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21. juni 2016 – I Stillehavet flyver og sejler Obamas truende
patruljer tæt på kinesiske territorier, hvor de tilmed
undertiden med fuldt overlæg krænker suverænt kinesisk
territorium. Han forsøger at opbygge et net af alliancer i
Stillehavsområdet.
I Central- og Østeuropa gennemfører NATO provokerende øvelser
på Ruslands grænser, hvor de forsøger at opnå krig, som den
tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier korrekt har
antydet.
Og hvor var Kinas præsident Xi Jinping fra 17. til 21. juni? I
en strategisk mesterstreg, der er en general William Tecumsah
Sherman værdig, var Xi Jinping lige præcis i Central- og
Østeuropa, NATO’s planlagte krigsfront. Ikke på en
krigsmission, men en vital strategisk mission, der er mere
omfattende end spørgsmålet om krig – en mission for en ’winwin’-politik for fredelig udvikling, koordineret med Putins
Skt. Petersborg Internationale Økonomiske Forum.
Kinas præsident har besøgt Serbien i Østeuropa, Polen i
Centraleuropa og Usbekistan i Centralasien. I april besøgte Xi
den Tjekkiske Republik, alt imens ledere fra Central- og
Østeuropa (CEE) har besøgt Kina i år. Dette diplomatiske og
økonomiske samarbejde er en del af den 16+1 proces, der er
etableret mellem Kina og de 16 CEE-nationer i 2012. De fleste

af disse nationer var engang en del af Sovjetunionen eller
Warszawa-pagten, mens mange i dag er med i EU, eller søger om
optagelse. Gruppen af 16+1 fungerer således som en afgørende
bro mellem Øst og Vest, og den fungerer i særdeleshed som
omdrejningspunkt – nav – for udviklinger langs den Nye
Silkevejs forbindelseslinje mellem Kina og Europa.
Serbien har bevaret stærke relationer til både Rusland og Kina
selv, mens landet samtidigt har ansøgt om medlemskab i den
Europæiske Union siden 2007. Polen har på den anden side under
den aktuelle højrefløjsregering fuldt ud tilsluttet sig Obamas
mobilisering for en militær konfrontation med Rusland. Polen
kræver permanente NATO-baser samtidig med, at landet
installerer amerikanske missilsystemer på sin jord, missiler,
der er en direkte trussel mod russisk sikkerhed. Samtidig har
Polen meget tætte bånd til Kina. Xi Jinpings besøg og
udvidelse af deres strategiske relationer og økonomiske bånd,
er en klar demonstration af den win-win-politik, som følges af
både Kina og Rusland, og som tilskynder til samarbejde om
gensidig økonomisk udvikling med alle nationer – hvilket
samtidig fratager Obamas marionetter deres vilje til kamp.
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østeuropæiske turne med et besøg i Usbekistan, hvor Shanghai
Samarbejdsorganisation (SCO) afholder sit 16. årlige topmøde i
Tasjkent, og hvor han skal mødes med den russiske præsident
Vladimir Putin, som dernæst rejser videre til Beijing til et
statsbesøg i Kina.

Serbien: Mødested mellem Øst og
Vest
I en signeret artikel i Serbiens førende avis Politika den 16.
juni, dagen før sin ankomst, skrev Xi Jinping: »I århundreder
har Serbien været et sted, hvor civilisationer i Øst og Vest

mødes, interagerer og sammen virkeliggør væsentlige fremskridt
i den menneskelige civilisation.« Han bemærkede det tætte
samarbejde mellem kineserne og Jugoslavien om bekæmpelsen af
»fascistisk aggression på de østlige og vestlige fronter under
Anden Verdenskrig« og tilføjede, at den serbiske præsident
Tomislav Nikolic i november 2015 deltog i 70-års
højtideligheden i Beijing, i anledning af sejren i den
»Antifascistiske Verdenskrig«, der »sendte et stærkt budskab
om vore to landes forpligtelse over for opretholdelse af
efterkrigstidens internationale orden, beskyttelse af
verdensfreden og opbygning af en bedre fremtid for
menneskeheden.«
Serbien er en betydningsfuld del af den Nye Silkevej, eller,
som Beijing kalder det, Ét bælte, Én vej (OBOR), hvilket
refererer til det Nye Økonomiske Silkevejsbælte over land og
det 21. Århundredes Maritime Silkevej over vand. Kina er
allerede i færd med at bygge store projekter i og omkring
Serbien, inklusive jernbanen fra Beograd til Budapest,
Pupinbroen over Donau i Beograd samt en jernbane fra Beograd
til Montenegro.
Dette var første gang i 32 år, at en kinesisk præsident
besøgte Serbien, men de to nationer underskrev en aftale om
strategisk partnerskab i 2009, som nu er blevet opgraderet til
et »Omfattende Strategisk Partnerskab«. Kina har investeret
mere end $1 mia. i infrastruktur og energiprojekter siden da.
Intet projekt har været af større betydning end købet i april
af det 100 år gamle Smedervo-stålværk af Kinas Hesteel Gruppe
for en pris af 46 millioner euro, hvilket således reddede
selskabet og dets 5000 arbejdere fra en sandsynlig lukning.
Den 19. juni besøgte Xi stålselskabet med præsident Nikolic og
premierminister Aleksander Vucic. »Lad kinesisk-serbisk
samarbejde sætte et godt eksempel for samarbejde med andre
nationer i Central- og Østeuropa«, sagde Xi.
»Serbien indtager en vigtig, strategisk position«, sagde
præsident Nikolic og tilføjede, at »Serbien er parat til at

