere udvikling af
Kina-EU-partnerskaber for fred, vækst, reform og civilisation. Efter
forhandlingerne overværede de to statsoverhoveder underskrivelsen af dokumenter
for bilateralt samarbejde inden for kernekraft, miljøbeskyttelse og
finanssektor.

Om mellemfolkelige udvekslinger sagde præsident Xi, at begge lande bør bruge
Beijing Vinter-OL 2022 og Paris Sommer-OL 2024 som muligheder for at intensivere
sportssamarbejdet og fremme turisme og udvekslinger mellem ungdommen.
Efter sit møde med præsident Xi, mødte den franske præsident den kinesiske
premierminister Li Keqiang og toplovgiver, formand for den Nationale
Folkekongres’ Stående Komite, Zhang Dejiang, tirsdag eftermiddag. Efter mødet
sagde premierminister Li, »Kina vil fortsætte med at intensivere reformer og
åbning, samt yderligere lempe adgangen til markeder«. Macron sagde til Li, at
Frankrig er parat til at samarbejde med Kina omkring videnskab og teknologi,
kunstig intelligens, luftfart, kernekraft og landbrug.
Foto: Den kinesiske præsident Xi Jinping, venstre, og den franske præsident
Emmanuel Macron inspicerer en kinesisk æresgarde under en velkomstceremoni i
Folkets Store Hal, Beijing, tirsdag, 9. jan., 2018.

