’Kina og Indien må tilstræbe
harmoni’,
tilskynder kronik efter XiModi-topmøde
2. maj, 2018 – Sådan lyder overskriften på en kronik i Global
Times 1. maj, skrevet af prof. Liu Zongyi fra Shanghai
Institutes for International Studies, og som diskuterer de
muligheder, som det uformelle topmøde mellem den kinesiske
præsident Xi Jinping og den indiske premierminister Narendra
Modi i sidste uge frembyder. Prof. Liu gør det klart, at der
er dem i Vesten, som er engageret i en »sammensværgelse for at
drive en kile« ind mellem Kina og Indien, men han kommer med
et stærkt forsvar for, at de to lande kommer til en forståelse
af deres uoverensstemmelser med det formål at »nå frem til en
strategisk konsensus« og »fremme foryngelsen af asiatiske
civilisationer«.
Lius kronik er blot én blandt mange, som de kinesiske medier
har publiceret i løbet af de seneste par dage, og som
fokuserer på det betydelige, strategiske potentiale af XiModi-topmødet. De fleste af disse kronikker forventer ikke, at
Modi formelt vil tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet før
efter valgene i Indien i 2019, for ikke at se ud til at gøre
indrømmelser over for Kina, men fremskridt mht. specifikke
fællesprojekter er sandsynlige – inkl. i Afghanistan, Nepal,
Bangladesh osv.
Liu skriver: »Kina og Indien anførte udviklingen af
menneskelige civilisationer før moderne tid, men blev
tyranniseret af Vesten i moderne historie. Hvis de to
fremvoksende økonomier kan udvikle deres relationer til et
nært partnerskab og en ny type af relationer mellem store
lande, er der et stort håb om Kinas og Indiens hurtige

opkomst, og om Asiens genoplivning. Men de vestlige lande vil
imidlertid måske ikke resignere til at miste det lederskab og
den dominans over verden, der har varet i hundreder af år.
Med verden, der undergår dybtgående forandringer, bør Beijing
og New Delhi fundere over, om de skal promovere foryngelsen af
asiatiske civilisationer eller falde ind i konflikt og
konfrontation, pga. Vestens sammensværgelse om at drive en
kile ind mellem dem. Ledere af Kina og Indien bør nå frem til
en strategisk konsensus.«
China Daily havde en kronik
en Ph.d.-kandidat ved Kinas
på lignende måde fremfører,
vil gå ind i en ny æra for

af Buddi Prasad Sharma fra Nepal,
Universitet for Kommunikation, som
at »den kinesisk-indiske relation
samarbejde«, på trods af dem, der

vil have dem til at forblive i konflikt med hinanden. »Selv om
visse hardliner politikere og eksperter i Indien ikke ønsker
at se en kinesisk-indisk tilnærmelse og et samarbejde, så
viser historien, at, når disse to giganter bevarede forståelse
og fred, vandt begge enormt ved det. Når de befinder sig i
konfrontation, skabte de et meget pessimistisk miljø inden for
regional fred og orden. Så, ligesom Rajiv Gandhis besøg til
Kina i 1988, kunne Modis nylige besøg og hans meget eksklusive
diskussion med Xi spille en vital rolle i at styrke de
bilaterale relationer på den ene hånd, og ligeledes bidrage
til regional og international fred, harmoni og udvikling. Vi
kan således konkludere, at resultatet af de uformelle
forhandlinger mellem Xi og Modi i Wuhan tilbyder glimt at en
ny æra for kinesisk-indisk samarbejde over hele linjen.«
Foto: PM Narendra Modi fra Indien og præsident Xi Jinping fra
Kina diskuterer over en kop te, på det uformelle topmøde i
Wuhan, Kina.

