Grækenland
og
Kina
sponsorerer
Forum
for
Oldtidscivilisationer i Athen
22. april, 2017 – Grækenlands og Kinas udenrigsministre
sponsorerer den første konference på ministerielt plan, af
’Forum for Oldtidscivilisationer’, også kaldet GC10 (Store
Civilisationer 10), i Athen den 23.-24. april. Grækenlands
udenrigsminister Nikos Kotzias og Kinas udenrigsminister Wang
Yi vil være værter for udenrigsministre fra Bolivia, Egypten,
Indien, Irak, Iran, Italien, Mexico og Peru.
Under en pressekonference den 21. april sagde den græske
udenrigsminister: »Søndag begynder mødet mellem stater, der
har en lang historie for civilisationer. Det er relevant i dag
og indvirker på menneskeheden via ’blød magt’ og økonomisk
indflydelse. Initieret af Grækenland og støttet af Kina, har
vi arrangeret et møde mellem 10 lande med en signifikant
historisk, kulturel bagage … Vi vil diskutere, hvordan vi kan
bruge de muligheder, som kulturelt samarbejde tilbyder til
gode for verden og vore folk.«
Han fortsatte: »Der er en stor udsigt til og mulighed for at
forvandle det til en stor institution, der vil vise
internationale institutioner, at man ikke blot behøver ’hård
magt’; militærmagt eller økonomisk magt, men også ’blød magt’,
som bør opgraderes.
At opgradere kultur er vigtigt, fordi kultur bringer fred, det
bringer ikke krig. Det bringer uddannelse; derfor opgraderer
det menneskers livskvalitet.«
Kotzias udtrykte sin overbevisning om, at Grækenland er et
geostrategisk
og
kulturelt
omdrejningspunkt,
hvor

civilisationer fra Afrika, Asien og Europa mødes, og
tilføjede, at forummet er en del af ministeriets multidimensionale politik for blød magt, som man forfølger, og som
drejer sig om at bruge intellektuelle, traditionelle,
historiske og kulturelle spørgsmål.
»Inden for kultur er Grækenland en stor magt. Vores arv er
speciel, og det er en sektor, hvor vi kan og bør spille en
rolle i verdensanliggender. Det er en sektor, hvor Grækenland
har meget at tilbyde«, sagde han.
Initiativet for GC10-gruppen blev afsløret i slutningen af
2015 af det Græske Udenrigsministerium. »Gruppen af ti« af
verdens største civilisationer er hjemsted for næsten
halvdelen af verdens befolkning.

