New
York
Times:
Kinas
Silkevej ved at overtage og
ødelægge Europa!
11. sept., 2017 – New York ’Slimes’ havde den 9. sept. en lang
polemik imod Kinas Bælte & Vej, der er ved at rykke ind i
Serbien, med titlen, »Med Kina, der rykker ind, høster Serbien
fordele, med vedhæftede betingelser«. Selvom artiklen
fokuserer på Serbien, er den mere generelt rettet mod at
provokere hele Europa imod Kina.
Hvad er så disse angivelige betingelser, der er vedhæftet?
»Serbien må acceptere Beijings model for statsstyret
udvikling«, skriver Times’ Barbara Surk og tilføjer, »Serbien
vil sandsynligvis også blive belastet med enorm gæld. De
fleste investeringer udgøres af lån fra kinesiske banker,
typisk med en løbetid over 20 til 30 år med en rentesats på 2
til 2,5 %. Foreløbig har Kina lånt Serbien omkring 5,5 mia.
til byggeri af broer, hovedveje og jernbaner«.
Kinesisk imperialisme, selvsagt. Misdæderen er den Nye
Silkevej: »Ved navn den Nye Silkevej skal ruten løbe fra Kina
til Tyskland, via den græske havn Piræus, og hen over Balkanlandene«, skriver Surk. Xis angivelige plan skulle være at
bryde Europa op og holde Serbien og andre ude af EU: »Hr. Xis
beslutning om at forfægte sin signaturpolitik i Serbien, et af
de fattigste lande i Europa, var et snu træk, der satte
initiativet på kollisionskurs med EU’s projekter i området.
Hans strategi udnyttede ligeledes EU’s vanskelige relationer
med de vestlige Balkanlande, der søger optagelse i unionen, og
signalerede, at, i takt med, at USA trak sig tilbage fra
verdensscenen, var det Kinas mål at udvide sin indflydelse
direkte ind i Europas hjerte.«
Hun indrømmer, at Kinas opkøb af landets eneste stålværk

reddede 5.200 jobs; at Kina planlægger at bygge en
højhastighedsjernbane mellem Beograd og Budapest, og mere
endnu. The Times himler op om, at dette er i færd med at
ødelægge Europas planer om store infrastrukturplaner på
Balkan, en plan, der blev udgivet i 2014 »for at forbinde
gamle fjender, som Serbien og Albanien, med nye hovedveje og
jernbaner for at forøge transporten og strømmen af varer.
Initiativet, kendt som Berlin-processen og forfægtet af den
tyske kansler, Angela Merkel, er en del af en mere generel
integrationsplan for Balkanlandene«. Dette er imidlertid
aldrig sket, hvilket Times meget belejligt undlader at nævne.
En anden »frygt«, skriver Surk, er, at »Kinas ambitioner vil
bevare de autoritære ledere af lande som Serbien ved magten og
efterlade nationerne i dyb gæld og hængende på projekter, der
er befængt med miljømæssige mangler«. Alle disse
investeringer, siger hun, »rejser frygten for, at Beijings
generøsitet i balkanlandene ikke kun handler om forretninger,
men også om geopolitik«, på en sådan måde, at »de nye normer i
Bælte & Vej Initiativet, sammen med Balkanlandenes gamle
regeringsværdier, vil udfordre normerne i den Europæiske
Union.
Det må man sandelig håbe.