blive Kinas vigtigste partner, og ikke kun i området. Jeg er
overbevist om, at Serbiens fremtid vil se meget anderledes ud
end i dag.«
Besøgets mest dramatiske øjeblik kom, da præsidenterne Xi og
Nikolic lagde en krans af hvide krysantemer på stedet for den
tidligere kinesiske ambassade i Beograd, der blev bombet og
ødelagt den 7. maj 1999 af et amerikansk B-2 Stealth bombefly,
og tre kinesere blev dræbt.

Præsidenterne Xi Jinping og Tomislav Nikolic fra Serbien
lægger kranse ved stedet for den tidligere kinesiske ambassade
i Beograd, der blev ødelagt af et amerikansk luftangreb i
1999. Senere lagde de to præsidenter en hjørnesten på samme
sted, hvor der skal bygges et Kinesisk Kulturcenter, og hvor
de afslørede et monument for Konfucius.
At Xi lagde en krans, indikerede ikke noget ønske om hævn –
tværtimod. Xi og Nikolic lagde en hjørnesten på stedet, hvor
der skal bygges et kinesisk kulturcenter, og de afslørede et
monument for Konfucius (Konfutse), såvel som også navneskilte
til den nyligt navngivne Konfucius-gade og Den Serbiskkinesiske Venskabsplads. Der findes allerede to Konfuciusinstitutter i Serbien, og der undervises i det kinesiske sprog
i flere end 100 under- og mellemskoler. For Xi gælder
Konfucius’ begreb om Harmoni under Himlen for alle folkeslag
og alle nationer.
Med hensyn til Serbiens bestræbelser på at tilslutte sig EU
sagde Xi, at han støtter ansøgningen.
Kina og Serbien underskrev også 21 aftaler under besøget,
inden for handel, infrastruktur og andre områder. Præsident
Nikolic tildelte præsident Xi Serbiens højeste orden,
Storordenen af Republikken Serbien. Den russiske præsident
Putin fik tildelt samme orden, da han besøgte Beograd i
oktober 2014.

Præsident Nikolics svigerdatter, dr. Milena Nikolic, er med i
det officielle billede af præsidenterne Nikolic og Xi. I
oktober 2014 havde hun fremlagt Serbiens forslag til en kanal
mellem Donaufloden og Ægæerhavet – forslaget om Donau-MoravaVardar/Axios-Ægæerhavet-vandvejen – på en konference, der blev
afholdt af Helga Zepp-LaRouches Schiller Institut i Tyskland.
Kina
har
siden
finansieret
en
foreløbig
gennemførlighedsundersøgelse af projektet, men den er endnu
ikke blevet offentliggjort.
Serbien er beliggende på et afgørende vigtigt punkt, der
forbinder Kinas Økonomiske Silkevejsbælte og det 21.
Århundredes Maritime Silkevej. Bæltet og Vejen mødes ved den
græske havn i Piræus nær Athen. I april købte Kinas
Havshippingsselskab (COSCO) en aktiemajoritet i havnen i
Piræus som det 21. Århundredes Maritime Silkevejs primære
terminus, for kinesiske varer, der sejles til Europa. Varer,
som skal til Central- og Østeuropa, vil blive transporteret
med jernbane – for det meste bygget af Kina – igennem
Makedonien, Serbien, Ungarn og videre derfra.

Polen: Silkevej og Ravvej
Præsident Xi rejste videre til Polen søndag, den 19. juni. I
en artikel i den førende polske avis, Rzeczpospolita, den 17.
juni, refererede Xi til Kopernikus, madame Curie og Chopin som
polakker, der har ydet store bidrag til menneskehedens
fremskidt, og som er meget kendte og respekterede i Kina. Han
nævnte også den polske jesuiterpræst Michal Boym, der
arbejdede stort set alene for at forsvare den sidste
Mingkejser i 1640’erne imod Qing-invasionen fra Manchuriet, og
som også udgav værker om Asiens flora og fauna.
Xi roste Polens historiske samarbejde med Kina som en af de
første nationer, der anerkendte Folkerepublikken Kina, og det
første, centraleuropæiske land, der gik med i den Asiatiske

Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB, etableret af Kina). Kina
og Polen er gensidigt hinandens førende handelspartnere i
deres respektive områder, med en tovejshandel til en værdi af
mere end $17 mia. i 2015. Der findes fem Konfucius-institutter
i Polen, og Xi sagde, at et voksende antal kinesiske
universiteter underviser i det polske sprog.
Han påpegede, at Polen ligger på både den antikke Silkevej og
den ligeså gamle Ravvej – således kaldet, da rav var »Nordens
guld« – den nord-sydgående handelsrute fra Østersøområdet
gennem Polen til Venedig, og derfra videre med skib. Han
bemærkede, at flere kinesiske jernbanelinjer til Europa enten
slutter i, eller passerer igennem, Polen.
Xi indikerede, at Polen forfølger en genindustrialisering, alt
imens Kina søger internationalt samarbejde til distribution af
»produktionskapacitet«, en henvisning til hans politik med at
anvende Kinas såkaldte overskudskapacitet (i forbindelse med
det økonomiske kollaps i Vesten) til at bygge industrielle
produktionsfabrikker i udlandet.
Xi og præsident Andrzej Duda underskrev måske 40 aftaler og
MOU’er (Forståelsesmemoranda) den 20. juni, for det meste
inden for området byggeri, råmaterialer, energi, finans og
videnskab. Duda sagde, at han håbede, at Polen ville blive
Kinas »indgangsport til Europa« og pegede på både havnen i
Gdansk og terminalerne på land for jernbaneforbindelserne.
Xi og Duda tog sammen af sted for at byde et tog, der ankom
til Warszawa fra Kina, velkommen. De spiste begge polske æbler
– et af de landbrugsprodukter, der nu kan eksporteres til Kina
med jernbane. Den polske godstransportgruppe PKP Cargo
opererer 20 tog om ugen via den Nye Silkevej mellem Polen og
Kina, hvor hver tur tager 11-14 dage, hvilket er dobbelt så
hurtigt som med skib, og langt billigere end med fly.

Under Xi Jinpings besøg beundrer han og den polske præsident

Andrzej Duda polske æbler, der nu kan eksporteres til Kina via
de Nye Silkevejstog, der forbinder Kina og Europa.
Xi og Duda aftalte at opgradere deres relation til et
»omfattende strategisk partnerskab« fra det eksisterende
strategiske partnerskab, ligesom Xi og Nikolic også gjorde for
Kina og Serbien.
Xi kom ikke med nogen offentlige udtalelser om Obamas militære
mobilisering imod Rusland, ej heller om Polens centrale rolle
i den militære inddæmning af Rusland, og heller ikke om den
ekstreme fare for en konflikt, der kunne føre til en global
atomkrig. I sin artikel i Rzeczpospolita forud for sit besøg
sluttede Xi med følgende: »Kina og Europa har behov for at
følge tidstendensen for fred, udvikling og win-win-samarbejde.
Vi bør intensivere strategisk samarbejde, øge kommunikation om
og koordination af internationale anliggender og bidrage til
opbyggelsen af en ny type internationale relationer, der
udviser win-win samarbejde og et fællesskab for en fælles
fremtid for hele menneskeheden.«

Usbekistan og SCO
I skrivende stund, den 21. juni, er Xi rejst videre til
Usbekistan i Centralasien til et statsbesøg, på invitation fra
præsident Islam Karimov, før han deltager i SCO-topmødet i
Tasjkent den 23.-24. Ud over at mødes med regeringsledere vil
Xi tale for Usbekistans Senat og Lovgivende Kammer, de to huse
i Oliy Majlis.
SCO-topmødet vil officielt acceptere både Indien og Pakistan
som nye SCO-medlemmer, der nu omfatter Rusland, Kina og fire
af de fem centralasiatiske nationer – Usbekistan,
Tadsjikistan, Kirgisistan og Kasakhstan. Tilføjelsen af de to
sydasiatiske nationer vil betyde, at 60 % af Eurasien vil
samarbejde gennem SCO omkring både strategiske og økonomiske

spørgsmål. Der er bekymringer, der går på, at spændingerne og
de lejlighedsvise fjendtligheder mellem Indien og Pakistan
kunne underminere niveauet af gensidig politisk tillid inden
for SCO, men begge nationer er ivrige efter at tilslutte sig.
Det bredere samarbejde inden for SCO kunne i realiteten
bidrage til løsning af nogle af stridsspørgsmålene mellem
Indien og Pakistan.
Iran, der i øjeblikket er observatør i SCO, forventes at blive
optaget som medlem i nærmeste fremtid.
Samarbejde mellem SCO og den Eurasiske Økonomiske Union
(EAEU), som omfatter Rusland, Belarus, Kasakhstan, Armenien og
Kirgisistan, giver et yderligere grundlag for præsident Putins
opfordring på det nyligt afholdte Skt. Petersborg
Internationale Økonomiske Forum om et »Stor-Eurasien«, der
potentielt omfatter alle de eurasiske nationer, inklusive,
understregede Putin, nationerne i den Europæiske Union.
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udvikling, både fysisk og kulturelt, og som må opnås, hvis den
fremstormende, geopolitiske krig skal forhindres.
Titelfoto: Præsidenterne Xi og Nikolic besøger Serbiens
Smerdervo-stålværk, som er blevet købt af et kinesisk selskab,
og dermed reddet fra sandsynlig lukning og arbejdsløshed for
værkets 5000 arbejdere.

