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‘PM afslører logo, tema og websted for Indiens G-20-formandskab via
videokonferencer

"Begrebet universelt broderskab afspejles via G-20-logoet"

"Lotus i logoet på G-20 er et symbol på håb i disse hårde tider"

"G20-formandskabet er ikke blot et diplomatisk møde for Indien, det er et nyt
ansvar og et mål for verdens tillid til Indien"

"Når vi stræber efter vores fremskridt, forestiller vi os også globale fremskridt"

"Miljø er en global sag for os såvel som personligt ansvar"



"Det vil være vores indsats, at der ikke skal være nogen første verden eller tredje
verden, men kun én verden"

"Vores G-20 mantra er - Én Jord, én familie, én fremtid"
"G-20 vil ikke være begrænset til Delhi eller nogle få steder. Enhver borger,
statsregering og politisk parti bør deltage i det"
Sendt den: 08 NOV 2022 18:12 af PIB Delhi
Premierministeren Shri Narendra Modi afslørede logoet, temaet og webstedet for
Indiens G-20-formandskab via videokonferencer i dag.

Under en tale til samlingen bemærkede premierministeren, at Indien fra den 1.
december 2022 vil præsidere over G-20-topmødet og sagde, at det er en historisk
mulighed for landet. Premierministeren sagde, at G-20 er det førende forum for
internationalt økonomisk samarbejde, der repræsenterer omkring 85 % af det
globale BNP, over 75 % af den verdensomspændende handel og omkring to
tredjedele af verdens befolkning. Da han kaldte dette en betydningsfuld
begivenhed, sagde premierministeren, at præsidentskabet for G-20 i løbet af Azadi
Ka Amrit Mahotsavs år er et spørgsmål om stolthed for enhver indianer.
Premierministeren udtrykte glæde over den voksende interesse og aktiviteter
omkring G-20 og relaterede begivenheder.

For at fremhæve borgernes bidrag til lanceringen af   G-20-logoet sagde
premierministeren, at regeringen modtog tusindvis af kreative ideer til logoet.
Premierministeren takkede alle for deres støtte og sagde, at disse forslag er ved at
blive ansigtet til den globale begivenhed. Premierministeren bemærkede, at
G-20-logoet ikke er et hvilket som helst logo, og sagde, at det er et budskab, en
følelse, der løber i Indiens årer. Han sagde: "Det er en beslutning, der har været
allestedsnærværende i vores tanker gennem 'Vasudhaiva Kutumbakam'. Han
tilføjede endvidere, at tanken om universelt broderskab afspejles via G-20-logoet.

Lotus i logoet symboliserer Indiens gamle arv, tro og tanke. Adwaits filosofi, sagde
premierministeren, understreger alle skabningers enhed, og denne filosofi vil være
et medium til løsning af nutidens konflikter. Dette logo og tema repræsenterer
mange nøglebudskaber fra Indien. "Buddhas budskab om frihed fra krig, Mahatma



Gandhis løsninger i lyset af vold, gennem G-20, Indien giver dem en ny højde,"
sagde han.
Premierministeren bemærkede, at Indiens G-20-præsidentskab kommer i en tid
med krise og kaos. Han understregede, at verden har at gøre med eftervirkningerne
af en forstyrrende global pandemi en gang i et århundrede, konflikter og masser af
økonomisk usikkerhed. "Lotusen i logoet for G-20 er et symbol på håb i så hårde
tider," sagde han. Premierministeren bemærkede, at selvom verden er i en dyb
krise, kan vi stadig gøre fremskridt for at gøre den til et bedre sted. For at kaste lys
over Indiens kultur nævnte premierministeren, at både gudinderne for viden og
velstand sidder på en lotus. Premierministeren pegede på jorden, der er placeret på
en lotus i G-20's logo, og sagde, at delt viden hjælper os med at overvinde
vanskelige omstændigheder, mens delt velstand gør os i stand til at nå den sidste
mil. Han forklarede yderligere betydningen af   lotusens syv kronblade, som
repræsenterer de syv kontinenter og syv universelle musiktoner. Han tilføjede:
"Når de syv musikalske toner mødes, skaber de perfekt harmoni." Shri Modi sagde,
at G-20 sigter mod at bringe verden sammen i harmoni og samtidig respektere
mangfoldighed.

