Xi
Jinping:
Kinesiskafrikansk
udviklingssamarbejde er en
win-win strategi
4. december 2015 – I sin åbningstale til topmødet for
statsoverhoveder ved det andet Kinesisk-Afrikanske
Samarbejdsforum (FOCAC), der begyndte i dag i Johannesburg,
Sydafrika, annoncerede præsident Xi Jinping en pakke til $60
mia. i udviklingsbistand og hjælp til Afrika fordelt på ti
forskellige programmer over de næste tre år. Topmødets tema,
der på forhånd var godkendt af Xi og værten, den sydafrikanske
præsident Jacob Zuma, er opbygning af relationer mellem Afrika
og Kina, baseret på win-win samarbejde om fælles udvikling.
Formålet for topmødet er at uddybe og opgradere det kinesiskafrikanske samarbejde.
Xi sagde, at fremdriften i Afrikas rivende vækst ”ikke er til
at stoppe.” I løbet af de sidste 15 år er omfanget af den
afrikansk-kinesiske handel vokset fra $10 mia. til $220 mia.,
og de direkte kinesiske investeringer i Afrika er steget fra
$500 mio. til $30 mia. Det kraftigt stigende antal
infrastrukturprojekter, som Kina sammen med afrikanske lande
engagerer sig i, eksemplificerer det win-win samarbejde, som
Xi i dag baserede sine forslag på. Zuma bifaldt den hastigt
voksende fællesindsats, der nu gør Kina til Afrikas største
handelspartner.
Xi er på sin syvende rejse til Afrika. Dette er hans anden
rejse, siden han blev statsoverhoved. Han annoncerede Kinas
planer om et win-win samarbejde med Afrika på et tidspunkt,
hvor afrikanske lande kæmper med et fald i indtægter, der
skyldes prisfaldet på de råvarer, de sælger. På grund af
manglende industrialisering er Afrika i stor udstrækning

afhængig af at sælge disse råvarer.
Xis engagement i udvikling og samarbejde knuser de nedslående
påstande fra de førhen industrialiserede, vestlige lande, som
hævder, at den ubetydelige nedgang i den kinesiske økonomis
vækstrate vil resultere i en katastrofe for Afrika.
Xis tilbud inkluderer rentefrie lån til $5 mia., og $35 mia. i
lån med favorabel rentesats. Det kinesiske samarbejde vil
omfatte programmer for landbrug, industrialisering, sundhed,
kultur, sikkerhed og reduktion af fattigdom. Der er afsat
nødhjælp til EUR143 mio. til lande, der har haft en dårlig
høst som følge af El Niño. Xi sagde også, at ikke-rentebærende
gæld for de fattigste lande vil blive eftergivet ved udgangen
af året.
Xi sagde, at Kina vil give $60mio. til den Afrikanske Union
til finansiering af fredsbevarende operationer. Zimbabwes
præsident Robert Mugabe, præsident for den Afrikanske Union,
karakteriserede Xis forslagspakke som ”historisk”. Afrikanske
iagttagere anser Kina for at være Afrikas mest velegnede
partner, fordi de ved, at den kinesiske udviklingsstrategi
ikke vil ofre Afrikas langsigtede interesser.
Foto: Reception i FOCAC. Xi Jinping til venstre i billedet,
Jacob Zuma ses til højre.

