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„Комунистичка партија Кине“, изјавио је гене-
рални секретар Си Ђинпинг, „стреми подјед-
нако благостању кинеског народа и људском 
напретку.“

Савремени свет доживљава огромне 
промене без преседана током једног века. 
Поједине земље, услед глобалног ширења 
заразе изазване вирусом ковид 19, све више 
прибегавају унилатерализму, протекционизму, 
застрашивању и политичком блаћењу других. 
Широм света је све очигледнији недостатак 
управљања, поверења, мира и развоја, што 
изазива повећану неизвесност и представља 
фактор дестабилизације. Упркос томе, треба 
напоменути да су мир и развој и даље главне 
теме нашег доба, незаустављиви тренд, заједно 
са узајамним поштовањем и сарадњом у којој 
сви побеђују.

С обзиром на то да стоји на правој страни 
историје, КП Кине је посвећена не само 
уједињавању кинеског народа и његовом 
подстицању да правилно управља унутрашњим 
пословима већ и изградњи заједнице са 

заједничком будућношћу за човечанство ради 
промовисања мира у свету и заједничког развоја. 
Осим тога, КП Кине одбацује менталитет 
хладног рата и противи се политици моћи, 
покушавајући да допринесе узвишеној борби 
за светски мир и развој. 

КП Кине: строг заговорник 
филозофије „народ и живот на 

првом месту“ 

Према речима генералног секретара Си 
Ђинпинга, изворна тежња и трајни циљ Партије 
су стремити благостању кинеског народа, 
делити добро и зло и одржавати блиске везе с 
народом. Током последњих седам деценија, а 
поготово од оснивања Народне Републике Кине, 
КП Кине води свој народ ка остваривању брзог 
економског развоја и дугорочне друштвене 
стабилности, чему се, као огромном успеху 
какав се ретко среће, диви читав свет. Осећања 
испуњености, среће и сигурности стално се 
увећавају у кинеском народу. Година 2020, под 

[1]    http://www.lcparty.org/en/party-news-en/item/33579-working-hard-to-bring-happiness-to-the-chinese-people-and-
promote-progress-of-all-mankind
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одлучним вођством Централног комитета 
КП Кине, с другом Си Ђинпингом на челу, 
представља историјски тренутак када је заувек 
укинуто апсолутно сиромаштво, проблем који 
је пратио кинески народ хиљадама година. 
Достигнућа Кине у смањењу сиромаштва 
поздравиле су значајне личности из политичких 
партија широм света као „чудо у историји 
људског развоја“. 

Начин на који је Кина реаговала приликом 
недавног избијања пандемије ковида 19 речито 
говори о филозофији управљања КП Кине која 
на прво место ставља људе. Највећа вредност 
ове филозофије јесте то што КП Кине свесрдно 
служи свом народу. У критичном тренутку кризе, 
природа и препознатљива карактеристика неке 
политичке партије и њене политичке моћи могу 
се најбоље проценити на основу главног циља 
њеног програма. Суочавајући се са изненадним 
избијањем пандемије, генерални секретар Си 
Ђинпинг лично усмерава и планира напоре Кине 
да реагује на кризу. КП Кине све време поштује 
филозофију управљања „народ и живот на првом 
месту“, постављајући здравље и безбедност људи 
као приоритет. Мобилисани су сви расположиви 
ресурси у свеобухватном напору да се излечи 
и спасе сваки пацијент. Више од 39 милиона 
чланова Партије неуморно се борило на првој 
линији фронта. Од преко 40.000 медицинских 
радника који су из свих крајева земље послати да 
помогну Хубеју, 56,1% су чланови Партије. Готово 
400 чланова Партије дало је свој живот да би се 
заштитили здравље и безбедност сународника. 
Према изјавама политичких партија и њихових 
лидера из читавог света, напори Кине да реагује 

на пандемију под вођством КП Кине потврдили 
су огромну бригу коју Партија показује за своје 
људе, као и њено хуманитарно опредељење. 

Историја и пракса су у више наврата 
показале да КП Кине увек дели добро и зло с 
кинеским народом и одржава блиске везе са 
њим. Кинески народ је у најбољој позицији 
да то процени. Према најновијем извештају о 
барометру расположења који је објавила позната 
америчка фирма за односе са јавношћу, 95% 
кинеске јавности има поверење у владу, што је 
највећи проценат од свих анкетираних земаља. 
КП Кине и кинески народ су чврсто повезани, 
као „крв и месо“. Сваки покушај да се оцрни 
Партија или да се унесе раздор између Партије и 
народа осуђен је на пропаст. Стављање народа на 
прво место и свесрдно служење народу увек ће 
остати највеће вредности и најпрепознатљивије 
карактеристике КП Кине. 

