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Wij, de Volksrepubliek China, hebben een stabiele en veilige samenleving. Deze stabiliteit heeft er-
voor gezorgd dat onze economie de op twee na grootste economie ter wereld is en gedurende de 
laatste decennia de hoogste groeipercentages heeft laten zien. In deze tijden van crisis zijn wij erin 
geslaagd de pandemie snel onder controle te krijgen en een economische neergang te verhinde-
ren. De Chinese economie is in het eerste kwartaal hersteld en noteert een groei van 3.2%  op 
jaarbasis voor 2020.  
 
Deze snelle positieve verandering is grotendeels te danken aan onze interne stabiliteit. Wij zijn van 
mening dat onze ervaring van betekenis is voor de hele internationale gemeenschap. Graag bren-
gen wij u enkele initiatieven onder de aandacht. 
 
Ten eerste hebben wij een opleiding voor duizenden politieagenten die erop gericht is deze men-
sen te trainen om rationeel, ontspannend, beschaafd en passend op te treden. Onze minister van 
openbare veiligheid, de heer Meng Jiangzhu heeft daartoe opleidingscentra geopend waar vanuit 
het hele land kandidaten naar toe stromen. Na een gedegen opleiding worden deze uitmuntend ge-
trainde professionele manschappen ingezet in het hele land.  
 
Ten tweede wijzen we u op het feit dat in tijden van economische onzekerheid het van groot belang 
is dat nationale, regionale en lokale overheden de bevolking kunnen geruststellen. Ondersteund 
door het gebruik van smart technologies gecombineerd met onze Smart City strategiën, kunnen wij 
snel en op grote schaal analyses uitvoeren en adequaat beleid formuleren. China heeft Smart City 
tot onderdeel van zijn nationale ontwikkelingsstrategie gemaakt. Een strategische beleidskeuze 
voorgesteld en ondersteund  door onze visiionaire president Xi Jinping.  
 
Ten derde brengen wij graag het meest grootschalige infrastructuur van dit millenium onder uw 
aandacht. Naast het invoeren van smart technologies blijven investeringen in infrastructuur van 
groot belang. Het Gordel- en Weginitiatief , ook bekend als het ‘Belt and Road’ initiatief, is geïnspi-
reerd op de Zijderoute van weleer. Deze route was van oudsher de verbinding tussen ons Moeder-
land en een brug tussen onze cultuur en de uwe. Onze investeringen, in de hoogte van milljarden 
euros, komen vele van onze partners ten goede. Het Belt and Road initiatief is letterlijk wat ons ver-
bindt met uw economieën, met uw landen. Het is een eer deze verbindingen met Afrika, Europa en 
Azië tot stand te brengen en onze kennis met u te delen. 
 
China laat zien dat stabiliteit en het inzetten van moderne technologische middelen de weg naar 
voren zijn om de veiligheid en het welzijn van ons volk te garanderen. Het gebruik van slimme 
technologie en ‘smart city’ beleid verzekeren onze bevolking een kader waarbinnen zij in alle 
veiligheid kunnen leven en werken. Naast nieuwe technologie is het onze overtuiging dat we de 
traditionele infrastructuur niet moeten en kunnen vergeten. Communicatie verloopt niet enkel 
virtueel, mensen, goederen en diensten moeten zich snel en goed kunnen verplaatsen.  
China is bereid onze grote ervaring en kennis op dit gebied te delen op internationaal niveau en 
zijn bereid mee te werken aan een gemeenschappelijk initiatief dat streeft naar intern stabiele 
samenlevingen, verbonden via de grote internationale transportassen, maar verscheiden in 
identiteit. 
 

 


