Bælte og Vej-’styregruppe’
for Sverige lanceret.
D.1. oktober 2018 (EIRNS) – Den 28. september blev den
nystiftede ‘Belt & Road Initiative Executive Group’ for
Sverige (BRIX) lanceret under det prominente ‘Kina-Sverige
Business Forum’, der blev afholdt i Grand Hotel i den svenske
hovedstad Stockholm. I år fokuserede Business Forum på Bælte
og Vej-Initiativet.
Ordstyrer Hussein Askary åbnede arrangementet ved at citere
det kinesiske ordsprog: “Hvis du vil være rig, så byg først en
vej.” Som formand for BRIX, bød Ulf Sandmark velkommen til de
over hundrede deltagere, og forklarede formålene for BRIX.
Ambassadør for Folkerepublikken Kina, Mr. Gui Congyou gav en
entusiastisk åbningstale til forummet, og bød oprettelsen af
BRIX velkommen.
Myndighederne og medierne i Sverige har hidtil været uvidende
om Bælte & Vej-Initiativet. B & R Business Forum leverede den
nødvendige indsigt for at ændre på dette. BRIX, foreningen der
blev lanceret på dette forum, vil fremme en åben dialog og
større bevidsthed om Bælte & Vej-Initiativet (BVI) og dets
fordele for Sverige.
Et vigtigt punkt vedrørende BVI er, at det ikke kun handler om
forbindelser til Kina, men er et initiativ til at fremme
global sammenhængskraft. Alle nationer i verden inviteres til
at deltage i BVI på deres egne vilkår. Den første taler,
Stephen Brawer, næstformand for BRIX, pegede på et
verdenskort, hvor alle kontinenter vil blive forbundet i
fremtiden, selv med forbindelser ud til Australien. Han pegede
på Forum for Kina-Afrika samarbejde (FOCAC) i Beijing d. 3.-4.
september, hvor 53 afrikanske nationer koblede sig på BVI for
at opfylde den Afrikanske Unions Agenda 2063 for et
verdensomspændende moderne infrastrukturnetværk, der vil gøre

en ende på fattigdommen på kontinentet.
BVI bør ikke kun ses som et “praktisk” transportsystem for
handel, understregede Kitty Smyth i den efterfølgende
præsentation. Fru Smyth, en britisk strategi- og PRseniorrådgiver
for
kinesisk-europæiske
forretningsforbindelser, understregede, at BVI, siden det blev
lanceret af præsident Xi Jinping i 2013, også har en
filosofisk dimension med at fremme harmoni: “At fremme en ny
type af internationale forbindelser” og “at skabe
partnerskaber med dialog uden konfrontation, og venskab
snarere end alliance.” Hun rådede Sverige til at etablere
faste kontorer, der er i stand til at udvikle det langsigtede
Bælte og Vej-samarbejde med Kina, præcist som Storbritannien
også har gjort, med et kontor for BVI-banken AIIB, et
regionalt samarbejde kaldet ‘Northern Powerhouse’, den
parlamentariske gruppe og regeringens faste udsending til BVI.
De typiske misforståelser om BVI i svenske virksomhedskredse
blev dissekeret af Ali Faramandeh, formand for CSBC. BVI er
meget, meget mere end kinesisk produktion af svenske varer.
Den nye Silkevej er heller ikke noget, som befinder sig langt
borte, som mange i det nordlige hjørne af Europa ellers tror.
Blandt de 70 medlemsstater i BVI, er der også naboer i Europa,
som allerede er ved at opbygge deres del af det globale
forbindelses-netværk, projekter, hvor svenske virksomheder kan
deltage med det samme.
At arbejde sammen med Kina er udfordrende for den gamle
verden, forklarede Ying Wu – en tidligere ingeniørstuderende i
Stockholm, som nu er direktør for SinceUs – i den afsluttende
præsentation på forummet. Hun trak mange indsigtsfulde og
humoristiske eksempler på problemer frem, som hun er stødt på
i forbindelse med at hjælpe svenske forretningsklienter med at
komme ind og udvide sig på det kinesiske marked med 437
millioner shoppere på e-handel. Hun præsenterede et
”skoleeksempel” med det svenske varemærke Airnum, som hun har
hjulpet med at udvikle sig fra et ukendt ‘brand’ til det bedst

sælgende mærke i løbet af et år.
Det er vigtigt at gøre disse muligheder for små og mellemstore
virksomheder (SMV’er) velkendte som bedste praksis; for at
fremme forståelsen i Sverige af betydningen af BVI, og de
muligheder som det åbner for innovative virksomheder i mange
lande verden over.
Den nye sammenslutning, BRIX, udspringer af succesen med
seminaret om BVI d. 30. maj, arrangeret af Schiller
Instituttet sammen med CSBC, ambassadørerne i Kina og
Pakistan, såvel som Chargé d’affaires i Sydafrika. Efter
succesen med dette seminar, besluttede arrangørerne og nogle
af deltagerne, herunder svenske iværksættere, at danne en
aktionsgruppe til fremme af BVI i Sverige. Flere rapporter og
informationer er på vej.

