Kinas økonomiske udvikling
bidrager væsentligt til den
globale økonomiske udvikling,
udtaler dansk minister
STOCKHOLM, den 31. okt. 2018 (Xinhua)
Schillerinstituttet bringer her egen oversættelse af det
kinesiske nyhedsbureau Xinhua´s interview med dansk minister
for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs.
Kinas økonomiske udvikling bidrager væsentligt til den globale
økonomiske udvikling, “Dette har gavnet os alle enormt”,
udtalte Ulla Tørnæs, dansk minister for udviklingssamarbejde,
for nyligt i et eksklusivt interview til det største kinesiske
nyhedsbureau, Xinhua.
Ordene faldt umiddelbart før hun tager af sted til Shanghai
for at deltage i den kommende begivenhed ‘China International
Import Expo(CIIE)’.
Tørnæs vil – som særlig repræsentant for den danske
statsminister – deltage i den første CIIE i Shanghai, der
afholdes fra d. 5.-10. november 2018, hvilket i år også
markerer 40-års jubilæet for Kinas reform og åbning.
“Som dansk minister for udviklingssamarbejde anerkender jeg
først og fremmest Kinas store præstation med hensyn til at
reducere fattigdommen og øge den kinesiske befolknings
økonomiske velfærd,” sagde Tørnæs, idet hun kommenterede
betydningen af Kinas åbning.
“Det er ikke nogen nem opgave at opretholde høje økonomiske
vækstrater i årtier, og at sikre at den økonomiske vækst
gavner hele befolkningen i et land på størrelse med Kina og

med en befolkning på næsten 1.4 milliarder mennesker,”
tilføjede hun.
“Kinas åbning og reformproces har givet muligheder for danske
virksomheder”, sagde Tørnæs, og tilføjede at mange danske
virksomheder har etableret sig i løbet af processen, og nu
“betragter Kina som deres andet hjemmemarked”.
Desuden har “Kinas økonomiske udvikling bidraget væsentligt
til den globale økonomiske udvikling, hvilket har gavnet os
alle enormt.” sagde Tørnæs
“Med stor personlig fornøjelse” har Tørnæs planlagt at besøge
Kina i begyndelsen af november, hvor hun vil have bilaterale
møder i Beijing og – som repræsentant for den danske
statsminister Lars Løkke Rasmussen – deltage i CIIE, som over
et dusin danske virksomheder har registreret deres deltagelse.
“Danmark vil være til stede på CIIE med både en national og en
kommerciel pavillon. Dette er en klar demonstration af vores
engagement i samarbejdet med Kina, kommercielt og politisk”,
understregede hun.
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omfattende strategiske partnerskab mellem Kina og Danmark. Og
som Tørnæs ser det, er de bilaterale relationer er på et “alle
tiders højdepunkt”.
“I løbet af de sidste 10 år er samarbejdet udvidet enormt, og
dækker nu en bred vifte af sektorer, herunder sundhed,
fødevaresikkerhed, energieffektivitet, miljøbeskyttelse,
kreativ
læring
og
innovation,
forskning
og
universitetssamarbejde, handelsfremme, kulturudveksling, mv.”
sagde hun.
“Kina er i dag vores sjette største eksportmarked, og vi håber
på at øge det kommercielle samarbejde endnu mere,” sagde
Tørnæs; “med hensyn til vores fremtidige samarbejde tror jeg,
at vi har meget til fælles og kan opnå endnu mere sammen.”

Idet jeg ser fremad “forestiller jeg mig, at de næste 10 år
vil styrke vores bilaterale samarbejde endnu mere til fordel
for vore to lande, men jeg håber også, at de næste 10 år vil
blive præget af et stærkt samarbejde mellem Kina og Danmark om
at bidrage til at løse globale udfordringer og opnåelse af
målene for bæredygtig udvikling”, tilføjede Tørnæs.

