»Uden
udvikling
giver
bæredygtighed ingen mening«,
siger Kinas Li Keqiang til
FN’s Generalforsamling
21. sept. 2016 – I en tale til FN’s Generalforsamling i dag
gjorde den kinesiske premierminister Li Keqiang med
overvældende klarhed rede for det kinesiske syn på
»dagsordenen for bæredygtig udvikling«, som nok har bragt et
par fjer til at stritte i den Grønne lobby.
»Kina er blandt de første lande, der har fremlagt sin egen
plan for en gennemførelse af 2030-Dagsordenen for Bæredygtig
Udvikling. Grundlaget for bæredygtig udvikling, er selve
udviklingen. Bæredygtighed giver ingen mening, uden
udvikling«, sagde Li. »Mange problemer i hele verden skyldes
manglen på udvikling, inklusive fattigdom, flygtningekrisen,
krige og konflikter, så vel som terrorisme. Vi må finde roden
til disse problemer og løse dem gennem udvikling.« Og det må
være »bæredygtigt i alle retninger«, tilføjede han, dvs., for
den udviklede såvel som den udviklende verden. »Det må være
inkluderende og indbyrdes forbundet. I modsat fald vil vækst
blive forhalet«, sagde Li. Han kom også med en reference til
det nyligt afsluttede Hangzhou-topmøde under Kinas værtskab,
hvor »en win-win-politik for bæredygtige mål« blev fremlagt.
Li gav også udtryk for sin bekymring over den voksende tendens
mod protektionisme, med en måske slet skjult kritik af Donald
Trumps kampagne i USA: »Globalisering er i stærk modvind«,
sagde han. Li sagde, at Kina ville fortsætte sin politik for
åbenhed. Men, for at fremme bæredygtig udvikling, »må vi holde
principperne i FN’s Charter i hævd« og »støtte FN’s ledende
rolle i globale anliggender«.

»Med hensyn til løsning af kriser, så må verden vende sig mod
dialog, i stedet for alliancer«, sagde Li. »Tiden har bevist,
at militære løsninger blot fører til mere had og vold. Ingen
vinder på denne måde. Alle de krigsførende parter i regionale
konflikter bør opgive nulsums-mentaliteten, løse deres
konflikt gennem dialog, opløse deres uoverensstemmelser gennem
forhandling og forfølge en forsoning i en ånd af tilgivelsens
mentalitet.«
Med hensyn til Syrien, så opfordrede han til en politisk
løsning på konflikten.

