Det danske Schiller Institut
har succesrig
intervention ved konference i
Danmark for
kinesiske eksperter i Europa
Den 18. – 20. august fandt den 8. årlige konference for
Forbundet for Sammenslutninger af Kinesiske Eksperter i Europa
(FCPAE) i Danmark sted, med titlen »Nye muligheder for
kinesisk-europæisk samarbejde – inkl. initiativet for ’Ét
bælte, Én vej’«.
Der var omkring 450 deltagere, med repræsentanter for
kinesiske eksperter, der arbejder i Europa, danske, europæiske
og kinesiske regeringsfolk, selskabsrepræsentanter, studenter
og akademikere.
Schiller Instituttets delegation, der var blevet inviteret til
at deltage, havde livlige diskussioner hele dagen med mange af
deltagerne i området, hvor man får forfriskninger, i
konferencesalens forhal, og fik kontaktinformation fra 85
personer fra Kina, Danmark, Sverige, Tyskland, Belgien,
Frankrig og UK. De var meget interesseret, da de hørte, at vi
mobiliserer for at få Europa og USA til at arbejde tæt sammen
med Kina om bygningen af projektet for ’Ét Bælte, Én Vej’, og
for at udvide dette til en økonomisk udviklingsstrategi for
Verdenslandbroen i stedet for at forsvare det døende,
transatlantiske system og konfrontation og krig med Kina og
Rusland. Helga Zepp-LaRouches tale ved T20-konferencen i
Beijing og reklamemateriale for Verdenslandbro-rapporten blev
delt ud på kinesisk, dansk og engelsk. Dette vil blive fulgt
op af en rekruttering af alle til at blive ambassadører for
det nye paradigme i Europa.

En kontakt begyndte at forklare, hvorfor det vestlige
finanssystem vil krakke, og hvordan dette kan føre til krig
gennem provokationer i Ukraine og det Sydkinesiske Hav, og han
købte omgående Verdenslandbro-rapporten. Andre gav udtryk for
deres forundring over, hvor omfattende Schiller Instituttets
vision var, og de kunne på den anden side forstå faren for
kollaps og krig. En anden kontakt er endda koordinator for
kinesiske børnekor i Danmark.
Selve konferencen blev også arrangeret af Sammenslutningen af
Kinesiske Eksperter i Danmark (ACED), med co-sponsorering fra
det Danske Udenrigsministeriums departement Invester i
Danmark, Konfucius-erhvervsinstituttet i København ved
Københavns Erhvervsskole, Hillerød kommune, hvor arrangementet
afholdtes, og Københavns investeringsdepartement.
På den kinesiske side sagde den kinesiske ambassadør til
Danmark, H.E. hr. Biwei Liu, at, konfronteret med den sløve
verdensøkonomi præsenterer det afgørende initiativ med ’Ét
bælte, Én vej’ (OBOR), med win-win-samarbejde, en ny mulighed
for at revitalisere Eurasien. Det er meget betydningsfuldt for
Kina og Europa at bygge OBOR i fællesskab. Han talte om
væksten i de dansk-kinesiske økonomiske relationer, og at OBOR
vil betyde endnu flere muligheder for samarbejde.

T.v. Den kinesiske ambassadør i Danmark H.E. hr. Biwei Liu, og
præsidenten for den Kinesiske Kultur- og Kunstfond, Gu
Changjiang, t.h.
Vicepræsidenten for Statens Administration for Udenlandske
Ekpert-anliggender i Kina holdt også en tale. Desuden gav
præsidenten for Kinas Kultur- og Kunstfond, Gu Changjiang, en
meget interessant præsentation af »Ét Bælte, Én vej-museets
Uddannelsesprogram«, som arbejder på at forbinde alle verdens
museer gennem en internet cloud, og han viste en spændende
video om projektet, der viste kinesiske skolebørn, som modtog

undervisning af en museumsguide et sted i verden.
Udstrakte danske relationer med Kina tjener som en livline for
det nye paradigme, selv, mens landet fortsat støtter
sanktioner imod Rusland. Dette kom til udtryk gennem
deltagelsen af højtplacerede danskere, inklusive videohilsen
fra den danske udenrigsminister, der var i Argentina, og den
danske kronprins Frederik fra Brasilien, så vel som også fra
chefen for Handelsrådet ved Udenrigsministeriet, der havde
været generalkonsul i Shanghai, samt lokalvalgte
repræsentanter.
Danmark er det eneste land, der har haft en ubrudt diplomatisk
tilstedeværelse i Kina siden 1908 og som var et af de første
lande, der anerkendte Folkerepublikken Kina i 1950, og i 2008
blev et strategisk partnerskab etableret. Repræsentanten fra
Handelsrådet sagde, at der nu er 500 danske selskaber i Kina,
og 100 kinesiske selskaber i Danmark. Førende danske
selskaber, der er involveret i Kina, præsenterede deres
erfaring.
Der var også en interessant præsentation om det Kinesiskdanske Universitetscenter i Beijing, et fælles forsknings- og
uddannelsesprojekt mellem otte danske universiteter, det
Danske Ministerium for Højere Uddannelse og Videnskab, det
Kinesiske Universitet ved det Kinesiske Videnskabsakademi,
samt det Kinesiske Forskningsinstitut ved det Kinesiske
Videnskabsakademi.
Alt i alt vil konferencen være med til at forøge de kinesiskeuropæiske relationer og Schiller Instituttets kampagne for et
nyt paradigme.

