’Arg fattigdom kan absolut besejres’
Leder fra LaRouche PAC, 25. juni, 2017 – På nogle få årtier har Kina udført
nogle økonomiske bedrifter, der har efterladt verden i en tilstand af lykkelig
forbløffelse: de har bragt 700 millioner kinesere ud af fattigdom; hævet den
forventede, gennemsnitlige levealder fra 35 år til 76 år i dag; lanceret
videnskabeligt arbejde i verdensklasse omkring udforskning af rummet og
udvikling af nuklear fusionskraft.
Men Kina hviler ikke på sine laurbær. Præsident Xi Jinpings regering planlægger
at fjerne fattigdom i Kina – og der findes stadig 40 millioner mennesker i denne
kategori – frem til år 2020. For nylig mødtes Xi med ledere af Kommunistpartiet
i Kinas nordlige Shanxi-provins, hvor han sagde til dem:
»Så længe, vi gør os umage, tænker korrekt, træffer effektive forholdsregler og
arbejder fornuftigt og nede på jorden, så kan arg fattigdom absolut besejres.«
Kina begrænser heller ikke sin ambitiøse plan til Kina alene. Udenrigsminister
Wang Yi deltog den 21.-22. juni i en todages konference med den Afrikanske Union
i Addis Abeba, hvor han erklærede, at »tæt ved 400 millioner mennesker i Afrika
lever under fattigdomsgrænsen, og flere end 40 millioner kinesere har behov for
at blive løftet ud af fattigdom. Kina og Afrika må gå sammen i kampen mod
fattigdom og om at opnå fælles udvikling. Dette er vores ansvar over for de
kommende generationer, det kinesiske og afrikanske folks fælles mål og en
iboende del af menneskeligt fremskridt.«
Wang Yi rejste fra Etiopien til Libanon, hvor han understregede, at »Kina er
fortaler for flere handlinger til at bremse en forværring af flygtningekrisen i
Mellemøsten og finde en løsning så snart som muligt«, og tilføjede, at Kina er
villig til at forstærke samarbejdet inden for rammerne af Bælte & Vej
Initiativet.
Som Schiller Instituttets stifter og internationale formand, Helga ZeppLaRouche, i de seneste uger gentagent har understreget, så var Bælte & Vej Forum
for Internationalt Samarbejde, der fandt sted i sidste måned, 14.-15. maj, i
Beijing, – og hvor hun selv var en fremtrædende deltager – et vendepunkt i
moderne historie i retning af at gøre denne plan til en global realitet. Med den
forgangne uges vigtige indikationer på USA’s voksende involvering i Bælte & Vejprojektet, står vi nu på tærsklen til denne globale forandring.
EIR’s stiftende redaktør, Lyndon LaRouche, og hans hustru, Helga Zepp-LaRouche,

har været frontkæmpere for mange af disse udviklinger, længe før de indtraf. Det
var Lyndon LaRouche, der først erklærede, at USA’s tilslutning til Bælte & Vej
Initiativet var nøglen til den strategiske krise, og til dette formål skabte han
det programmatiske grundlag med sine Fire Love. Og det var Helga Zepp-LaRouche,
der, i en tale i Chongqing i 2015, først opfordrede Kina til at være med til at
løse krisen med krige og emigration i Mellemøsten og Afrika, ved at bringe Bælte
& Vej, eller den Nye Silkevej, ind i dette område. Det er Schiller Instituttet,
der har været pionerer inden for udbredelsen af klassisk musik og kultur som
grundlaget for en dialog mellem civilisationer, med det formål at begrave
britisk geopolitik, én gang for alle.
Vi står nu mindre end to uger fra begyndelsen af G20-topmødet i Hamborg,
Tyskland, den 7.-8. juli, hvor historiske topmøder mellem og blandt Donald
Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin, Shinzo Abe, samt andre, vil finde sted. Men,
uanset resultatet af disse møder, understregede Helga Zepp-LaRouche i dag, er
hele planeten nu i bevægelse under Bælte & Vej Initiativets overvældende
dynamik. Et succesrigt resultat af dette initiativ er, som det har været
tilfældet fra dets begyndelse, afhængigt af det enestående, strategiske og
politikskabende, begrebsmæssige input, som LaRouche-bevægelsen leverer. Og det
er denne bevægelses særlige ansvar, erklærede Helga Zepp-LaRouche, at bruge sin
organiseringsindsats til at introducere skønhed i den politiske debat.
Som Lyndon LaRouche har haft for vane at sige i årtier, så er tiden nu inde til
at have det sjovt.
Foto: Præsident Xi Jinping mødes med repræsentanter, der deltager i Kinas Unge
Pionerers 7. Nationale Kongres, i Folkets Store Hal i Beijing, 1. juni, 2015.
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