Tidligere
fransk
premierminister Raffarin vil
lede
fransk delegation til Bælt &
Vej Forum i Beijing,
»et fredeligt projekt for
global udvikling«
9. maj, 2017 (Nouvelle Solidarité) – I et interview til Xinhua
den 5. maj udtaler tidligere franske premierminister JeanPierre Raffarin, der nu er formand for Senatskomiteen for
Udenrigsanliggender, at han vil anføre den franske delegation
til Bælt & Vej Forum i Beijing de 14.-15. maj. Raffarin, der
er meget positiv over for Kina, blev valgt til at deltage i
det højt profilerede Forum, fordi indsættelsen af Frankrigs
nye præsident, Emmanuel Macron, finder sted samme weekend.
Til de kinesiske medier fremlægger Raffarin Bælt & Vejinitiativet som »et fredeligt projekt for global udvikling«.
»Jeg forventer, at, med dette store topmøde«, hvor 28 statsog regeringschefer og flere end 100 nationer og internationale
organisationer er repræsenteret, »vil hele verden lære om
dette projekt, som involverer ikke alene Centralasien, men
også Vest- og Østasien, såvel som Europa og endda Afrika. Jeg
så meget gerne en global mobilisering.«
»Verden er meget farlig, og jeg er meget bekymret over USA’s
uforudsigelighed i betragtning af det, der foregår i Syrien og
Irak … I denne farlige verden har Kina projekter og
strategier, det søger multilateralisme, forsvarer FN og UNESCO
og bidrager derved til fred i en farlig verden.

I dag befinder vi os i en international situation, hvor vore
amerikanske allierede er særligt uforudsigelige. Det er
vanskeligt at have et venskab midt i uforudsigelighed«,
beklagede han. »Vi har således visionen om en verden, der er i
færd med at rejse en ny ramme og en ny organisation; Bælt &
Vej-initiativet er rammen for en ny verden, en verden, som er
en storalliance mellem Europa og Asien med en storslået åbning
over for Afrika, og der vil blive en ny, geopolitisk
fordeling«, sagde han.
Med dette initiativ bidrager Kina til det meste af verdens
forbundethed – konnektivitet – og til at »skabe links,
relationer og udvikling«. Man kan kun bekæmpe krig gennem
udvikling, gennem at deltage i udviklingen af verden, sagde
han, og fortsatte: »Frankrig og Kina har den samme fredelige
vision af verden; vi er lande, der ønsker fred i verden for at
få udvikling.«
Raffarin sagde, at den store udfordring for internationalt
win-win-samarbejde er kampen mod protektionisme og overdreven
nationalisme. I stedet for at lukke grænser, må vi gennemføre
et win-win-samarbejde og fremme fred gennem udvikling i
verden. Raffarin bemærkede den manglende viden om Bælt & Vejinitiativet i Vesten og opfordrede til, at man forfulgte
»promoveringen af, kommunikation om og forklaringen på emnet,
og udbreder viden om, at dette storslåede initiativ involverer
hele Europas fremtid«.
Med hensyn til de fransk-kinesiske relationer sagde Raffarin,
at de to folkeslag stod hinanden nær, og at landene var
forbundet gennem et holdbart venskab.
»Siden general de Gaulle har vi altid sikret, at den franskkinesiske relation fortsat bestod uanset politiske partier, og
det igangværende præsidentvalg ville ikke spille nogen rolle
mht. en forværring af disse relationer. Vi ønsker gode
relationer, og der er konsensus om dette spørgsmål«,
konkluderede han.
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