Premierministeren sagde, at dette topmøde ikke blot er et diplomatisk møde. Indien
tager det som et nyt ansvar og som verdens tillid til det. "I dag er der en hidtil uset
nysgerrighed i verden efter at kende og forstå Indien. I dag studeres Indien i et nyt
lys. Vores nuværende succeser bliver vurderet, og hidtil usete håb bliver udtrykt
om vores fremtid", fortsatte han, "I sådan en atmosfære er det borgernes ansvar at
gå ud over disse forventninger og gøre verden bekendt med Indiens evner, filosofi,
sociale og intellektuelle styrke." "Vi er nødt til at forene alle og give dem energi til
deres ansvar over for verden," tilføjede han.
Shri Modi sagde, at der er en rejse på tusinder af år for Indien at nå dette stadie i
dag. "Vi har set højdepunkter af velstand og også den mørkeste fase i
verdenshistorien. Indien er nået hertil sammen med mange angriberes historie og
deres tyranni. Disse oplevelser er den største styrke i Indiens udviklingsrejse i dag.
Efter uafhængigheden startede vi en stor rejse, der startede fra nul, og sigtede mod
toppen. Dette inkluderer indsatsen fra alle regeringer i de sidste 75 år. Alle
regeringer og borgere forsøgte sammen på deres egen måde at bringe Indien
fremad. Vi er nødt til at komme videre med denne ånd i dag med en ny energi, der
tager hele verden med”, sagde han. Premierministeren understregede en vigtig



lektie af Indiens kultur “Når vi stræber efter vores fremskridt, forestiller vi os også
globale fremskridt”, sagde han. . Han dvælede også ved den indiske civilisations
demokratiske arv. Han påpegede: "Indien er et så rigt og levende demokrati i
verden. Vi har værdierne og en stolt tradition i form af demokratiets moder. Indien
har lige så meget unikhed, som det har mangfoldighed. "Demokrati,
mangfoldighed, indfødt tilgang, inkluderende tænkning, lokal livsstil og globale
tanker, i dag ser verden løsninger på alle sine udfordringer i disse ideer", sagde
han.

Udover demokrati fremlagde premierministeren også Indiens indsats inden for
bæredygtig udvikling. "Vi er nødt til at gøre bæredygtig udvikling til en del af den
enkelte LiFE frem for blot et system af regeringer. Miljøet er en global sag for os
såvel som personligt ansvar”, understregede statsministeren. Han fremhævede også
ayurvedas bidrag og bemærkede global entusiasme for yoga og grove korn.

Premierministeren sagde, at mange af Indiens resultater kan bruges af andre lande i
verden. Brugen af   digital teknologi i udvikling, inklusion, fjernelse af korruption,
forbedring af lette at drive forretning og nem levevis kan være skabeloner for
mange lande. Premierministeren fremhævede også Indiens empowerment af
kvinder og kvindeledede udvikling og finansiel inklusion gennem Jan
Dhan-kontoen, som vil nå verden gennem muligheden for G-20-præsidentskabet.

