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Video med engelsk voice over kan ses 

her: 

https://www.youtube.com/watch?t=2

04&v=aBwDWaDBRkA 

 

 

Hr. Præsident; kære Kolleger, 

For 70 år siden kæmpede den fo-

regående generation heroisk og sikre-

de sejren i den Anti-fascistiske Ver-

denskrig og afsluttede således et 

mørkt kapitel i menneskehedens hi-

storieskrivning.  Det var en hårdt 

tilkæmpet sejr. 

 
For 70 år siden oprettede den foregående generation 

med vision og forudseenhed De forenede Nationer. Den-

ne universelle og mest repræsentative og autoritative 

organisation har båret menneskehedens håb om en ny 

fremtid og indledt en ny æra for samarbejde. Det var et 

pionerinitiativ, der aldrig før var blevet forsøgt.  

 

For 70 år siden samlede den foregående generation sin 

visdom og vedtog De forenede Nationers Charter og 

nedlagde således hjørnestenene til den nutidige, interna-

tionale orden og etablerede de fundamentale principper 

for nutidens internationale relationer. Dette var en præ-

station, der havde dybtgående virkninger. 

  

 

Hr. Præsident; kære Kolleger, 

Den 3. september mindedes det kinesiske folk, sam-

men med verdens folkeslag, højtideligt 70-året for det 

kinesiske folks sejr over japansk aggression og den anti-

fascistiske krig. Som hovedscenen i øst ydede Kina et 

nationalt offer på over 35 millioner liv i sin kamp imod 

en overlegen styrke af japansk militarisme. Kina reddede  

 
 

ikke alene sig selv og sit folk fra undertvingelse, men 

ydede også stærk støtte til styrkerne imod aggressionen 

på den europæiske scene og på Stillehavsscenen og yde-

de således et historisk bidrag til sejren i den Antifascisti-

ske Verdenskrig.  

 

Historien er ligesom et spejl, og kun ved at drage læ-

ren af historien kan verden undgå at gentage fortidige 

ulykker. Vi bør overveje historien med ærefrygt og men-

neskelig samvittighed. Fortiden kan ikke ændres; men 

fremtiden kan skabes. Idet vi husker historien, er det ikke 

for at forevige hadet, men snarere for, at menneskeheden 

ikke skal glemme dens lære. At huske historien betyder  

ikke at være besat af fortiden, men snarere, at, idet vi 

husker den, er det vort mål at skabe en bedre fremtid og 

give fredens fakkel videre fra generation til generation. 

 

 

Hr. Præsident; kære Kolleger, 

De forenede Nationer har gennemgået tidens prøve i 

løbet af de forgangne 7 årtier og har været vidne til en 

indsats fra alle lande for at opretholde fred, opbygge 
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hjemlande og forfølge samarbejde. Idet vi nu er nået til et 

nyt, historisk udgangspunkt, må De forenede Nationer 

adressere spørgsmålet om, hvordan vi bedre kan fremme 

verdensfred og udvikling i det 21. århundrede.  

 

Verden gennemgår i øjeblikket en historisk proces 

med en accelereret evolution. Fredens, udviklingens og 

fremskridtets sollys vil være stærkt nok til at gennem-

trænge krigens, fattigdommens og tilbageståenhedens 

skyer. Dynamikken frem imod en multipolær verden og 

opkomsten af fremvoksende markeder og udviklingslan-

de er blevet en uimodståelig historisk tendens. Økono-

misk globalisering ved indgangen til en informationsal-

der har udløst og fremmet samfundets produktive kræf-

ter. De har begge skabt hidtil ukendte udviklingsmulig-

heder og fremkaldt udfordringer, som vi må konfrontere 

på en ligefrem måde.  

