Kinas præsident Xi Jinping:
’Skab
en
BRIKS-Plus
fremgangsmåde for samarbejde’
5. sept., 2017 – Præsident Xi Jinping holdt en afsluttende
pressekonference ved slutningen af BRIKS-topmødet i Xiamen i
dag. Han sagde, at BRIKS-lederne havde opnået »bredt samtykke
om den aktuelle, internationale situation, global styrelse og
BRIKS-samarbejde«. På Kinas initiativ, sagde Xi, havde de
inviteret fem andre lande, Thailand, Egypten, Tadsjikistan,
Mexico og Guinea til at deltage i Dialogen mellem Fremvoksende
Markeds- og Udviklingslande sammen med BRIKS-lederne. Under
temaet, »At styrke gensidigt fordelagtigt samarbejde for
fælles udvikling«, sagde Xi, »diskuterede ledere måder til
styrkelse af internationalt samarbejde om udvikling og aftalte
at skabe et bredt baseret udviklingspartnerskab og optrappe
gennemførelsen af 2030-Agendaen for Bæredygtig Udvikling, for
fælles udvikling af alle lande«.
Der har været spekulationer om, at BRIKS kunne blive udvidet
på topmødet til BRIKS-Plus med tilføjelse af disse andre fem
lande fra forskellige regioner, men ikke alle medlemmer var
favorabelt indstillet over for et sådant projekt. Især havde
Indien, der i de seneste par uger har haft en ophedet
uoverensstemmelse med Kina over grænsespørgsmål, åbent modsat
sig denne udvidelse.
Det stod ikke desto mindre klart, at dette praktiske
samarbejde med andre udviklingslande ville skride hastigt
fremad. Xi sagde: »Det er en fin tradition, at BRIKS har
dialog og samarbejder med andre fremvoksende markeds- og
udviklingslande. Under de nuværende omstændigheder er en sådan
dialog og et sådant samarbejde blevet endnu vigtigere.
Dialogen mellem Fremvoksende Markeds- og Udviklingslande, som
Kina var vært for, har sendt et stærkt budskab om tættere syd-

syd-samarbejde og samarbejde om global udvikling. Ledere, der
deltog i dialogen, er enige om, at fremvoksende markeds- og
udviklingslande, der oplever et momentum for god vækst, er
velplaceret til at spille en større rolle, når det kommer til
at gennemføre 2030-Agendaen for Bæredygtig Udvikling og
forbedre global, økonomisk styrelse. Vi må intensivere sydsyd-samarbejde, skabe en fremgangsmåde for BRIKS-Plus
samarbejde, i vid udstrækning række ud til andre lande for at
skabe partnerskaber for udvikling og etablere et åbent og
afvekslende netværk af partnere i udvikling.«
Xi rapporterede ligeledes om BRIKS-landenes forpligtelse til
at intensivere deres politiske og sikkerhedsmæssige samarbejde
og styrke gensidig, strategisk tillid. »På topmødet er vi
BRIKS-ledere enige om det synspunkt, at, med BRIKSsamarbejdet, der nu går ind i sit andet årti, må opbygning af
institutioner gå fremad i overensstemmelse med de skiftende
tider, hvis vi skal sikre stærk støtte til dybere og mere
materielt samarbejde generelt.«
Han beskrev, at, i det forgangne år, havde de fem lande
afholdt et møde mellem højtplacerede repræsentanter for
sikkerhedsspørgsmål og det første, uafhængige møde mellem
BRIKS-udenrigsministre. »Vi har udviklet køreplaner for
samarbejde inden for områder som fremme af handel, handel med
tjenesteydelser, valutaveksling, betaling i lokal valuta og
partnerskab mellem det offentlige og det private, etableret
det Afrikanske Regionale Center for den Ny Udviklingsbank og
udarbejdet BRIKS Handleplan for Innovationssamarbejde«, sagde
Xi. Han fortsatte, at BRIKS-ledere har aftalt at lægge mere
vægt på innovation og på denne måde »gribe de historiske
muligheder, som en ny runde af industriel revolution tilbyder
og forbedre økonomisk struktur i et højere tempo med det
formål at sikre mere robust og bæredygtig vækst og
kvalitetsvækst for alle«.
I sin indledende formandsberetning på plenarmødet den 4. sept.
havde Xi annonceret, at Kina bidrog med $4 million til

projektforberedelsesfonden for BRIKS’ Ny Udviklingsbank, for
bankens operation og langsigtede udvikling. Derudover afsatte
Kina $75 mio. til økonomisk og teknologisk samarbejde og
udvekslinger mellem BRIKS-lande. Kina vil også forpligte sig
til $500 mio. til Hjælpefonden for Syd-Syd-samarbejde. I sin
formandsberetning citerede Xi en kinesisk talemåde for at
udtrykke betydningen af solidaritet i BRIKS og sagde, »et
partnerskab, der er skabt med den rette fremgangsmåde, trodser
geografiske afstande; det er tykkere end lim og stærkere end
metal og sten«.
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