Professor Wang Yiwei giver
interview til det danske
Schiller Institut
i
forbindelse
med
DIISarrangement om Bælt & Vej og
Norden
København, 18. maj, 2017 – Følgende interview blev gennemført
efter seminaret, »Kinas Ét Bælt, én Vej-initiativ og
mulighederne for Norden«, der var arrangeret i fællesskab af
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Kinas
Ambassade i Danmark. Wang Yiwei er professor ved Skolen for
Internationale Studier, direktør for Instituttet for
Internationale Anliggender, og direktør for Centret for
Europæiske Studier ved Renmin Universitet i Beijing. Han er
forfatter til bogen: »The Belt and Road: What Will China Offer
the World in Its Rise«, fra 2016 (Bælt & Vej: Hvad vil et
fremvoksende Kina tilbyde verden). Han var til stede ved den
officielle præsentation af den kinesiske udgave af EIR’s
rapport, »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«, af
Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter, på et
symposium, der var sponsoreret af Chongyang Institut for
Finansielle Studier, den 29. september, 2015, på Renmin
Universitet. Chongyang er også medsponsor af rapporten på
kinesisk.
Schiller Instituttet (Michelle Rasmussen): Professor Wang, der
har netop, i sidste weekend, fundet en meget historisk
begivenhed sted i Beijing. Som Schiller Instituttets stifter
og internationale leder, Helga Zepp-LaRouche, sagde, så er
dette en historisk begivenhed; dette er et faseskifte for
menneskeheden hen imod etableringen af en ny, økonomisk

verdensorden. Hvilken betydning
Beijing, efter Deres mening?

har

denne

konference

i

Dr. Wang Yiwei: Det er måske lidt hårdt at kalde det »den ny,
økonomiske verdensorden«, for dette har været den økonomiske
verdensorden i mange år, men den trængte til en reform,
bestemt; men det er ikke at opbygge en ny orden, for
omkostningerne forbundet med opbygning af en ny orden er meget
høje, og der er måske ikke behov for at få en fuldstændig ny
orden. Vi gør denne orden mere bæredygtig, mere inkluderende,
mere afbalanceret og til større fordel for folkeslagene i Bælt
& Vej-initiativet (BVI). Men, jeg mener ikke, det er for at
bygge en ny orden.
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pressekonferencen på Renmin Universitet, da den kinesiske
udgivelse af vores rapport, »Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen«, blev udgivet, og som har cirkuleret. Hvad
er, efter Deres mening, de grundlæggende ideer i BVI, og
hvorfor er det vigtigt, at Europa og USA nu beslutter sig for
at tilslutte sig, i stedet for at være imod det, af
geopolitiske årsager?
Dr. Wang: Det drejer sig faktisk ikke om geopolitik. Det går
videre end som så. Geopolitik gør verden splittet og splittet,
adskilt og adskilt. Vi ønsker at gøre verden forbundet,
gensidigt forbundet, hvilket er ånden i Ét Bælt, én Vej
(OBOR). Verden lider meget, fordi der er for mange, separate
organisationer, og så mange lande. Før Første Verdenskrig var
der kun 40-50 lande i verden, og efter Anden Verdenskrig, 60
eller 70, og nu er der flere end 200 lande. Det enkelte land
kan blive for småt, især i Europa. Så hvordan skaber man det
større marked? Jeg mener, at gensidig forbundethed
(konnektivitet) giver håbet om, at dette mål kan nås. Det er
den grundlæggende [idé]. Og ikke kun inden for kontinentet,
men også interkontinentalt. BVI er den mest ambitiøse plan for
forbundethed under FN.

SI: Hvad ser De som principperne for økonomisk udvikling? De
har talt om, at Kina lagde vægt på at løfte hundrede millioner
af mennesker ud af fattigdom. Hvordan kan man gøre dette,
under BVI?
Dr. Wang: Præsident Xi holdt hovedtalen til Bælt & Vej Forum
og sagde, at udvikling er nøglen til at løse alle former for
vanskelige problemer. Ikke kun for udviklingslandene, men også
for de udviklede lande. For eksempel, så rejser befolkningen i
Europa sig nu, pga. de vanskeligheder, de lider under, pga.
globalisering efter den globale finanskrise. At give flere
jobmuligheder for ungdommen, at lukke svælget mellem rige og
fattige, og svælget mellem Nord og Syd. Den europæiske stil
fokuserede oprindelig på fordeling af rigdom i form af bistand
til de afrikanske og andre lande, men den kinesiske
fremgangsmåde fokuserer ikke kun på bistand, men på
investering – industrialisering. Jeg mener, at BVI virkelig er
den klogeste [kan ikke høres – måske »verdenskontakt«]. Som vi
kinesere siger, »At give dig en fisk er ikke vigtigt. At lære
dig at fiske er det vigtigste.«
SI: Fr. LaRouche sagde i sine bemærkninger på Bælt & Vej Forum
i Beijing, at det er meget vigtigt nu at gå videre til det
næste skridt, nemlig videnskabeligt samarbejde omkring ideen
om rumrejser, om at udvikle kernefusion, om de banebrydende
felter inden for videnskab og også inden for kultur, for at
fremme menneskelig kreativitet som drivkraft for økonomisk
udvikling, som Xi Jinping siger, »innovation«. Hvad mener De
om det?
Dr. Wang: Det er meget vigtigt, for i dagens verden er der
milliarder af mennesker, der går med i [organisationer?],
industrialisering. Sanktionerne, som tilhørerne nævnte pga.
universelle værdier, universalisme, faktisk baseret på
millionerne, de titals af millioner – den europæiske erfaring
i en kort periode, men Silkevejen er 2000 år gammel, og den
europæiske verdensdominans er kun 500 år gammel, eller 200
eller 300 år gammel. Med et titals af millioner af menneskers

erfaring, hvordan kan man arbejde for nutidens verden med
flere end 7 mia. mennesker? Verden er så forskellig og
kompleks. Vi har brug for ny tænkning, en ny arbejdsmodel,
samarbejdsmodel for at matche den dynamiske, forskellige og
udviklingsmæssige virkelighed. Som jeg sagde, så er den
kinesiske erfaring den, at søge sandhed gennem kendsgerninger.
Kendsgerningerne er så komplekse, men med sandheden kan man
også tilpasse sig den nye verden, ikke kun I [Europa] udgør
standarden, de bedste. Det, der er godt i praksis, er det
bedste.
SI: Hvad ville De sige til folk i Europa og USA om, hvilken
fremgangsmåde, vi skal anvende for den fremtidige økonomiske
udvikling, hvis vi ser på de næste 10, 50 eller 100 år. Hvilke
er de principper, der kan gøre det muligt for os at få denne
økonomiske vækst?
Dr. Wang: Gensidig forbundethed. [Mellem] udviklingslande,
mindre udviklede lande, fremvoksende lande, fremvoksende
markeder og de udviklede lande. Jeg mener, dette er, hvad vi
behøver. Hvis vi bygger mere infrastruktur i Afrika, Bælt &
Vej-landene, er det også godt for Europa og amerikanerne at
investere i. Det vil være til gensidig fordel. Og Kina deler
sine erfaringer om høj effektivitet, om infrastrukturbyggeri,
der er til fordel for lokalbefolkningen, især de fattige, ikke
lave
[kan
ikke
høres],
ikke
længere
[spekulations]boble, som jeg sagde.
SI: Mange tak.
Videoen med interviewet kan ses her:
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