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Генерални секретар Си Ђинпинг је 25. фебруара 
2021. одржао важан говор на  Националној 
конференцији о искуствима и препорукама за 
смањење сиромаштва, нагласивши да је Кина 
однела велику победу у смањењу сиромаштва 
управо у пресудном тренутку, када се ближи 
стогодишњица оснивања Комунистичке партије 
Кине. Ова значајна победа и слава нису само 
незапамћени успех Кине већ су и споменик 
борби за глобално смањење сиромаштва, који 
има огромну вредност за наше време, као и за 
свет у целини.

Спремни смо да дамо допринос светским 
напорима за смањење сиромаштва тако што 
ћемо са свима поделити кинеско искуство. Ко-
мунистичка партија Кине је политичка партија 
која стреми благостању кинеског народа, али 
се такође бори и за напредак човечанства. Од 
18. националног конгреса КП Кине, Генерал-
ни секретар Си Ђинпинг изнео је низ важних 
експозеа који су обогатили и развили маркси-
стичку теорију усмерену против сиромаштва, 
унели иновације и проширили пут ка смањењу 
сиромаштва у контексту кинеских карактерис-
тика, истовремено обезбеђујући водеће начело 

за поступање ради победе над сиромаштвом. 
На Националној конференцији о искуствима 
и препорукама за смањење сиромаштва, гене-
рални секретар Си Ђинпинг такође је сумирао 
искуство Кине и њен специфичан поглед на овај 
проблем, што не само да има практичан значај 
за изградњу дугорочних механизама Кине за 
одрживо смањење сиромаштва и остваривање 
заједничког напретка већ у великој мери и уна-
пређује теорију о смањењу сиромаштва међу 
људима, чиме се доприноси управљању и бор-
би за смањење сиромаштва на светском нивоу. 
Иностране политичке партије, стручна тела и 
медији генерално верују да је Кина изградила 
делотворну политику, систем рада и институ-
ционални систем за смањење сиромаштва, што 
је драгоцен допринос овој области и може да 
послужи као корисна референца земљама ши-
ром света које се боре против сиромаштва. По 
мишљењу Афричке уније (АУ) и афричких зе-
маља, кинеско искуство у смањењу сиромаштва 
веома је значајно за Африку, а Кина није само 
њихов пријатељ већ је и узор. Генерални секре-
тар УН Антонио Гутереш изјавио је да је циљана 
стратегија за смањење сиромаштва једини начин 
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да се помогне сиромашнима и да се оствари 
велики циљ утврђен у Агенди одрживог раз-
воја до 2030. године, при чему кинеско искуство 
може да обезбеди корисне референце осталим 
земљама у развоју.

Ми желимо да са другима поделимо кинеска 
решења за смањење глобалног сиромаштва. 
Борба против сиромаштва је упадљив проблем 
у глобалном развоју и управљању. Кина је 
одувек поштовала развојни концепт усмерен 
на људе, елиминацију разлога који се налазе у 
корену сиромаштва развојем, као и уважавањем 

права на живот и развој као примарних и 
основних људских права. Ове идеје нису само 
имале водећу улогу у кинеској елиминацији 
крајњег сиромаштва већ су такође обезбедиле 
кинеска решења за борбу против проблема 

сиромаштва на светском нивоу. Иако је пре свега 
посвећена решавању проблема сиромаштва 
на домаћем плану, Кина активно учествује и 
у управљању глобалним сиромаштвом и дели 
властите идеје и праксу преко вишеструких 
механизама за размену и сарадњу, као што 
су Кинески међународни форум за смањење 

Графикон 1. Тренд у броју сиромашног становништва у Кини
(мерна јединица: 10.000 људи)

Извор: Национални биро Кине за обнављање села (China’s National Bureau of Rural Revitalization), http://www.cpad.gov.cn/col/col2355/index.html
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сиромаштва, Форум Кине и Асоцијације нација 
Југоисточне Азије (ASEAN) о друштвеном 
развоју и смањењу сиромаштва, Источноазијски 
пројекат за демонстрацију искустава и сарадњу 
у смањењу сиромаштва итд. Концепт и пракса 
циљаног смањења сиромаштва које Кина 
заступа укључени су у резолуцију о смањењу 
сиромаштва на селу коју је Генерална скупштина 
УН усвојила на својој 73. седници 2018. године. 
На Међународном семинару о искорењивању 
сиромаштва и одговорности политичких 
партија, одржаном 2020. године, учесници из 
разних земаља једногласно су закључили да 
су кинеска мудрост и решења дали значајан 
допринос напретку у смањивању сиромаштва 
на светском нивоу, као и у глобалном управљању 
смањењем сиромаштва.

Спремни смо да снагу Кине употребимо и 
у борби против сиромаштва на светском нивоу. 
Својим напорима за смањење сиромаштва Кина 
је постигла право чудо у историји човечанства. 
Од почетка реформи и отварања према свету, 
Кина је 770 милиона становника из руралних 
подручја подигла изнад линије сиромаштва, 
чиме је остварила удео од 70% у смањењу свет-
ског сиромаштва према стандарду за смањење 
сиромаштва Светске банке. У још увек озбиљној 
ситуацији када је реч о глобалном сиромаштву, 
са све већим јазом између богатих и сиромаш-
них у појединим земљама, Кина је остварила 
циљ елиминације сиромаштва из Агенде УН 
о одрживом развоју до 2030. чак десет година 
пре задатог рока, што је несумњиво учврстило 
уверење у борбу за смањење сиромаштва. Кина 
је одувек учествовала у међународној сарадњи 
усмереној на смањење сиромаштва, дајући ве-

лики допринос смањењу глобалног сиромашт-
ва. Кина, такође, у највећој могућој мери пру-
жа помоћ осталим земљама у развоју давањем 
материјалне помоћи, ослобађањем од дугова, 
повећањем увоза и на многе друге начине. Кина 
активно промовише иницијативу Појас и пут са 
циљем истраживања могућности заједничког 
развоја и напретка са свим земљама света. Пре-
ма извештају Светске банке, развој иницијативе 
Појас и пут допринеће да се 7,6 милиона људи 
подигне изнад линије крајњег сиромаштва, а 
32 милиона људи изнад линије умереног сиро-
маштва. Алисија Барсена, извршна секретарка 
Економске комисије УН за Латинску Америку 
и Карибе (ECLAC), изјавила је да је током по-
следњих 70 година Кина увек била посвећена 
искорењивању сиромаштва како сопственим 
снагама, тако и активним учешћем у сарадњи 
„југ–југ“. Напори које Кина улаже у смањење 
сиромаштва знатно су убрзали светску борбу 
против сиромаштва.

Међутим, један цвет не чини пролеће, 
док мноштво цветова у пуном цвату доноси 
пролеће у башту. У историјском тренутку, када 
се укрштају два стогодишња циља, Кина ће 
наставити у духу борбе за смањење сиромаштва 
и међународне сарадње. Услед огромних 
промена које доноси овај век, Кина ће подржати 
правилан историјски став, целокупан поглед на 
свет и сопствену улогу, чврсто се залажући за 
изградњу заједнице са заједничком будућношћу 
за човечанство и доследно поступајући као 
активан и моћан заговорник борбе против 
сиромаштва у свету. На тај начин ће давати 
све већи допринос изградњи уједињеног света 
без сиромаштва.
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