Den
kinesiske
præsident
promoverer
det
Ny
Silkevejsprojekt på historisk
statsbesøg i Frankrig
27. marts 2014 – Den kinesiske præsident Xi Jinping ankom
tirsdag til Frankrig på et tredages besøg, hvor franskmændene
giver ham den gennemførte røde-løber-behandling. Besøget
fejrer 50-års jubilæet for optagelsen af relationer mellem
Frankrig og Den kinesiske Folkerepublik, i 1964, da præsident
Charles de Gaulle var den første vestlige præsident til at
optage relationer med Kina, hvilket fejres i aften i Paris
under Xi Jingpings besøg på Charles de Gaulles Instituttet.
Mindehøjtideligheder, konferencer og arrangementer vil finde
sted i løbet af hele året.
Under sit besøg, skrev onsdagsudgaven af Le Monde, »håber hr.
Xi at promovere projektet om en ’Ny Silkevej’, et tema, som
han også vil gå i detaljer med i sin tale i morgen i UNESCO, i
Paris. Kinas diplomati for den Ny Silkevej tilsigter at
genopbygge en logistisk korridor, som kan fungere som stabile
udstrømningscentrer i Kinas indre provinser, og som også kan
åbne det kinesiske marked for europæiske produkter.«
Præsident Xis europæiske rejse begyndte i Holland den 22.
marts og vil slutte i Tyskland og Belgien. I Tyskland vil han
besøge Duisburg, efter eget ønske, hvor Yuxinou-toget tre
gange om ugen ankommer fra Chongqing, hvor den 11.179
kilometer lange jernbanelinje begynder i det sydvestlige Kina.
I Bruxelles vil han mødes med EU-lederskabet, EU-rådets
præsident Herman van Rompuy, præsident for EU-kommissionen
José Manuel Barroso, samt præsidenten for EU-parlamentet
Martin Schultz.

Ligeledes efter eget ønske begyndte Kinas præsident sin rejse
til Frankrig i Lyon, der har en stærk historisk forbindelse
med Kina. Som Frankrigs første centrum for silke går Lyons
bånd til Kina tilbage til det 16. århundrede og er fortsat
frem til i dag. AFP rapporterer, at, i en tale ved en middag
med henved 150 lokale personligheder i Lyon, efter at have
smagt noget Beaujolais, pølse og Beaufort-ost, sagde Xi, at
byen »var et af de vigtige ankomststeder i Europa for
Silkevejen, som begyndte i min hjemprovins Shaanxi.«
Lyons kærlighed til Kina blev først udviklet af jesuitterne i
1656 på Trinity College og igennem Fader Edmond Auger SJ (Jesu
Selskab), som var involveret i missioner til Kina. I 1616 blev
det første, latinske manuskript af Matteo Riccis Om Jesu
Selskabs kristne ekspeditioner til Kina publiceret af Nicolas
Trigault og oversat til fransk i Lyon samme år; jesuitterne
sendte også missionærer til Kina fra Frankrig i det 17.
århundrede.
Lyon er også vært for Det franko-kinesiske Institut, det
eneste fungerende, kinesiske universitet uden for Kina.
Grundlagt i 1920 er det et universitet på højeste niveau for
de længst fremskredne studerende, i lighed med Frankrigs Ecole
Normale. Det er her, mange kinesiske studenter er kommet for
forberedende studier i det franske sprog, videnskab osv., og
hvor de kan forfølge studier ved andre højere læreanstalter,
før de vender hjem til Kina. Mange skoler i Lyon underviser i
mandarinkinesisk som første eller andet sprog, og der er i
øjeblikket 3.000 kinesiske studenter i byen.
At besøge Det franko-kinesiske Institut var den stærkeste
grund til, at Xi Jinping ønskede at komme til Lyon for at
mindes Zhou Enlai og Deng Xiaoping, som blev uddannet og
udøvede deres politiske aktiviteter her. Xi Jinping er den
fjerde højtstående kinesiske regeringsrepræsentant, der
besøger Lyon, idet de andre var daværende vicepremierminister
Deng Xiaoping i 1975; præsident Jiang Zemin i 1994 og igen i
1999; og daværende vicepræsident Hu Jintao i 2001. Ifølge en

fremstående
sinolog
besluttede
Beijing,
efter
Kulturrevolutionens afslutning i 1976, at vedtage den
gaullistiske vejledende planlægning som deres økonomiske model
for fremtiden.
Sidst, men ikke mindst, er målet for rejsen at opveje et stort
handelsunderskud fra Kina til Frankrig og integrere den
franske økonomi i Kinas vækstplaner. Præsident Xi besøgte i
onsdags Lyons førsteklasses medicinske laboratorium,
bioMérieux, som udvikler in vitro diagnosticeringsmetoder for
smitsomme sygdomme, hjertekar-sygdomme og specifikke
cancerformer.
Kinas førende bilfabrikant, Dongfeng, skal skrive under på en
andel i Peugeot (PSA), som for nylig var ude på dybt vand, og
som staten også tager en andel i. Dongfeng og den franske stat
investerer hver 800 millioner euro, den største investering af
et kinesisk selskab i Frankrig. Kina repræsenterer allerede 20
% af Peugeots marked, og det fælles foretagende tilsigter at
give Peugeot større adgang til de kinesiske og asiatiske
markeder.
Det forventes, at man vil annoncere en kæmpehandel med Airbus
Helicopters om levering af 1000 (EC175) helikoptere til Kina
over
de
næste
ti
år
via
et
franko-kinesisk
industripartnerskab. Det forventes også, at Kina vil forny sin
samling for ti år af A320 Airbusser i Tianjin. Kina forventes
også at annoncere købet af 70 fly fra Airbus, 43 stk. A320, og
fortsætte med købet af 27 stk. A330 fly, som Beijing sidste år
indefrøs, da EU besluttede at beskatte CO2-udslip fra
udenlandske flyselskaber.
Eftersom der allerede er et meget fremskredent samarbejde
omkring atomkraft og luftfart, arbejder franskmændene på nye
kontrakter inden for andre områder: agro-industrielle
foretagender (kineserne forventes at åbne deres grænser til
fransk charcuteri, hvilket vil gøre alle de franske slagtere
glade), sundhedstjenester og lægelaboratorier og med at hjælpe

Kina med at løse deres luftforureningsproblemer i byerne.

