Wall Street Journal: Vesten
må gå med i
Silkevejen for fred i den
islamiske verden
– Kinesisk Marshallplan mod
terror?
Tirsdag, 1. december 2015 – En fascinerende artikel af Andrew
Browne fra Wall Street Journal i dag, med titlen, »Can Beijing
Sell Silk Road as a Marshall Plan against terror?« (Kan
Beijing sælge Silkevejen som en Marshallplan imod terror?),
opfordrer USA til at slutte sig til Kinas Silkevej som et
nødvendigt middel til at bringe udvikling til den islamiske
verden, og som det eneste middel, der kan bringe fred til
regionen.
»I kølvandet på massakren i Paris«, skriver Browne, »er det
værd at stille det spørgsmål, om Kina kan få Vesten til at
samarbejde med Kina om netværket af hovedveje, jernbaner,
kraftværker og industriparker, der strækker sig hele vejen til
Europa. Det økonomiske Silkevejsbælte repræsenterer det mest
signifikante økonomiske forslag, noget land har fremlagt, der
kan være med til at stabilisere kaotiske dele af verden.
Desuden bakkes forslaget op af hård valuta: Kina sætter sine
valutareserver på i alt 3,5 billion dollar bag indsatsen for
at kickstarte vækst og skabe jobs i de muslimske områder …«
Kinas umådeligt ambitiøse initiativ står på spil, et
initiativ, der er af afgørende betydning for Beijings indsats
for at sikre sin sårbare, vestlige flanke. Projektet har sin
tvilling i det ligeledes fejende koncept med den Maritime
Silkevej, hvis formål er at få en lignende, transformerende,

økonomisk virkning langs sejlruter fra Kina til Europa via
Sydøstasien, Mellemøsten og Afrika …«
Stort set alle er enige i, at bombning af Islamisk Stat ikke
vil løse de underliggende problemer, der avler morderiske
fanatikere. Her kommer så Kina, med et afgørende, manglende
element, en plan, som nogle sammenligner med USA’s indsats
efter Anden Verdenskrig for at opbygge de skamskudte økonomier
i Europa og Japan. William H. Overholt, seniorunderviser ved
Harvard Universitetets Asiencenter, skriver, at, ligesom
Amerikas visionære program, er Kinas Silkevejsinitiativ
imponerende, ikke alene pga. dets geografiske rækkevidde, men
også pga. dets integration af økonomiske, politiske og
nationale sikkerhedsmæssige betragtninger …«
»At fjerne den økonomiske fortvivlelse, der opretholder den
muslimske ekstremisme, er en vision, der naturligt bør bringe
Kina og USA sammen; terrorisme udfordrer dem begge ligeligt,
ligesom klimaforandringer eller pandemier, hvor landende har
gode erfaringer fra samarbejde. Og ulig Østasien, hvor
amerikanske og kinesiske strategiske interesser støder sammen,
så er de i det store og hele sammenfaldende i den muslimske
verden.
Xinjiang-provinsen kunne blive det sted, hvor Kinas interne
sikkerhed bliver optrævlet. Eller det kunne blive
springbrættet for en global indsats for at imødegå appellen
fra muslimske dødskulter.
Men Kina må overbevise Vesten om værdien af sine planer om
Silkevejen.«[1]
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