КП Кине: стамени чувар трајног 
мира и свеопште безбедности

Као што је генерални секретар Си Ђинпинг 
истакао, ми, кинески комунисти, врло добро 
знамо колико је драгоцен мир, па смо зато 
одлучни да га сачувамо. КП Кине је рођена с 
генима мира који су већ дуго уграђени у темеље 
кинеске цивилизације. Због тога је кинеска 
нација увек ишла путем мирног развоја, а то 
је касније и званично инкорпорисано у Устав 
Партије и Устав Народне Републике Кине. КП 
Кине је посвећена решавању спорова и разлика 
дијалогом и консултацијама. Увек је спремна 
да сарађује с политичким партијама широм 
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света како би нашла политичко решење за 
међународна и регионална горућа питања и 
ухватила се укоштац с глобалним изазовима као 
што су, између осталих, тероризам, криза јавног 
здравља и климатске промене. Многе политичке 
партије и њихови лидери истакли су да је КП 
Кине, која у последњих седам деценија од 
ступања на власт није ратовала нити извршила 
агресију, и даље важна сила у светском миру.

Данашњи свет доживљава дубоке и сложене 
промене. И даље се испољавају екстремизам, 
тероризам и сепаратизам. Све више се 
преплићу традиционалне и нове безбедносне 
претње. Све то представља компликованије и 
озбиљније изазове за светски ред и мир. КП 
Кине ће наставити да промовише миран развој, 
улаже највеће напоре у међународне односе 
дајући приоритет дијалогу а не сукобљавању, 
односно партнерству а не стварању савеза. КП 
Кине никада неће тражити хегемонију, имати 
експанзионистичке захтеве или наметати 
сопствену утицајну сферу. У исто време, 
она је увек спремна да одбрани националну 
независност, суверенитет, безбедност и 
достојанство и никада неће попустити под 
спољашњим притисцима.

КП Кине је уложила огромне напоре у 
сарадњу с политичким партијама широм света 
како би одржала регионални и глобални мир и 
стабилност. Повећавајући узајамно поверење у 
погледу безбедносних питања са политичким 
партијама суседних земаља, олакшавајући 
комуникацију и сарадњу са њима, КП Кине је 
успела да помогне да се стабилизује ситуација 
у Јужнокинеском мору, чиме је задобила велико 

признање међународне заједнице. Више од 240 
политичких партија и политичких организација 
и 280 познатих експертских група и невладиних 
организација из преко 120 земаља подржало је 
став Кине у вези са питањем Јужнокинеског мора. 
Упркос сталним покушајима шачице земаља ван 
региона да изазову тензију због овог питања, 
државе у региону задржале су смиреност и 
сталоженост приликом анализе и поступања 
у датој ситуацији. Многе политичке партије у 
региону и њихови лидери обавестили су Кину 
о свом изричитом ставу да неће бити заварани 
триковима појединих земаља који имају за циљ 
изазивање невоља у Јужнокинеском мору, јер 
знају да ће се они који изазивају невоље извући 
без повреда након што подметну пожар, а да ће 
земље у региону и њихови људи претрпети штету. 
КП Кине ће и даље јачати солидарност и сарадњу 
с политичким партијама суседних земаља како 
би остварила мирољубиву коегзистенцију и 
заједнички развој. Радићемо заједно да бисмо 
одржали мир, стабилност, просперитет и развој 
региона.

КП Кине: чврст бранитељ правде и 
снажног осећања одговорности

Генерални секретар Си Ђинпинг изјавио је да је 
правда узвишени циљ којем стреме народи свих 
земаља у међународним односима. Међутим, 
правда и поштење су још далеко од остварења 
у савременим међународним односима. 
Политичке партије у свету треба да покажу своје 
осећање одговорности, подрже међународну 
правду и поштење, одбране мултилатерализам, 
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изграде отворену светску економију и залажу 
се за праведнији и равноправнији међународни 
поредак. Политичке партије многих земаља 
високо цене напоре КП Кине за промовисање 
међународне сарадње током пандемије ковида 19  
и пружање помоћи остатку света, док поједине 
земље непрекидно оптужују друге и безобзирно 
прете санкцијама. Лако је закључити ко ради 
праву ствар, а ко не. Више од 240 водећих 
политичких партија из 110 земаља, као и бројне 
међународне политичке организације, упутиле 
су заједничко отворено писмо са КП Кине како 
би се успротивиле политизацији питања јавног 
здравља. Ово је помогло постизању снажног 
политичког консензуса за чвршћу међународну 
сарадњу у борби против пандемије и изградњу 
здраве глобалне заједнице за све људе. 

