Kinas udenrigsminister: Bælt
& Vej-initiativ
er
middel
til
industrialisering af Afrika
24. maj, 2017 – Under forløbet af sin rundrejse til fire
afrikanske nationer – Mauretanien, Kap Verde, Mali og
Elfenbenskysten – understregede Kinas udenrigsminister Wang
Yi, at Kina søger at styrke samarbejdet med afrikanske
nationer inden for rammerne af Bælt & Vej-initiativet,
rapporterer Xinhua.
Under en pressekonference den 22. maj i Abidjan,
Elfenbenskysten, understregede Wang, at Afrika og Kina »kan
kombinere de 10 største planer for samarbejde mellem Kina og
Afrika, foreslået af Xi Jinping, med Bælt & Vej-initiativet«
og få dem til at komplementere hinanden. Xinhua understregede,
at Afrika er ivrig efter at gå bort fra metoden med »ensidig
metode til vækst« med eksport af råmaterialer og opnå
økonomisk uafhængighed gennem industrialisering. Kina ses som
den mest pålidelige partner til opnåelse af dette mål.
I sine bemærkninger understregede Wang, at Afrikas vækst også
er afgørende for udviklingslandes overordnede styrke, og dette
er i både Kinas og Afrikas interesse. Han påpegede det
mangeårige venskab mellem Kina og Afrika og betydningen af
infrastrukturprojekter, som Kina var med til at bygge for
årtier siden – Mauretaniens »venskabshavn«, bygget i
1980’erne, er et eksempel – og som stadig er i fuld drift.
Det, der plejede at være kendt som »fattigdommens trekant« i
det sydlige Mauretanien, er nu kendt som »håbets trekant«,
takket være veje og anden infrastruktur, som Kina var med til
at bygge.

I går præsenterede den kinesiske generaldirektør for det
Kinesiske Udenrigsministeriums departement for planlægning af
politik, Wang Yajun, i Addis Abeba i den Afrikanske Unions
hovedkvarter, en bog om byggeriet af Tanzania-Zambia-jernbanen
(TAZARA), med titlen, »Et monument for kinesisk-afrikansk
venskab«, som blev indviet i 1976. En rapport på
Folkerepublikken Kinas Statsråds webside bemærker, at TAZARAprojektet dækker et område på 1860 kilometer fra Dar es Salaam
i Tanzania i øst og til New Kapiri Mposhi i det centrale
Zambia i vest. Det kendes som »Frihedens jernbane« og
»Venskabets jernbane« – færdigbygget på fem år og otte
måneder.
Foto: En jernbanebro på TAZARA-jernbanestrækningen mellem
Tanzania og Zambia.

