Xi Jinping påkalder ånden fra
Konfutse for
SCO’s skabelse af en ’verden med
varig fred’
10. juni, 2018 – I Xi Jinpings åbningsbemærkninger til banketten, hvor han bød
delegationerne til Shanghai Samarbejdsorganisationens topmøde i Kina velkommen,
vendte Xi sig mod Konfutse som kilde til de dybtgående og poetiske koncepter,
der er nødvendige for at afstikke retningen for SCO’s – og verdens –
aktiviteter. Efter at fastslå, at det var en glæde at modtage hans gæster i
Qingdao, Shandong-provinsen, sagde Xi, som det rapporteres af Xinhua:
»Shandong er Konfutses hjemprovins og konfucianismens fødested. Konfucianisme,
der er en integreret del af den kinesiske civilisation, mener, at ’en retfærdig
sag bør forfølges for det almene vel’, og den er fortaler for harmoni, enhed og
et fælles samfund for alle nationer, sagde Xi til gæsterne. Konfucianismens
understregning af enhed og harmoni har meget til fælles med Shanghai-ånden[1],
nemlig gensidig tillid, gensidig fordel, ligeværdighed, rådslagning, respekt for
forskellige civilisationer og forfølgelse af fælles udvikling, sagde han.
’Shanghai-åndens fokus på at søge fælles fodslag samtidig med, at man sætter
forskelligheder i baggrunden og forfølger gensidigt fordelagtigt samarbejde, har
vundet udbredt, international opbakning og støtte’, sagde den kinesiske
præsident.«
Senere, i sine officielle bemærkninger til topmødet, med titlen, »Bær Shanghaiånden fremad for at opbygge et fællesskab for en fælles fremtid«, indledte
præsident Xi sine bemærkninger med følgende:
»I denne vidunderlige juni måned er det mig en fornøjelse at byde jer alle
velkommen til den pittoreske by Qingdao, til det 18. møde i Shanghai
Samarbejdsorganisationens Medlemsstaters Lederråd. For mere end 2.500 år siden
havde Konfutse, den store, kinesiske filosof, dette at sige: ’Hvilken fryd at
venner kommer langvejs fra!’ Det er derfor af særlig betydning, at jeg er vært
for distingverede gæster i Shandong, Konfutses hjemprovins, til et topmøde, som
vil kortlægge SCO’s fremtidige kurs.«
I den samme tale påkaldte Xi ligeledes ideerne hos Mencius, en elev af Konfutse:
»Mencius, en anden kinesisk filosof fra gammel tid, observerede rammende, ’Når

Konfutse ser ned fra toppen af Dongshan-bjerget, ser han det lokale kongerige
Lu; når han ser ned fra toppen af Tai-bjerget, ser han hele landet.’ I en tid,
hvor verden undergår stor udvikling, transformation og tilpasning, må vi sigte
højt og skue langt og holde trit med både verdens og vor tids underliggende
tendens, for at arbejde for mere fremskridt for den menneskelige civilisation.«
Foto: Kinas præsident Xi Jinping taler til SCO’s topmøde i Qingdao, Kina.
[1] Dvs., kerneværdierne for Shanghai Samarbejdsorganisationen, SCO.

