Yang Jiechi opdaterer BVI’s storværk;
40 statsledere deltager i Bælte- og
Vejforum
Den 1. april 2019 (EIRNS) – Statssekretær Yang Jiechi skitserede den 29. marts i
et interview til {People’s Daily} de overordnede fordele ved Bælte- og
Vejinitiativet (BVI) efter seks år. Han påpegede især, at det er bygget på ideen
om en ny type forhold mellem nationer, et forhold baseret på gensidig respekt,
rådføring, inddragelse og gensidig fordel snarere end konfrontation. BVI er også
tilpasset de forskellige udviklingsplaner for de deltagende lande og med
overordnet retning af FN’s 2030 Agenda for Bæredygtig Udvikling. Det har øget
global tilslutning og leveret frugtbare resultater ved at forbedre folks liv i
de deltagende nationer.
Yang sagde, at i år vil Bælte- og Vejforum for Internationalt samarbejde samle
repræsentanter fra over 100 lande, herunder 40 statsoverhoveder og
regeringsledere, der har bekræftet deltagelse. Ved forummet den 14.-15. maj,
2017 deltog 29 stats- og regeringschefer. Forummet vil omfatte
åbningsceremonien, en rundbordsdiskussion for ledere, et møde på højt niveau,
tematiske fora, en CEO-konference og bilaterale begivenheder. Det andet forum
forventes at producere et komplet sortiment af resultater, sagde Yang, herunder
regeringssamarbejdsaftaler og konkrete samarbejdsprojekter, der involverer
deltagelse fra erhvervslivet. Det vil også opmuntre til trilateralt samarbejde
og tilskynde til samarbejde mellem deltagende lande på tredjelandenes markeder.
Yang påpegede, at som følge af BVI har nogle lande nu deres første motorveje
eller moderne jernbaner, og mange har set en ende på deres vedvarende mangel på
strøm. Gennem BVI har Kasakhstan nu adgang til Stillehavet gennem Liangyungang.
Og takket være godstogtransporter mellem Kina og Europa er kinesiske
virksomheder, der opererer i Duisburg, Tyskland, steget fra 40 i 2014 til mere
end 100, og jernbanetjenesterne har skabt mere end 6.000 job der. Piraeus’ havn
i Grækenland gik fra en 93. plads i global containertrafik i 2010, til en 36.
plads. Havnen beskæftiger omkring 10 kinesiske medarbejdere, men 3.000 grækere
og har indirekte skabt mere end 10.000 lokale job.
Kinesiske investeringer i Egypten har gjort det til verdens tredjestørste
producent af glasfiber. Og de 82 samarbejdsparker bygget under BVI’s regi i
værtslande har skabt omkring 300.000 arbejdspladser i disse lande. Det kommende
Bælte- og Vejforum vil bidrage til at konsolidere disse gevinster, sagde Yang.

Han talte også pænt til dem, der har kritiseret BVI, og kalder disse kritikere
“fordomsfulde”.” Dette viser tydeligvis en mangel på objektivitet og
retfærdighedsforståelse for Bælte- og Vejinitiativet. Det er en misforståelse,
fejlbedømmelse, og ligefrem fordomme, “sagde Yang. “Bæltet og Vejen er åbent,
inkluderende og gennemsigtigt. Det spiller ikke geopolitiske spil. Det engagerer
sig ikke i udelukkelsen af små eksklusive kredse. “Han afviste også
forestillingen om, at det skaber en “gældsfælde” for deltagende nationer.
“Hidtil har intet deltagende land stået overfor en gældskrise – tværtimod har
mange lande kunne undslippe ’den manglende udviklingsfælde ‘,” sagde han. Yang
gav et interview samme dag til flere medier om forummet – den fulde engelske
udskrift heraf blev offentliggjort den 30. marts af Xinhua
på http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/30/c_137936638.htm [WCJ]

