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»Win-Win«samarbejde
omkring »Ét bælte, én vej«projektet
21. januar, 2016 – Kinas præsident Xi Jinping talte i dag,
efter sit historiske besøg i Teheran og Riyadh, til Den
Arabiske Liga i Kairo. Han tilbød fred og udvikling, bakket op
af konkrete hjælpepakker, investeringer, lån og fælles
projekter til en samlet værdi af mere end $55 milliarder.
Tilbuddet gjaldt hele regionen, inkl. Palæstina. CCTV sendte
talen live med simultanoversættelse til engelsk, mens andre
kinesiske tv-kanaler havde arabiske oversættelser.
Xi begyndte med ordene, at Kina »tror på håb og tilskynder det
med fred« og holdt hele talen inden for rammerne af »Ét bælte,
én vej«-politikken. Xi sagde, at nøglen til at overvinde
udfordringer er at fremskynde udviklingen. »Krisen i
Mellemøsten stammer fra manglende udvikling, og i sidste ende
vil løsningen afhænge af udvikling, som grunder i alles
velfærd og værdighed. Det er et ræs mod uret og en kamp mellem
håb og skuffelse. Kun, når unge mennesker kan leve et fuldendt
liv i værdighed og udvikling, kan håbet vinde deres hjerter.
Kun således vil de frivilligt afvise vold, ekstremisme og
terrorisme.« Han fortsatte, »Udenforstående nationer kan ikke
påtvinge dem løsninger. Kina søger ikke en »stedfortræder«
[søger ikke at udnytte andre nationers geostrategiske
placering for egen, snæversynede vindings skyld, -red.]. I
stedet tilbyder Kina en »Win-Win«-strategi for alle lande i
regionen på basis af fælles interesser, sagde han. Han
refererede også til de uretfærdigheder, der begås mod det
palæstinensiske folk og understregede Kinas opbakning til en

tostats-løsning med grænserne fra 1967 som grundlag. Det blev
bakket op af 50 millioner yuan ($7,6 million) til Palæstina.
Xi beskrev fire områder, hvor forholdet mellem Kina og de
arabiske lande skal styrkes:
1) Terrorisme og ekstremisme: Han understregede, at årsagen
ikke kan isoleres til et enkelt land eller en enkelt religion.
»Vi må behandle symptomerne, men også årsagerne.« Derfor har
Kina skabt et forskningsinstitut i Kina omkring en kinesiskarabisk reform, hvortil 100 »berømtheder« fra mellemøstlige
religiøse institutioner vil blive inviteret. Kina vil også yde
$300 millioner til at hjælpe arabiske myndigheder med at
bekæmpe terrorisme.
2) Strukturelle ændringer, innovation og fremme af »olieplus«-handelsforbindelser. Kina ønsker et samarbejde, der
inkluderer langtidskontrakter på køb af olie så vel som
samarbejde omkring innovation. Han sagde, at »Kinas
investeringer skifter til det høje gear«, og at fokus vil være
på eksport af produktion samt transport.
3) Samarbejde om energikapacitet, og anvendelse af Kinas
fremskridt mht. udvikling af effektive industrier, så som
produktion af biler, for at skabe arbejdspladser i den
arabiske verden. Xi refererede til en investering på $15
millioner, der netop var blevet underskrevet i Egypten, $10
millioner i lån til udbygningen af produktionskapaciteten i
arabiske lande, $20 millioner til højteknologisk industri i De
Forenede Arabiske Emirater og Qatar samt $10 millioner til
andre projekter. Kina og de arabiske stater har også etableret
et uddannelsescenter til fredelig anvendelse af kernekraft og
ren energi.
4) Kulturel udveksling med grundlag i fælles respekt for andre
kulturer. Dette samarbejde skal føre til, at man opdager
»flere områder, hvor man gennem ‘Ét Bælte, én Vej’ kan skabe
‘Win-Win’-samarbejde.« Kina har inviteret 100 arabiske lærde

og eksperter og inviterer 1000 unge, arabiske ledere til at
besøge Kina. De vil også invitere partnere til at udforme
10.000 stipendier og 10.000 praktikpladser i Kina. I et andet
projekt vil Kina og de arabiske stater lancere et »Silkevejsoversættelsesprogram«, der skal oversættelse 100 arabiske og
100 kinesiske, klassiske bøger til det andet sprog. Xi sagde
at »den kinesiske og de arabiske civilisationer har hver deres
system og egenskaber, men de indeholder begge menneskehedens
fælles idealer om og bestræbelser på at skabe udvikling og
fremskridt, og de er begge forkæmpere for værdier som
beskedenhed, fred, tilgivelse, tolerance og selvbeherskelse.

