Kina træder frem som leder af
global udvikling
13. mrs., 2017 – Kina er i færd med at træde frem som
nuværende verdensleder inden for politiske og økonomiske
initiativer, for nutidig økonomisk udvikling, og de annoncerer
dette direkte til det amerikanske folk, med en helsidesannonce
på side A5 i dagens New York Times, med titlen, »Xi Jinping:
Leder af Kinas Store Genoplivelse«.
Et andet kinesisk-amerikansk initiativ, der rapporteres
samtidigt, er et møde den 6.-7. april mellem præsidenterne Xi
og Trump i præsident Trumps Mar-a-Lago landsted i Florida. De
mange rapporter om et møde 6.-7. april mellem de to
præsidenter fremkom først i Axios News Service, så Sputnik
International, Examiner i Washington, D.C., og South China
Morning Post.
Den 8. marts spurgte NewsMax-reporter Robert Gizzi, med
henvisning til en rapport fra et japansk nyhedsagentur,
præsident Trumps pressesekretær, Sean Spicer, under hans
pressekonference, om de to præsidenter skulle mødes »i næste
måned« [april], og, »Vil de have et topmøde forud for G20?«
Dengang svarede Spicer, at han »ikke have nogen kommentarer om
præsidentens kalender«.
Xinhua News fulgte op på dette ved at indsætte en helsides
»annonce«, der forklarede om Kina, på side A5 i New York Times
de 13. marts, med titlen, »Xi Jinping: Leder af Kinas store
genoplivelse«, og som har til formål at give amerikanske
læsere i USA’s intellektuelle centrum, New York, den fulde
historie om Xi, »der anførte mere end 1,3 mia. mennesker i
marchen mod den kinesiske drøm: en afslutning af de værste
former for fattigdom og en foryngelse af en nation, der
allerede har skabt forbløffende fremskridt med skabelse af
velstand«. Artiklen siger, at den 63-årige reformator [Xi]

»har ladet sine egne tanker få indflydelse på de problemer,
som vil blive konfronteret hen ad vejen, især efter et år med
uventede verdensbegivenheder«. Den bemærker, at, »med folkets
bekymringer som sine egne primære bekymringer, er Xis
erfaring, engagement, beslutsomhed og evne til at regere og
lede blevet noget af en sjældenhed på den politiske
verdensscene«.
»I år vil Kinas Kommunistiske Partis 19. Nationalkongres vælge
et nyt lederskab for en femårsperiode, den afgørende periode
for Xis vision om en rig nation ved Kinas Kommunistiske Partis
100-års jubilæum …
»Frem til 2020 forventes Kinas BNP at overstige 9 billion yuan
(US$ 13 billion), hvilket eksperter mener, vil nærme sig USA’s
BNP. Der skulle til den tid være omkring 440 mio.
middelklassehusstande i Kina, et enormt marked for verden.«
Artiklen påpeger, »Kina skabte 2,65 mio. jobs for amerikanere
i 2015 gennem bilateral handel og investeringer, iflg. det
Amerikansk-kinesiske Erhvervsråd, der har base i Washington,
D.C. … Den fælles drøm er ikke kun til fordel for Kina, men
for hele verden«.
Foto: Den kinesiske præsident Xi Jinping i FN’s hovedkvarter i
Schweiz, 18. jan., 2017.

