Græsk
parlamentsformand
Voutsis på femdagesbesøg til
Kina
18. juni, 2018 – Formand for det græske parlament fra det
regerende Syriza-parti, Nikos Voutsis, rejser 18. juni til
Beijing i fem dage for forhandlinger med kinesiske
regeringsfolk for at styrke bilaterale, politiske og
økonomiske relationer, især i sammenhæng med Bælte & Vej
Initiativet.
I et interview med Xinhua, der blev udgivet på engelsk af
Greek Observer-portalen forud for hans afrejse, sagde Voutsis:
»Vi har fremragende relationer som folkeslag og lande, især i
de seneste år i finans- og handelssektoren. Vi er overbeviste
om, at vi udgør en bro mellem Europa og Kina for økonomien
såvel som for kulturen«.
Voutsis udtalte, at, i sammenhæng med det kinesisk-græske
strategiske partnerskab og Bælte & Vej Initiativet, har
Grækenland og Kina i de seneste år gjort betydningsfulde
fremskridt mht. deres samarbejde inden for mange sektorer, men
mere kunne opnås. Indblanding fra EU’s side er det eneste, der
forhindrer de græsk-kinesiske relationer i at udvikle sig
endnu hurtigere, end de nu gør, sagde han til Xinhua:
»Grækenlands kurs og indsats for sine relationer med Kina er
ikke uforstyrret. Der er nogle forhindringer, der ligger
iboende i EU-regler, og som ved flere lejligheder er
forstørret i forhold til den ’trussel’, som nogle europæere
føler, Kinas rolle udgør. Vi er nu meget godt bekendt med de
grænser, EU tillader i relationer, der ellers kunne udvikle
sig meget hurtigere, og i større udstrækning«, sagde han.
»Jeg er meget optimistisk mht., at hele Europa, og især
Balkanlandene og vores land, ville være åben og støtte denne

betydningsfulde, strategiske plan, der også vedrører andre
kontinenter, således, at der kommer en aftale om
handelsbetingelser, men også om kulturelle produkter og
mellemfolkelige udvekslinger«, sagde han.
»Vi er i færd med at konsolidere vores relation med
nabolandet, F.Y.R.O.M. [Den tidligere jugoslaviske republik
Makedonien], gennem en aftale, der har et perspektiv og også
er med til at åbne vejen for Bælte & Vej, også for handel«,
sagde Voutsis. »Disse træk er ikke tilfældige«, med henvisning
til aftalen af 17. juni mellem Grækenland og F.Y.R.O.M. om at
afslutte den årelange navnestrid.
Foto: Nikos Voutsis er formand for det græske parlament siden
2015 og var forud indenrigsminister fra januar til august 2015
i Tsipras’ første regering.

