Den Nye Silkevej er »vor tids
kald«
27. sept. 2016 – I en tale på et seminar om initiativet for
Bæltet-og-Vejen, med temaet, »Fælles minde, fælles udvikling«,
i Xi’an, Kina, den 27. september, opsummerede Liu Qibao, leder
af Kinas Kommunistiske Partis Centralkomites PR-afdeling,
resultatet af de første tre år af initiativet for Bæltet-ogVejen.
Liu sagde: »Efteråret er høsttid. Det glæder os at se, at,
siden Bæltet-og-Vejen blev vedtaget, har landene langs med
ruten gennemført et stigende samarbejde omkring kommunikation
af politik, handel og aktivers konnektivitet, samt udveksling
folkene imellem. Som et resultat har den første høst været
frugtbar. Et voksende antal lande og internationale
organisationer har deltaget i opførelsen af Bæltet-og-Vejen.
Kina har underskrevet aftaler med flere end 30 lande og
lanceret
samarbejde
om
varefremstilling
og
produktionskapacitet med flere end 20 lande langs ruten. Det
finansielle
samarbejde,
repræsenteret
af
Asiatisk
Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB) og Silkevejsfonden, gør
stødt fremskridt. Flere milepæle-projekter er blevet
gennemført. Mellemfolkelige interaktioner inden for kultur,
uddannelse, videnskab, turisme og handel øges.
»Vi bør bemærke, at resultaterne af tempoet og skalaen af
initiativet for Bæltet-og-Vejen har været bedre end forventet.
Vi har nu en klarere vision af dette initiativs udsigter og
har større selvtillid mht. at opnå den. I øjeblikket har
Bæltet-og-Vejen for det meste fuldført planlægningsstadiet og
tager nu skridt til konkret implementering og vedvarende
udvikling.
Der er en mere udbredt konsensus i det internationale samfund
om, at initiativet besvarer vor tids kald og lever op til de

relevante landes forhåbninger om at fremskynde udvikling. Det
vil være med til at fremme økonomisk vækst langs ruterne og
forøge den globale, økonomiske fremgang og således være med
til at opretholde regional stabilitet og verdensfred. Dette er
blevet tilskyndelsen til alle parter om at tilslutte sig.«
Liu understregede også, at Bæltet-og-Vejen repræsenterer en ny
model for win-win-samarbejde.
»Den gamle Silkevej er en stor, historisk skat, og Bæltet-ogVejen-initiativet er en kinesisk løsning med orientalsk
visdom, designet til at forfølge almen fremgang og udvikling.
Selv om Kina er fortaler for Bæltet-og-Vejen og fremmer den,
så er den en fælles sag for alle parter. Opbygningen af
Bæltet-og-Vejen vil sige at etablere et samarbejdsnetværk til
gensidig fordel, snarere end det betyder at skabe en
indflydelsessfære. Vi opmuntrer alle blomster til at blomstre
sammen snarere end at opføre et soloshow; vi er fortalere for
fælles udvikling, og ikke et nulsumsspil. Bæltet-og-Vejen
udgør brede og åbne alleer, ikke private, ekskluderende veje«,
sagde han.
Med henvisning til temaerne på det nylige Hangzhou-topmøde
(G20), understregede han nødvendigheden af innovation.
»Grundlaget for Bæltet-og-Vejen ligger i inter-konnektivitet,
og drivkraften udgøres af fornuftigt arbejde og innovation.
Imod et bagtæppe af risici og udfordringer, som verden står
overfor, er samarbejde om innovation nøglen til at styrke en
global, økonomisk genrejsning og besvarer vor tids behov for
at kunne klare disse spørgsmål og opnå en vedvarende
udvikling.«
Liu understregede også det kulturelle tema med »dialog mellem
kulturer«, som var grundlaget for konceptet med Bæltet-ogVejen.
»Med den fælles indsats fra alle parters side, vil fundamentet
med konnektivitet mellem veje og folkenes hjerter blive

konsolideret. Det vil være med til, at forskellige kontinenter
med forskellige kulturer og overbevisninger går sammen om
opbygningen af Bæltet-og-Vejen. Under denne proces vil vi
skabe en situation, hvor folk fra alle lande langs med ruten
kommer til at lære hinanden bedre at kende, nærer venskaber og
blive mere forstående og respektfulde over for hinanden.«

