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Den 7. februar 2020 – Navnet på det tyske ugeblad ‘Der
Spiegel’ betyder på engelsk: “The Mirror” (“Spejlet”). Og hvad
man i denne uge rent faktisk ser på forsiden af den trykte
version af Der Spiegel – en person med en gasmaske,
beskyttelsesbriller, øretelefoner og en rød hættetrøje – er et
spejlbillede af de racistiske redaktørers grimme ansigter.
Overskriften “Coronavirus Made in China” skulle faktisk have
været “Det racistiske monsters [der Spiegels] grimme fjæs”.
Dette stykke ‘gule snavs’-journalistik var så slemt, at den
kinesiske ambassade i Tyskland udsendte en formel klage på
deres hjemmeside. Den berygtede ‘Jyllands-Posten’ fra Danmark
havde en lige så modbydelig såkaldt satiretegning, der
anbragte coronavirus på det kinesiske flag. Forskellige
amerikanske såkaldt ‘mainstream-medier’ bruger det afskyelige,
racistiske udtryk “Den gule Fare”. Hvad alle disse skildringer
viser, er den grimme virkelighed af en åbenlys indgroet
racisme under et meget tynd lag fernis af “vestlige værdier”.
Sagen er, at generaldirektøren for WHO, Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, gentagne gange har rost Kina for en fremragende
håndtering af epidemien, og har bemærket at Kina har sat en ny
standard for behandling af sådanne problemer. Andre embedsmænd
i sundhedssektoren oplyser, at responsen fra den regionale

regering i Wuhan og udbredelsen af information er ”moderne”,
og at der er blevet offentliggjort en ekstremt imponerende
mængde nye oplysninger i deres daglige opdateringer siden 31.
december/1. januar.
At betegne en virus som “kinesisk” er lige så dumt som at
sige, at det er en persons egen skyld, hvis han smittes af
influenza eller bliver syg i almindelighed. Det kan ske
overalt i verden, og det kan ske for enhver person på
planeten. Læren fra dette nylige tilfælde af reaktionen på
udbruddet af coronavirus er, at det viser hvem i det
internationale samfund, der er i stand til at reagere
[hensigtsmæssigt] på farer, der truer hele menneskeheden; hvem
der er en ‘hulemænd’, og hvem der ikke er.
Hvis Europa og USA ønsker at være troværdige, når talen falder
på “menneskerettigheder” og “vestlige værdier”, burde de gå
sammen med Kina og samarbejde om at besejre coronavirus.
Coronavirusset og det faktum, at 100.000 mennesker hvert år
bliver dræbt af komplikationer fra influenza, viser hvor
presserende det er at gøre nye gennembrud i den grundlæggende
forståelse af livsprocesser for at overvinde hidtil
livstruende sygdomme. Europa og USA bør også samarbejde med
den mest fremtidsorienterede vision på den internationale
dagsorden, nemlig udvidelsen af Bælte- og Vejinitiativet (BVI)
til Sydvestasien og Afrika og det internationale samarbejde om
‘Rum-Silkevejen’.
Man bør helt sikkert reflektere over aktualiteten i
bedømmelsen fra Gottfried Leibniz, der sagde: ”I hvert fald
forekommer det mig, at forholdene hos os, hvor det moralske
forfald griber vældigt om sig, næsten gør det nødvendigt, at
kineserne sender os missionærer, som kan lære os den naturlige
religions anvendelse og praksis… Derfor tror jeg, at hvis en
vismand blev valgt til dommer – ikke angående gudinders
skønhed, men de enkelte folks fortrin – ville han give
‘guldæblet’ til kineserne…”

Jeg synes Leibniz var langt klogere end eksempelvis Der
Spiegel, Jyllands-Posten og the New York Times.

