Tiongkok Selalu Pandang
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Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lu Kang hari Jumat kemarin (14/12) di
depan jumpa pers rutin menegaskan kembali bahwa Tiongkok selalu bersikap terbuka
untuk memandang kerja sama masyarkat internasional dengan Afrika, menyambut
berbagai pihak masyarakat internasional meningkatkan alokasi kepada Afrika serta
mendukung pembangunan Afrika di atas dasar menghormati Afrika.
Asisten Presiden Amerika untuk Urusan Keamanan Nasional, John Robert Bolton dewasa
ini mengumumkan strategi baru pemerintah Donald Trump terhadap Afrika, mengkritik
Tiongkok dan Rusia melakukan “perampasan” di Afrika sehingga telah mengancam
keamanan Amerika, dan menekankan strategi baru Amerika terhadap Afrika bertujuan
untuk mengimbangi daya pengaruh Tiongkok di Afrika yang semakin meningkat itu.
Menanggapi pernyataan John Robert Bolton tersebut, Lu Kang menunjukkan bahwa
mendukung perdamaian dan pembangunan Afrika adalah tanggung jawab bersama
masyarakat internasional. Pernyataan sikap Amerika terkait tidak mempertimbangkan
Afrika melainkan Tiongkok dan Rusia, itu sangat menarik. Siapa yang mengupayakan
kesejahteraan Afrika, siapa yang mempunyai niat lain di Afrika, masyarakat
internasional pasti dapat mengambil keputusan yang adil.
Dikatakannya oleh Lu Kang, Tiongkok selalu bersikap terbuka untuk memandang kerja
sama masyarakat internasional dengan Afrika, menyambut berbagai pihak meningkatkan
alokasi kepada Afrika serta mendukung pembangunan Afrika di atas dasar menghormati
Afrika. Sementara itu, kerja sama terkait hendaknya menghormati keinginan Afrika,
sesuai dengan keperluan Afrika tanpa prasyarakat politik apa pun, dan tidak
mengintervensi urusan Afrika. Kerja sama Tiongkok dengan Afrika telah berhasil
mendorong perkembangan Afrika dan telah membawa kesejahteraan nyata kepada
rakyat Afrika, sehingga memperoleh penilaian positif yang luas dari rakyat Afrika.
Sementara itu, kerja sama Tiongkok-Afrika juga menciptakan syarat barik kepada kerja
sama masyarakat internasional dengan Afrika.
Lu Kang menyatakan, Tiongkok menyediakan bantuan yang sangat diperlukan oleh
negara-negara Afrika tanpa ditambah prasyarat politik apa pun, sejumlah besar
pemimpin negara-negara Afrika telah menyatakan bahwa negara mereka ingin
berkembang, membutuhkan dana dan menantikan kerja sama. Dukungan dan bantuan
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Tiongkok tidak ditambah prasyarat politik apa pun dan tidak mengintervensi urusan
dalam negerinya, maka mereka menyambut Tiongkok, mengapresiasi Tiongkok dan
memuji Tiongkok sebagai mitra yang paling dapat dipercaya dalam pembangunan dan
pembangkitan Afrika.
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