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Undertrykte folkeslag Georg Brandes Hent PDF I Georg Brandes UNDERTRYKTE FOLKESLAG anføres
vedr. Kina følgende - det er ihvertfald en forudsigelse der batter til noget:

Den eneste Gavn, Missionærerne har gjort Kina, og det er utvivlsom, indeholder en Fare for Evropa, der ikke
kan anslås højt nok. De har lært Kineserne Evropas Teknik at kende. Det vil sige, at medens man hos Dem i

Frankrig som andetsteds rundt om i Evropa indbilder sig, at Missionærerne har åbnet Kina som
Afsætningsområde for den evropæiske Industris Overproduktion, der behøvede og behøver nye Afløb, har de

i Virkeligheden, længe før det var nødvendigt, åbnet Kinesernes Øjne for de Fordele, den evropæiske
Produktionsmåde medfører. Følgen heraf er, at inden længere Tid vil Kineserne have oprettet Fabriker, der
frembringer alle evropæiske Industrigenstande langt under evropæiske Priser, så omvendt Evropa bliver

Afsætningsområdet for den kinesiske Overproduktion. Hvorledes Følgerne heraf vil arte sig, kan De sige Dem
selv.

Utruligt som dette skrift ikke alene underbygger tsenen om, at vi begår de samme fejltagelser til enhver tid -
men det beviser også, (uanset indsatsen i Libyen) at stormagterne altid forholder sig passive når folk

massakreres og ovenikøbet selv medvirker til myrderiet.
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