Поступајући у складу с кинеским тради-
ционалним поштовањем правичности и 
кредибилитета, КП Кине примењује принцип 
подржавања правде, истовремено се залажући 
за заједничке интересе у својим односима с 
међународном заједницом. Тежећи правди, 
никада нисмо посрнули пред моћи нити нам 
је намера да користимо моћ. Одувек смо 
спремно прихватали своје одговорности и 
играли улогу која нам је намењена. КП Кине се 
недвосмислено залаже за једнакост земаља без 
обзира на њихову величину, одлучно се противи 
сваком виду хегемоније и застрашивања, 
чврсто брани и промовише мултилатерализам, 
као и вишестраност и већу демократију у 
међународним односима. Наше ставове и 
поступке су у значајној мери и са ентузијазмом 
признале политичке партије широм света. У 

својој комуникацији на међународном нивоу 
КП Кине цени добронамерност и искреност, 
па је зато стекла много правих и добрих 
пријатеља. На врхунцу пандемије ковида 19 у 
Кини политичке партије и важне личности из 
разних земаља пружиле су своју помоћ. Осим 
обезбеђивања стабилног напретка у спречавању 
даљег ширења епидемије код куће, КП Кине је 
узвратила љубазношћу и на најбољи могући 
начин упутила помоћ у преко 200 политичких 
партија и организација. Заједно смо дали 
светли пример како политичке партије у свету 
треба да превазилазе тешкоће солидаришући 
се и узајамно се подржавајући. Свако обећање 
се мора испунити. То је изузетна традиција 
наше Партије у међународним односима и 
препознатљиво обележје дипломатије водеће 
земље с кинеским карактеристикама. Као што 
су вође бројних земаља у развоју изјавиле, 
помоћ коју неке земље обећавају често је само 
слово на папиру или долази у пакету с грубим 
политичким захтевима. Ово је још један пример 
позитивног поступања КП Кине – она ради оно 
што каже и испуњава своја обећања помажући 
земљама у развоју.

КП Кине: посвећени 
заговорник узајамне користи 

и заједничког развоја

Као што је истакао генерални секретар Си 
Ђинпинг, управо су незаустављиви напори 
кинеског народа учинили Кину оним што 
она данас представља. Док уједињује кинески 
народ и предводи га на изванредном путовању, 
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наша Партија се ослања на фину традицију 
самопоуздања и напорног рада, снажну свест о 
преузимању одговорности и пионирском духу 
„опрезног прелажења реке опипавајући сваки 
камен“. Исто тако, координишући домаћи развој 
и отварање према свету, повезивање развоја Кине 
са светским развојем, интегришући заједничке 
интересе кинеског народа са интересима осталих 
народа, наша Партија је дала значајан допринос 
светској економији и глобалном развоју. Међу 
политичким партијама у свету преовлађује став 
да се КП Кине бори подједнако за благостање 
кинеског народа и свих људи широм света. 
Реформе и отварање Кине према свету, којима 
је промењена судбина Кине и промовисан развој 
региона, па чак и света, наставиће да доноси 
корист читавом човечанству.

КП Кине ће остати посвећена стратегији 
отварања према свету и сарадње у којој сви 
побеђују, чиме ће наставити да се активно 
залаже за отворену светску економију. Да би 
се позабавила неравномерним развојем, који 
представља највећу неравнотежу с којом се 
суочава савремени свет, КП Кине је покренула 
и промовисала сарадњу Појас и пут по принципу 
обимних консултација, удружених доприноса 
и заједничке користи, како би свим земљама 
обезбедила платформу за остваривање узајамне 
користи и заједничког развоја. Удруженим 
напорима свих партија иницијатива Појас 
и пут постепено постаје модел сарадње у 
превазилажењу изазова помоћу солидарности, 
солидан модел за заштиту безбедности и 
благостања људи, модел опоравка за обнављање 
економских и друштвених активности, и модел 

раста за ослобађање развојног потенцијала. 
Политички лидери и општа јавност у многим 
земљама говоре у прилог иницијативи Појас 
и пут. Сви они деле став да ова иницијатива 
нипошто није „сфера утицаја“ нити „дипломатска 
замка“, како је описују поједини политичари, 
већ транспарентна и значајна иницијатива која 
све земље води ка заједничком просперитету 
и отвара светлу будућност за још веће опште 
благостање човечанства. Она је оправдала своју 
репутацију „највеће развојне иницијативе 21. 
века“.

