
Prime Minister Narendra Modi addressed Raisina Dialogue 
President of Rwanda and Prime Minister of Denmark as Chief Guests 

 
Prime Minister Shri Narendra Modi delivered a video address at the Inaugural Session 
of the Raisina Dialogue in virtual format, along with Chief Guests H.E. Paul Kagame, 
President of Rwanda and H.E. Mette Frederiksen, Prime Minister of Denmark on 13 
April 2021. 
 
The 6th Edition of the prestigious Raisina Dialogue, jointly organised by the Ministry 
of External Affairs and the Observer Research Foundation, will continue virtually from 
13-16 April, 2021. The theme for the 2021 Edition is “#ViralWorld: Outbreaks, Outliers 
and Out of Control”. 
 
Prime Minister Modi observed that the current edition of the Raisina Dialogue was 
taking place at a watershed moment in human history in the backdrop of COVID-19 
pandemic which has been ravaging the world for more than a year. The Prime Minister 
called upon the global community to introspect on some pertinent questions in the 
present context. 
 
The Prime Minister emphasized that global systems should adapt themselves, in order 
to address the underlying causes and not just the symptoms. The Prime Minister called 
for keeping humanity at the centre of our thoughts and action, and creatingsystems 
that address the problems of today and the challenges of tomorrow. 
 
The Prime Minister also elaborated upon India’s pandemic response efforts, both 
domestically as well as in form of assistance to other countries. He called for joint 
efforts to meet the varied challenges posed by the pandemic and reiteratedthat India 
would share its strengths for global good. 

***** 

  



Премиерът Нарендра Моди се обърна към Раисинския диалог 
Президент на Руанда и Министър-председателят на Дания - главни гости 

 
Премиерът Г-н Нарендра Моди произнесе видеообръщение на Първата сесия на 
Раисинския диалог във виртуален формат, заедно с главните гости Н.Пр. Пол 
Кагаме, президент на Руанда и Н. Пр. Мете Фредериксен, Министър-председател 
на Дания на 13 април 2021 г. 
 
Шестото издание на престижния Раисински диалог, организирано съвместно от 
Министерството на външните работи и Фондацията за изследване на 
наблюдателите, ще се проведе виртуално от 13 до 16 април 2021 г. Темата на 
изданието през 2021 г. е „#Вирален свят: огнища, извънредни стойности и извън 
контрол”. 
 
Премиерът Моди отбеляза, че настоящото издание на Раисинския диалог се 
провежда във важен момент от човешката история на фона на пандемията от 
COVID-19, която опустошава света повече от година. Премиерът призова 
глобалната общност да извърши интроспекция по някои уместни въпроси в 
настоящия контекст. 
 
Премиерът подчерта, че глобалните системи трябва да се адаптират, за да се 
справят с основните причини, а не само със симптомите. Премиерът призова да 
държим човечеството в центъра на нашите мисли и действия и да създадем 
системи, които да адресират днешните проблеми и предизвикателствата на 
утрешния ден. 
 
Премиерът също така разгледа усилията на Индия за борба с пандемията, както 
в страната, така и под формата на помощ за други страни. Той призова за 
полагане на съвместни усилия с цел посрещане на различните 
предизвикателства, породени от пандемията, и отново подчерта, че Индия ще 
сподели силните си страни в полза на глобалното благо. 
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