Xi angriber voldsomt
civilisationernes sammenstød på basis
af
nulsumsspil og opfordrer til ny
international win-win-orden
10. juni, 2018 – Efter indledningsvist at citere Konfutse, brugte den kinesiske
præsident Xi Jinping sin hovedtale til Shanghai Samarbejdsorganisationens
topmøde 8.-9. juni til at understrege, at »Shanghai-ånden, en skabende vision,
der transcenderer forældede koncepter, såsom civilisationernes sammenstød, kold
krig og nulsums-mentalitet, har vendt et nyt blad i de internationale
relationers historie og vundet voksende støtte fra det internationale samfund«.
Han sagde, at »stræben efter samarbejde til gensidig fordel repræsenterer en
stigende tendens«, og yderligere: »Alt imens vi fortsat hører en sådan retorik
som civilisationernes sammenstød eller den ene civilisations overlegenhed over
en anden, så er det imidlertid civilisationernes forskellighed, der opretholder
menneskeligt fremskridt. Ja, gensidig læring mellem forskellige kulturer er en
forhåbning, som alle folkeslag er fælles om … Vi bør afvise
koldkrigsmentaliteten og konfrontation mellem blokke og modsætte os praksisser,
der går ud på at søge absolut tryghed for én selv, på bekostning af andre, for
således i stedet at opnå tryghed for alle.
Vi bør være fortalere for ligeværdighed, gensidig læring, dialog og inddragelse
mellem civilisationer. Det er vigtigt, at vi overvinder kulturelle
misforståelser, sammenstød og overherredømme gennem udvekslinger, gensidig
læring og sameksistens.«
Xi vendte sig dernæst mod specifikke forslag for SCO, inkl., at Kina vil
etablere en ny, særlig lånefacilitet til $4,7 mia. inden for rammerne af SCO
Inter-Bank Consortium, for at skabe udvikling i SCO-nationerne. Han sagde, at
»Shanghai-ånden er vores fælles aktiv«, der kan vejlede gruppen til at »opbygge
en åben, inkluderende, ren og smuk verden, der nyder varig fred, universel
tryghed og fælles fremgang. Til dette formål vil jeg gerne foreslå følgende:
»Respektér hinandens valg af udviklingsvej … styrk harmoni og enhed ved at søge
fælles fodslag og tilsidesætte uoverensstemmelser.«
»Bekæmp ’tre onde kræfter’, som er terrorisme, separatisme og ekstremisme [og]
styrk samarbejde omkring forsvarssikkerhed.«
»Opbyg en stærk kraft til opnåelse af fælles udvikling og fremgang. Vi bør øge

komplementariteten af vore respektive udviklingsstrategier, fortsat fremme Bælte
& Vej-samarbejdet under princippet for levering af fælles fordele gennem
udstrakt rådslagning og fælles bidrag, fremskynde facilitering af regional
handel og fremskynde gennemførelsen af Aftalen om Facilitering af International
Vejtransport, samt andre samarbejdsdokumenter. Kina vil byde alle parter
velkommen til den første Kinesiske Internationale Importudstilling, der skal
afholdes i Shanghai i november i år. Den kinesiske regering støtter opførelsen
af et demonstrationsområde i Qingdao til Kina-SCO lokalt økonomi- og
handelssamarbejde og vil etablere en komite for juridiske tjenester for SCOmedlemslande, og som skal yde juridisk assistance til erhvervssamarbejde … «
Xi støttede igangværende programmer, såsom »ungdoms-udvekslingslejren, samt
sikre solidt fremskridt i samarbejdet om uddannelse, videnskab og teknologi,
kultur, turisme, sundhed, katastrofehjælp og medier«. Han sagde ligeledes, at
»Kina tilbyder at yde meteorologiske tjenesteydelser til alle parter, der bruger
dets Fengyun-2 vejrsatellitter«.
»Gennem at indgå i dialog med IMF og Verdensbanken og andre internationale
finansinstitutioner, kan vi bidrage med vores andel til at løse brændpunkter og
forbedre den globale regeringsstyrelse.«
Hele Xis tale til SCO-topmødet kan læses her:
http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/10/c_137244587.htm
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