Приликом промовисања развоја боље је по-
дучити човека како да пеца него му само серви-
рати уловљену рибу. КП Кине придаје велики 
значај сопственим праксама у истраживању 
законитости према којима се одвија еволуција 
људског друштва, а са осталим земљама дели 
научене лекције. Посвећена је размени искуста-
ва у управљању с политичким партијама других 
земаља. Од свог 18. националног конгреса, КП 
Кине је позвала десетине хиљада представника 
политичких партија из иностранства да посете 
Кину, а истовремено води дискусије и различите 
видове комуникације с политичким партијама 
у свету. Исцрпна дискусија са циљем дељења 
искустава и чвршће сарадње вођена је о темама 
као што су изградња партија у оквиру заједни-
це, борба против корупције, циљано смањи-
вање сиромаштва, заштита животне средине, 
економски развој и повећавање средстава за 
живот људи. Политичке партије и њихове вође 
из бројних земаља изјављују да КП Кине није 
само безрезервно поделила са светом дивиденде 
економског раста већ и дивиденде мишљења и 
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идеја, нудећи другим земљама, нарочито онима 
у развоју, добре смернице у истраживању развој-
них путева у складу са њиховим националним 
условима.

КП Кине: првак у подржавању 
отворености, инклузивности 
и узајамног подучавања међу 

цивилизацијама

Генерални секретар Си Ђинпинг нагласио је да 
не постоје два потпуно истоветна политичка 
система и да се неки политички систем не може 
просуђивати у апстрактном смислу без узимања 
у обзир његовог друштвеног и политичког 
контекста, историје и културне традиције. 
Руководство КП Кине и социјалистички 
систем с кинеским карактеристикама избор су 
који су направили историја и народ. Од самог 
оснивања, наша Партија је јасно изражавала 
своју политичку природу као марксистичка 
политичка партија, што представља научни 
темељ и суштинско образложење за наше 
пуно поверење у пут, теорију, систем и културу 
социјализма с кинеским карактеристикама. 
Посвећени смо властитом путу. Не желимо да 
„увозимо“ моделе из других земаља нити да 
„извозимо“ кинески модел, а још мање да од 
других земаља захтевамо да пресликају кинеску 
праксу. Наша пракса да не правимо разлику 
између идеологија у односима на међународном 
плану добила је широко признање и похвалу од 
политичких партија широм света.

Лидери политичких партија из многих зе-
маља слажу се с тим да бољу будућност за чо-

вечанство треба да подрже складна коегзис-
тенција, размена и узајамно подучавање међу 
цивилизацијама, културама и друштвеним сис-
темима. Исто тако, уколико будемо приписи-
вали спорове између земаља разликама између 
цивилизација и уређења, користећи их као оп-
равдање да се приклонимо „истомишљеницима“ 
и да се удаљимо од оних с другачијим погледима, 
и уколико будемо дозвољавали јакима да мал-
третирају слабије, само ћемо озбиљно подрити 
постојећи међународни поредак, па чак и ри-
зиковати да између различитих цивилизација 
изазовемо отуђење и сукоб. 

КП Кине увек поздравља достигнућа дру-
гих култура и прихвата их отвореног ума и из 
широке перспективе. Важно је да превазиђемо 
културолошке неспоразуме, сукобе и превласт 
помоћу размене, узајамног подучавања и коег-
зистенције. У последњих неколико година КП 
Кине активно истражује изградњу новог типа 
међупартијских односа, чији је циљ прошири-
вање заједничких основа за право на разли-
читост, као и повећано узајамно поштовање и 
узајамно подучавање. Успоставили смо разне 
врсте односа са више од 600 политичких партија 
и организација у преко 160 земаља и региона и 
изградили свеобухватну вишестрану међуна-
родну мрежу за међупартијску размену и са-
радњу. Успех КП Кине на састанку на високом 
нивоу о дијалогу са светским политичким пар-
тијама добио је значајно признање међународне 
заједнице, јер је наша Партија показала велику 
политичку инклузивност и моралност, што даје 
огроман допринос унапређењу политичке циви-
лизованости у свету. 
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Сонг Тао
Напоран рад за постизање 
благостања кинеског народа 
и промоцију напретка човечанства

Генерални секретар Си Ђинпинг истакао 
је да је „КП Кине највећа политичка партија 
на свету. Она мора да поступа на начин који 
је у складу са њеним статусом“. Као велика 
партија која ће прославити стогодишњицу свог 
оснивања, КП Кине је посвећена примени Си 
Ђинпингове замисли о социјализму с кинеским 
карактеристикама за ново доба као смерници 
за своје поступање. Имајући у виду препород 
кинеске нације као најважнији стратешки 

задатак, заједно с дубоким и јединственим 
променама кроз које свет пролази у овом веку, 
КП Кине ће, као и увек, дати важан допринос 
светском миру и стабилности, заједничком 
развоју човечанства, те размени и узајамном 
подучавању између цивилизација. Сарађујући са 
политичким партијама широм света, КП Кине 
ће тежити стварању моћне синергије са циљем 
изградње заједнице са заједничком будућношћу 
за човечанство и за боље сутра у читавом свету.

Кинеска свемирска станица и један од астронаута који су изашли у свемир
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Мост Хонг Конг-Џухаи-Макао представља највећи светски пројекат 
икада направљен преко мора, укупне дужине 55 километара
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