Tiden er inde til at fjerne
fattigdom
og give vore børn en fremtid
Leder fra LaRouche PAC, USA, 28. feb., 2018 – I dag anfører
New York Times den flok hyæner i det vestlige pressekorps, som
misbilliger den kinesiske beslutning om at fjerne
tidsbegrænsning for deres præsidenter og vicepræsidenter. »Xi
sætter Kina på kollisionskurs med historien«, hyler Times’
overskrift og citerer ingen anden en taberen Hillary Clinton,
der udtalte, at Kina er på »en taberkurs og forsøger at
opretholde et regeringssystem, der ikke kan overleve i den
moderne verden«.
Kesha Rogers, den uafhængige kandidat til Kongressen for Texas
(9. Kongresdistrikt), og som støttes af LaRouche Politiske
Aktionskomite, responderede til dette hysteri imod Kina ved at
minde vore borgere om Martin Luther Kings ord (som, ulig
Hillary, var kvalificeret til at være præsident), der sagde:
»Tiden er inde for os at blive civiliserede ved totalt,
direkte og omgående at afskaffe fattigdom.« Det er
selvfølgelig det, Kina er ved at opnå, både for sine egne
borgere (frem til år 2020) og for verden, gennem sit
historiske Bælte & Vej Initiativ. Hvilken nation
eksemplificerer den »civiliserede verden« i dag?
Global Times, det Kinesiske Kommunistpartis avis, skriver i
dag, at »de vestlige medier begyndte at tale dårligt om Kina
på deres sædvanlige og forskellige måder« efter meddelelsen
om, at Kina ville afslutte begrænsede embedsperioder. »Den
vigtigste grund til alt dette«, fortsætter lederartiklen, »er,
at Kinas fremvækst har nået et afgørende punkt, hvor nogle
vesterlændinge rent psykologisk ikke kan holde det ud længere.
De ønsker at se en ulykke ramme landet. Selv, hvis det skulle
skade deres egne interesser, så er de villige til først at se

Kina smuldre«. De skriver fortsat, »I årenes løb er både Kinas
Kommunistiske Partis Centralkomites myndighed og vort
kinesiske samfunds fremgang vokset. Centralkomiteens myndighed
er den mest fremragende del af Kinas konkurrencedygtighed. Den
er kilden til landets effektivitet og evne til at mobilisere
folk og foretage tilpasninger. Det er den ting, som den
omgivende verden mest misunder Kina, og det er målet for
vestlig, antikinesisk retorik.«
Mange i Vesten responderer, at, på trods af det store
fremskridt i Kina, er det kinesiske folk ikke frit, har ikke
basale menneskerettigheder, som om retten til et anstændigt
levebrød, frihed fra fattigdom og frihed til at bidrage til
nationens og menneskehedens fremtid, ikke skulle være den mest
fundamentale af menneskerettighederne.
Men vi må også stille spørgsmålet, hvad er tilstanden for
menneskerettighederne i USA? Hvad gør man mod vore børn, af
hvilke millioner er blevet nægtet ethvert håb om en produktiv
fremtid, og som i stedet tilbydes »friheden« til at tage
narkotiske stoffer, til at blive »underholdt« af film og
videospil og popmusik, der lærer dem at umenneskeliggøre deres
medmennesker gennem vold og pornografi, og som nægtes enhver
uddannelse med hensyn til den klassiske, vestlige kulturs
skønhed, for slet ikke at tale om den klassiske kinesiske
kulturs skønhed, eller skønheden i nogen af de andre, store
kulturer i menneskets historie? Der bør ikke herske tvivl om,
hvorfor hundredevis af vore børn bliver forvandlet til
mordere. Der bør heller ikke herske nogen tvivl om, at hele
økonomien og hele kulturen må transformeres for at denne
rædsel skal stoppe, og for at verden kan gå ind i et nyt
paradigme, baseret på menneskeligt fremskridt og menneskelig
værdighed.
Præsident Trump vækkede et håb i det amerikanske folk, hvor
han lovede at genopbygge nationens industrielle grundlag og
den kollapsende infrastruktur, at afslutte narkosvøben,
mindede folk om Alexander Hamiltons »Amerikanske System« og

lovede at afslutte den nytteløse og farlige konfrontation med
Rusland og Kina. Det er de spørgsmål, som Lyndon LaRouche har
kæmpet for i et halvt århundrede, alt imens det politiske
lederskab har været i færd med at transformere nationen til en
postindustriel skrotbunke og en permanent krigsmaskine på
vegne af Det britiske Imperium.
Håbet om at genoprette Amerikas storhed må nu fuldbyrdes på
den eneste, mulige måde – ikke stykkevist, ikke med små
skridt, men gennem den fulde og hele genindførelse af det
Amerikanske System gennem LaRouches program, og ved fuldt og
helt at vedtage den Nye Silkevejsånd, som Kinas Bælte & Vej
har lanceret. Det er, hvad et civiliseret samfund må gøre.
Foto: Præsident Donald J. Trump og præsident Xi Jinping møder
børn, der vifter med kinesiske og amerikanske flag under
velkomstceremonier uden for Folkets Store Hal, 9. nov., 2017,
i Beijing, Folkerepublikken Kina. (WH Photo Shealah Craighead)