 

Som det lyder i en gammel, kinesisk talemåde: »Den 

største idealist skaber en verden, der i sandhed er fælles 

for alle«, således er fred, udvikling, ligeværd, retfærdig-

hed, demokrati og frihed menneskehedens fælles værdier 

og De forenede Nationers ophøjede mål. Og dog er disse 

mål langt fra at være opnået, og vi må fortsætte vore 

bestræbelser for at imødegå dem. I nutidens verden er 

vore lande indbyrdes afhængige og har en fælles fremtid. 

Vi bør forny vort forpligtende engagement over for for-

målene og principperne i FN’s charter og opbygge en 

form for internationale relationer med win-win-

samarbejde, og skabe et samfund for en fælles fremtid for 

menneskeheden. 

  

For at opnå dette mål må vi gøre følgende indsats: 

 

Vi bør opbygge partnerskaber, hvor lande behandler 

hinanden som ligeværdige, indgår i gensidige konsultati-

oner og viser gensidig forståelse. Princippet om suveræn 

ligeværdighed er fundamentet for FN’s Charter. Verdens 

fremtid må udformes af alle lande. 

 

Alle lande er ligeværdige. De store, stærke og rige bør 

ikke tyrannisere de små, svage og fattige. Princippet om 

suverænitet betyder ikke blot, at alle landes suverænitet 

og territoriale integritet er ukrænkelig, og at deres interne 

anliggender ikke må gøres til genstand for indgriben, 

men det betyder også, at alle landes ret til uafhængigt at 

vælge deres samfundssystem og udviklingskurs bør op-

retholdes. Og at alle landes bestræbelser på at fremme 

økonomisk og samfundsmæssig udvikling og forbedre 

deres folks liv bør respekteres. 

  

Vi bør være forpligtet til mangesidighed og afvise en-

sidighed. Vi bør vedtage en ny vision for at søge win-

win-resultater for alle og afvise den forældede tankegang, 

at den enes gevinst er den andens tab, eller at vinderen 

tager alt. 

  

Konsultation er en vigtig form for demokrati, og det 

bør også blive et vigtigt middel til at udøve nutidig, in-

ternational styrelse. Vi bør løse uenigheder og uoverens-

stemmelser gennem dialog og konsultation. Vi bør smede 

et globalt partnerskab på både internationale og regionale 

niveauer og bør vedtage en ny fremgangsmåde for mel-

lemstatslige relationer, en fremgangsmåde med dialog 

snarere end konfrontation, og som søger partnerskab 

snarere end alliancer.  

 

Store lande bør følge principperne for ikke-konflikt, 

ikke-konfrontation, gensidig respekt og win-win-

samarbejde i den måde, hvorpå de håndterer deres relati-

oner. Store lande bør behandle små lande som ligeværdi-

ge og have en korrekt fremgangsmåde for retfærdighed 

og interesse, ved at sætte retfærdighed foran interesse. 

  

Vi bør skabe en sikkerhedsvoldgiftsmand for fairness, 

retfærdighed, fælles bidrag og fælles gavn. I en globalise-

ringens tidsalder er alle landes sikkerhed indbyrdes for-

bundet og har en virkning på hinanden; intet land kan 

opretholde absolut sikkerhed med sin egen indsats, og 

intet land kan opnå stabilitet ud fra andre landes ustabili-

tet. Junglens lov efterlader de svage til de stærkes nåde 

og forgodtbefindende; det er ikke en måde, hvorpå lande 

kan føre deres relationer. De, der vedtager den domine-

rende fremgangsmåde med magtanvendelse, vil finde, at 

de blot løfter en klippe, der vil ramme deres egne fødder. 

  

Vi bør forlade koldkrigsmentaliteten i alle dens mani-

festationer og i stedet skabe en ny vision for fælles, om-

fattende samarbejde og vedvarende tryghed.  

 

Vi bør udvikle De forenede Nationers centrale rolle 

og dets Sikkerhedsråd så meget som muligt og bevarel-

sen af freden og vedtage fremgangsmåden med forhand-

ling for at søge fredelige løsninger på uoverensstemmel-

ser og udføre påbudte handlinger med det formål at for-

vandle fjendtlighed til venskabelighed.  