Premierministeren påpegede, at verden ser med håb mod kollektivt lederskab,
uanset om det er G7, G77 eller UNGA. I en sådan situation får Indiens
formandskab for G20 en ny betydning. Han uddybede, at Indien opretholder tætte
relationer med udviklede lande på den ene side, og samtidig forstår og udtrykker
udviklingslandenes synspunkter meget godt. "Det er på dette grundlag, at vi vil
bygge planen for vores G-20-formandskab sammen med alle vennerne fra det
'Globale Syd', som har været Indiens medrejsende på udviklingens vej i årtier,"
tilføjede han. Premierministeren fremhævede Indiens bestræbelse på, at der ikke
skulle være nogen første verden eller tredje verden i verden, men kun én verden.
For at fremme Indiens vision og det fælles mål om at bringe hele verden sammen
for en bedre fremtid gav premierministeren eksempler på One Sun, One World,
One Grid, som har været Indiens opfordring til en revolution i verden af
  vedvarende energi, og global sundhedskampagne af One Earth, One Health. Han



tilføjede endvidere, at G-20-mantraet er - Én Jord, Én Familie, En Fremtid. "Det er
disse tanker og værdier i Indien, der baner vejen for verdens velfærd", fortsatte
han, "jeg er sikker på, at denne begivenhed ikke kun vil blive mindeværdig for
Indien, men fremtiden vil også vurdere den. som en betydningsfuld begivenhed i
verdenshistorien."

Premierministeren påpegede, at G-20 ikke udelukkende er en begivenhed under
centralregeringen, og anmodede delstatsregeringerne såvel som alle de politiske
partier om at deltage aktivt i denne bestræbelse. Han sagde, at begivenheden er
organiseret af indianere, og at G-20 er en fantastisk mulighed for os til at fremvise
et glimt af vores tradition med 'Gæst er Gud'. Han informerede om, at
begivenhederne i forbindelse med G-20 ikke vil være begrænset til Delhi eller
nogle få steder, men programmer vil blive afholdt i hvert hjørne af landet. "Hver af
vores stater har sine egne karakteristika, arv, kultur, skønhed, aura og gæstfrihed",
bemærkede Shri Modi. Premierministeren gav eksempler på gæstfriheden i
Rajasthan, Gujarat, Kerala Madhya Pradesh, Vestbengalen, Tamil Nadu, Uttar
Pradesh, Himachal Pradesh og Uttarakhand og bemærkede, at det er denne
gæstfrihed og mangfoldighed, der forbløffer verden.

Premierministeren informerede om, at han vil tage til Indonesien i næste uge for
den formelle meddelelse om Indiens G-20-formandskab og opfordrede
indtrængende alle stater og delstatsregeringer i Indien til at fremme deres roller i
denne henseende så meget som muligt. "Alle borgere og intellektuelle i landet bør
også træde frem for at være en del af denne begivenhed," tilføjede han. Han
opfordrede også alle til at sende deres forslag og udtrykke deres synspunkter på det
nyligt lancerede G-20-websted om, hvordan Indien kan maksimere sin rolle i
verdens velfærd. "Det vil give nye højder til succesen for en begivenhed som
G-20," konkluderede han, "jeg er sikker på, at denne begivenhed ikke kun vil blive
mindeværdig for Indien, men fremtiden vil også vurdere det som en betydningsfuld
begivenhed i verdens historie."



Baggrund

Vejledt af premierministerens vision har Indiens udenrigspolitik udviklet sig til at
påtage sig lederroller på den globale scene. I et væsentligt skridt i denne retning vil
Indien overtage G-20-formandskabet den 1. december 2022. G-20-formandskabet
giver Indien en enestående mulighed for at bidrage til den globale dagsorden om
presserende spørgsmål af international betydning. Logoet, temaet og webstedet for
vores G-20-formandskab ville afspejle Indiens budskab og overordnede prioriteter
til verden.

G-20 er det førende forum for internationalt økonomisk samarbejde, der
repræsenterer omkring 85 % af det globale BNP, over 75 % af den
verdensomspændende handel og omkring to tredjedele af verdens befolkning.
Under G-20-formandskabet vil Indien afholde omkring 200 møder i 32 forskellige
sektorer flere steder i Indien. G-20-topmødet, der afholdes næste år, ville være en
af   de højest profilerede internationale sammenkomster, som Indien skal være vært
for.

G-20 Indiens hjemmeside kan tilgås på https://www.g20.in/en/




