Schiller Instituttets resolution for
Latinamerika opfordrer nationer til
at tilslutte
sig Bælte & Vej og afslutte fattigdom
Leder fra LaRouchePAC, 14. maj, 2018 – Schiller Instituttet er begyndt at
cirkulere en resolution i hele Latinamerika, der har til hensigt at fremme en
bred debat om, hvorfor områdets nationer må tilslutte sig Silkevejsånden og
arbejde sammen med Kinas Bælte & Vej Initiativ. Resolutionen har titlen: »En
appel til regeringerne, nationerne og folkeslagene i Latinamerika: Videnskaben
om at afslutte fattigdom; Hvis Kina kan gøre det, hvorfor kan vi så ikke også?«
(Kan læses her på spansk )
Resolutionen bemærker, at 200 million af de 600 million indbyggere i
Latinamerika og Caribien officielt klassificeres som fattige. »Fattigdom er ikke
en naturlig tilstand for menneskeheden«, fremhæver erklæringen; den kan udryddes
på én generation, som Kina har gjort. »Kina har reduceret antallet af fattige
mennesker fra 875 million i 1981 til 30 million i 2018 – en reduktion på 97 %! –
iflg. Verdensbankens statistik. Og Xi Jinpings regering er forpligtet over for
fjernelse af fattigdom overhovedet, frem til 2020. Hvis Kina kan gøre det,
hvorfor kan vi så ikke?«, spørger resolutionen.
Resolutionen diskuterer dernæst, hvordan Kina har opnået dette. »Som Kina har
vist, kan fattigdom fjernes med en økonomisk plan, baseret på udryddelse af
spekulation og fremme af videnskabelig innovation og introduktion af de mest
avancerede teknologier«, såsom byggeri af et stort netværk af højhastighedsjernbanelinjer over hele landet. »Kinas fremgangsmåde er i overensstemmelse med
den systemiske udvikling af videnskaben om fysisk økonomi, som økonom Lyndon
LaRouche hen over fem årtier har udviklet og udbredt.«
Kina udvider nu sin økonomiske succes over hele planeten gennem Bælte & Vej
Initiativet, som de latinamerikanske nationer må tilslutte sig, erklærer
resolutionen. Anmodningen slutter med en appel i tre punkter:
»Vi opfordrer vore regeringer til fuldt og helt at tilslutte sig Bælte & Vej
Initiativet … På denne måde vil vores ungdom, i stedet for fattigdom og
narkotika, have en fremtid med store infrastrukturprojekter.

Vi opfordrer vore politiske partier, erhvervssammenslutninger, fagforeninger og
andre organisationer til at fremme en bred, national diskussion for at lære om
BVI og videnskaben om fysisk økonomi, der ligger til grund for BVI, og til
indtrængende at opfordre vore regeringer til at tilslutte sig. Vi vil ikke
længere tolerere tomme taler om demokrati og korruption. Tiden er kommet til at
gøre en ende på fattigdom – og gøre en ende på de regeringer, der tolererer den.
Vi opfordrer de økonomer, journalister og andre meningsdannere – der foretrækker
at ty til ideologiske slogans og geopolitiske argumenter, der har til formål at
afvise Kinas beviste succes uden overhovedet at gøre sig den ulejlighed, så
meget som at diskutere det – til i det mindste at have så megen intellektuel
ærlighed, at de offentligt diskuterer disse ideer – der, trods alt, involverer
den menneskelige arts overlevelse – med repræsentanter for Schiller Instituttet,
enten personligt eller gennem elektronisk opkobling til en international
videokonference.«
Resolutionen er begyndt at cirkulere bredt i flere latinamerikanske lande, både
gennem de sociale medier og direkte distribuering på politiske møder og stævner.
For eksempel blev, under en march i forbindelse med en politisk kampagne i
Colombia, 450 eksemplarer af resolutionen uddelt som flyveblad til deltagerne