 

Vi bør fremme internationalt samarbejde inden for 

både økonomiske og samfundsmæssige områder og an-

vende en holistisk fremgangsmåde til både traditionelle 

og utraditionelle sikkerhedstrusler, med det formål fra 

begyndelsen at forebygge udbrud af konflikter. 

 

Vi bør fremme åben, innovativ og inkluderende ud-

vikling, der er til gavn for alle.  

 

Den internationale finanskrise i 2008 har lært os, at, at 

give finansverdenen mulighed for usminket at forfølge 

profit blot kan skabe en krise, og at global fremgang ikke 

kan bygges på det skrøbelige fundament med et marked 

uden moralske begrænsninger. Det voksende svælg mel-

lem rig og fattig kan hverken opretholdes eller er fair. 

Det er vigtigt for os både at anvende den usynlige hånd 

og den synlige hånd til at skabe synergi mellem mar-

kedskræfterne og regeringsfunktioner og stræbe efter at 

opnå både effektivitet og fairness.  

 

Udvikling er kun meningsfuldt, når den er inklude-

rende og vedvarende. At opnå en sådan vedvarende ud-
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vikling kræver åbenhed, gensidig hjælp og win-win-

samarbejde.  

 

I verden i dag lever op imod 800 millioner mennesker 

stadig under ekstrem fattigdom. Næsten 6 mio. børn dør 

hvert år før deres fyldte, femte leveår, og næsten 60 mio. 

børn har ikke mulighed for at gå i skole. Det netop afslut-

tede FN-topmøde om vedvarende udvikling vedtog post-

2015-udviklingsdagsordenen. Vi må omforme vort for-

pligtende engagement til handlinger og arbejde sammen 

for at sikre, at alle har frihed for nød, at alle har adgang 

til udvikling, og at alle lever værdigt.  

 

Vi bør øge udvekslinger mellem civilisationer for at 

fremme harmoni, inklusion og respekt for forskellighed. 

Verden er simpelt hen mere farverig som følge af sin 

kulturelle diversitet. Forskellighed bringer udvekslinger, 

udvekslinger skaber integration, og integration gør frem-

skridt muligt. Civilisationer må, i deres interaktioner, 

acceptere deres forskelligheder. Kun gennem gensidig 

respekt, gensidig læring og harmonisk sameksistens kan 

verden bevare sin forskelligartethed og trives. Hver civi-

lisation repræsenterer et unikt bidrag fra dets folk, og 

ingen civilisation er en anden overlegen. Forskellige 

civilisationer bør have dialog og udveksling i stedet for at 

forsøge at ekskludere eller erstatte hinanden.  

 

Menneskehedens historie er en proces med aktive ud-

vekslinger, interaktioner og integration mellem forskelli-

ge civilisationer. Vi bør respektere alle civilisationer og 

behandle hinanden som ligeværdige. Vi bør lade os inspi-

rere af hinanden og fremme den menneskelige civilisati-

ons kreative udvikling.  

 

Vi bør opbygge et økosystem, der sætter Moder Natur 

og grøn udvikling først. Menneskeheden kan gøre brug af 

naturen og endda forsøge at transformere den, men vi er, 

når alt kommer til alt, en del af naturen. Vi bør bevare 

naturen og ikke anbringe os selv over den. Vi bør forsone 

industriel udvikling med naturen og tilstræbe harmoni 

mellem menneske og natur for at opnå bæredygtig udvik-

ling af verden og menneskets generelle udvikling.  

 

At opbygge et sundt miljø er af afgørende betydning 

for vor fremtid. Alle medlemmer af det internationale 

samfund bør samarbejde om at opbygge et sundt, globalt 

miljø. Vi bør respektere naturen, følge naturens frem-

gangsmåde og beskytte naturen. Vi bør beslutsomt for-

følge grøn, kulstoffattig udvikling, der kan gå over i et 

kredsløb. Kina vil påtage sig sin del af ansvaret, og Kina 

vil fortsat spille sin rolle i denne fælles bestræbelse. Vi 

opfordrer ligeledes udviklede lande til at opfylde deres 

historiske ansvar og honorere deres forpligtelse til reduk-

tion af udledning og hjælpe udviklingslande med at 

mildne og adaptere sig til klimaforandring.  

