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Η Κίνα αντιτίθεται αποφασιστικά στη τάση των ΗΠΑ και της ΕΕ να παρεμβαίνουν στις 
εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας και να την συκοφαντούν, δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος 
του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ, απαντώντας σε σχόλια σχετικά με την Κίνα που έγιναν 
κατά τη διάρκεια της τέταρτης συνάντησης υψηλού επιπέδου του διαλόγου ΗΠΑ-ΕΕ για την Κίνα.

Είναι γεγονός ότι οι ΗΠΑ και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αγνοούν τον Καταστατικό Χάρτη του 
ΟΗΕ και παρεμβαίνουν στην κυριαρχία άλλων χωρών, δήλωσε η Μάο Νινγκ.

Την 1η Δεκεμβρίου, η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουέντι Σέρμαν και ο 
γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσεων, ο  Στέφανο Σανίνο 
συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον στο πλαίσιο της τέταρτης συνάντησης υψηλού επιπέδου του 
διαλόγου ΗΠΑ-ΕΕ για την Κίνα, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της ΕΕ.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ιδιαίτερη ανησυχία και αντίθεσή τους στην πρόσφατη και 
συνεχιζόμενη οικονομική παρέμβαση της Κίνας που σχετίζεται σε μια σειρά από διεθνείς 
οικονομικές δραστηριότητες. Οι Σέρμαν και Σανίνο επανέλαβαν τις "σοβαρές ανησυχίες" τους 
σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιοχές της Κίνας, 
συμπεριλαμβανομένης της Σιντζιάνγκ, της Σιζάνγκ, της Εσωτερικής Μογγολίας και του Χονγκ 
Κονγκ, ζητώντας την επείγουσα ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της.

Συζήτησαν επίσης τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες της Κίνας στα πολυμερή φόρουμ, 
σημειώνοντας ότι οι στόχοι των ΗΠΑ και της ΕΕ θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στην 
προστασία του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η Μάο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη τονίζουν το ενδιαφέρον τους όσον αφορά τον κεντρικής 
σημασίας Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά είναι εκείνες ακριβώς που κατ' επανάληψη 
αγνόησαν τις αρχές που ορίζονται σαφώς στον Χάρτη, σχετικά με την ειρηνική επίλυση των 
διεθνών διαφορών και τη μη ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών και είναι 
εκείνες που παρενέβησαν στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας με το πρόσχημα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και μάλιστα που δρουν με βίαιες στρατιωτικές επεμβάσεις 
εναντίον του Ιράκ, της Συρίας και άλλων κυρίαρχων κρατών.

Οι ΗΠΑ απειλούν ανοιχτά τις άλλες χώρες να μην χρησιμοποιούν εξοπλισμό που παράγεται από 
κινεζικές εταιρείες ή να μην συνεργάζονται με την Κίνα, και αυτό συνιστά πραγματικές 
«οικονομικές παρεμβάσεις και οικονομικό εξαναγκασμό», δήλωσε η Μάο, προσθέτοντας ότι οι 
ΗΠΑ είναι αυτές που εισήγαγαν επίσης τον νόμο CHIPS και Science Act, εξαναγκάζοντας   τους 
συμμάχους τους να αποσυνδεθούν από την κινεζική οικονομία, και χρησιμοποίησαν τον νόμο 
για τη μείωση του δικού τους πληθωρισμού και  για να υποχρεώσουν τις ευρωπαϊκές 
εταιρείες να μεταφέρουν τις γραμμές παραγωγής τους στις ΗΠΑ.

Ως υπεύθυνο μέλος της διεθνούς κοινότητας, η Κίνα ανέκαθεν συνέβαλε στη διατήρηση της 
παγκόσμιας ειρήνης, στην παγκόσμια ανάπτυξη και στην υπεράσπιση της διεθνούς τάξης. Αυτό 
αναγνωρίζεται ευρέως από το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας, ανέφερε η Μάο.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεν πρέπει να στοχοποιούν κανένα τρίτο μέρος στη συνεργασία τους, να μην 
κάνουν δημιουργούν πρόβλημα στη σχέσεις τους με την Κίνα ή να προκαλούν αντιπαράθεση. Τόσο



οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ είναι σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο και θα πρέπει να κάνουν περισσότερα,
ώστε να συμβάλουν στην παγκόσμια σταθερότητα και ευημερία με υπεύθυνο τρόπο, επισήμανε η 
εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ.


