Xinhua
om
lettelse
af
fattigdom:
En million kadrer ud til de
fattige landsbyer
14. aug., 2017 – Under overskriften, »Kina kæmper for
endegyldig sejr over fattigdom«, fremlægger en lederartikel i
Xinhua af redaktør Mengjie en gennemgang af det utrolige
projekt for helt at lette fattigdom i Kina frem til år 2020.
Han gennemgår den udvikling, der løftede 700.000 millioner
mennesker ud af fattigdom hen over de seneste 30 år, og
præsident Xi Jinpings løfte om at løfte de sidste 43 millioner
ud af fattigdom, omkring 3 % af befolkningen, der primært
lever i 128.000 fattige landsbyer i vanskelige egne med ringe
infrastruktur, frem til år 2020. Det er mere end 10 millioner
om året, eller næsten 1 million om måneden.
Fattigdomsgrænsen i Kina er $344 (2300 yuan). Ud over direkte
hjælp og de nationale infrastrukturprojekter, der når ud til
vanskelige egne med transport og elektricitet, er foreløbig
næsten 1 million kadrer fra Kommunistpartiet blevet sendt af
sted til nødlidende landsbyer, rapporterer Mengjie. Dette
omfatter 195.000 førstesekretærer og 775.000 kadrer, der lever
og arbejder i de fattige landsbyer, hvor de introducerer
projekter såsom landbrug og basal infrastruktur sammen med
landsbyboerne og fokuserer på selvhjælp, men også sørger for
resurser fra regeringen. Omkring $12 mia. (80 mia. yuan) er
allerede brugt i år på projekter i de fattige landsbyer.
Flytning er en vigtig del. Omkring 10 mio. flere mennesker (ud
af de i alt 43 mio. fattige) forventes at blive flyttet til et
af de 50 udflytningsområder, hvor der er sørget for boliger og
beskæftigelse, frem til 2020, for det meste fra forarmede
områder, der er »låst inde« i bjergene.

Xi Jinping insisterer på, at missionen for at skabe et
»moderat fremgangsrigt samfund« frem til 2020 ikke vil lykkes,
hvis fattigdom ikke fjernes fuldstændigt.
http://news.xinhuanet.com/english/2017-08/13/c_136522861.htm
Foto: Det er næsten ikke til at tro, men for 15 skolebørn, der
bor på Liang-bjerget i en fjerntliggende egn i det sydvestlige
Kina, er den 800 meter høje klippe mellem deres hjem og deres
grundskole i et nærliggende lokalsamfund en meget virkelig
forhindring, der skal overvindes.

