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Hodně lidem je stále více zřejmé, že současné světové ekonomické struktury jsou
v troskách a musí se změnit. Například ekonomiky USA, Evropa a Japonska
stagnují, Čína, která donedávna bývala motorem, zpomaluje. Jedině Indie, kde
miliony lidí dosud žijí a umírají v bídě, a Brazílie třímají vysoko zástavu ‘úspěchu’.
Přiznávám, že toto je velmi částečný pohled na světovou ekonomiku, ale je
pravdou, že země strádají a nevědí jak to zařídit, aby se jim dařilo. Staré triky už
nefungují: vysokoškoláci jsou rádi, když mohou pracovat jako barmani, chudí jsou
chudší než kdy jindy a jsou vděčni za potravinové banky. Střední třída bojuje, aby
se udržela nad vodou, zatímco bohatí jsou bohatší než kdykoliv předtím, ale jsou
přesvědčeni, že odvádějí na daních příliš mnoho. Vlády se snaží, ale jejich priority
jsou mylné a jejich metody už neodpovídají problémům, kterým svět čelí.
Ovšem lidé, kteří nejvíce trpí nezájmem vlády nebo jejími chybami, vidí své
potřeby jasně. Chtějí svobodu, spravedlnost, právo na práci a svět žijící v míru, kde
se jejich rodinám může dařit. Jejich požadavky je stále více slyšet. Ještě nějakou
chvíli bude tato masa lidí potlačovat svůj hněv a frustraci, které jsou j ejich údělem.
Už nevěří tomu, co vlády v jejich jménu říkají nebo provádějí. Příliš dlouho a příliš
často byli ve svých nezadatelných právech klamáni a šizeni. Vidí to jednoduše, ale
jasně, už více nevěří machinacím mocných bohatých. Hlas lidí se zvedá, n e, už se
zvedl a volá lidi, aby se vyjádřili. Lidé, kteří to vidí jasně a nebojí se, pohlédli na
budoucnost a uviděli možnost naplnění svých tužeb po spravedlivém a mírovém
světě. Vědí, že se to nestane samo sebou, že musí spolu se svými bratry a sestrami
vzít moc pro naplnění těchto věcí do vlastních rukou. Uvědomují si také, že cesta
může být obtížná a nebezpečná. Odměna je ale příliš cenná na to, než aby v tomto
zápase podlehli, protože je jí spravedlnost a mír a lepší, jednodušší a pravdivější
život pro všechny. Vědí, že žádná oběť není pro jejich dosažení dost velká, a jsou
ochotni v jejich jménu zemřít.
Tak získají národy světa zpět své nezadatelné právo svobody a spravedlnosti, které
jim náleží. Takto bude hlas lidí v následujících měsících a letech zesilovat a jasnět.
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