 

 

Hr. Præsident; kære Kolleger, 

Det kinesiske folk på over 1,3 mia. mennesker be-

stræber sig på at virkeliggøre den kinesiske drøm om 

storslået national fornyelse. Det kinesiske folks drøm er 

nært forbundet med verdens øvrige folkeslags drømme. 

Vi kan ikke virkeliggøre den kinesiske drøm uden et 

fredeligt, internationalt miljø, en stabil, international 

orden og forståelse, støtte og hjælp fra resten af verden. 

Virkeliggørelsen af den kinesiske drøm vil bringe flere 

muligheder til andre lande og bidrage til global fred og 

udvikling.  

 

Kina vil fortsat deltage i opbygning af verdensfred. Vi 

er forpligtende engageret over for en fredelig udvikling 

uanset, hvordan det internationale landskab måtte udvikle 

sig, og uanset, hvor stærk, Kina måtte blive, så vil Kina 

aldrig stræbe efter at opnå eneherredømme, ekspansion 

eller indflydelsessfære.  

  

Kina vil fortsat bidrage til den globale udvikling, vi 

vil forsat forfølge fælles udvikling og win-win-strategien 

med åbenhed over for alle. Vi er parate til at dele vores 

erfaringer med og muligheder for udvikling med andre 

lande, og vi byder andre lande velkommen til at stige på 

Kinas eksprestog for udvikling, så vi alle kan opnå fælles 

udvikling.  

 

Kina vil fortsat opretholde den internationale orden. 

Vi vil fortsat være forpligtet over for kursen for fredelig 

udvikling gennem samarbejde – Kina var det første land, 

der underskrev FN’s Charter. Vi vil forsat opretholde den 

internationale orden og det internationale system, der 

som sit fundament har formålene og principperne i FN’s 

Charter. Kina vil fortsat stå sammen med andre udvik-

lingslande, og vi støtter stærkt en større repræsentation 

og stemme for udviklingslandene, især afrikanske lande, i 

det internationale styrelsessystem. Kinas stemme i FN vil 

altid tilhøre udviklingslandene.  

 

Jeg ønsker at benytte denne anledning til at meddele 

Kinas beslutning om at oprette en tiårig Kina-FN Freds- 

og Udviklingsfond på 1 milliard amerikanske dollars for 

at støtte FN’s arbejde med at fremme multilateralt sam-

arbejde, og bidrage mere til verdensfred og -udvikling.   

 

Jeg vil også gerne meddele, at Kina vil tilslutte sig 

FN’s Fredsbevarende Indsatssystem og således har be-

sluttet at gå foran med etableringen af et Permanent 

Fredsbevarende Politikorps og opbygningen af en Freds-

bevarende Beredskabsstyrke, bestående af 8.000 tropper.  

 

Jeg ønsker ligeledes at meddele, at Kina vil yde 

100.000 millioner amerikanske dollars i gratis militær 

assistance til Den afrikanske Union i løbet af de næste 

fem år, for at støtte etableringen af den Afrikanske Be-

redskabsstyrke og den afrikanske evne til at respondere 

umiddelbart på kriser. 

 

  

Hr. Præsident; kære Kolleger, 

Idet De forenede Nationer går ind i et nyt årti, lad os 

da forene os endnu tættere for at smede et nyt partner-

skab med win-win-samarbejde og et samfund med en 
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fælles fremtid for menneskeheden. Lad visionen om en 

verden, der er fri for krig, og med evig fred, slå rødder i 

vore hjerter. Lad forhåbningerne om udvikling, frem-

gang, fairness og retfærdighed brede sig i hele verden. 

 

 Jeg takker jer alle. 

             


