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"O europeo que abre un atlas en 1914 mira con orgullo a extensión do seu dominio territorial. Este comprende a case 
totalidade de África e de Oceanía, a metade de Asia e a cuarta parte de América; están con Europa o 60% das terras 
emerxidas e, sobre estas terras, o 50% da humanidade. Sabe, por outra parte, que son poucos os lugares das demais 
rexións do Globo onde non exerza dunha ou outro xeito a súa actividade: Non nega a enorme forza ascendente dos 
Estados Unidos, pero non cre aínda ameazada a súa hexemonía mundial por este pobo novo; en canto á nova potencia 
xaponesa, non pode imaxinala capaz de desaloxar os europeos do Asia Oriental. Considerando o camiño recorrido nun 
centenar de anos, cre poder dicir: o solo que acaba de morrer é verdadeiramente o meu século: E recordando as 
sombrías predicións de Malthus. comprácese en constatar que puideron ser desmentidas: non existe unha masa tan 
considerable de seres humanos -preto dos 400 millóns (contra 200 en 1815)- que goce dun nivel medio de vida tan 
elevado ".

M. Crouzet. Historia xeral das civilizacións.

"O capital financeiro significa, de feito, a unificación do capital. Os sectores, antano distintos, do capital industrial, 
comercial e bancario, están a partir de agora baixo o control das altas finanzas, onde os magnates de industria e os 
bancos se achan estreitamente asociados ".

Hildferling, O capital financeiro, 1910.

"A política colonial imponse en primeiro lugar nas nocións que deben recorrer ou á emigración, xa por ser pobre a súa 
poboación, xa por ser excesiva. Pero tamén se impón nas que teñen ou ben superabundancia de capitais ou ben 
excedente de produtos esta é a forma moderno actual máis estendida e máis fecunda (...).

Dende este punto de vista, repítoo, a fundación dunha colonia é a creación dun mercado (...). No tempo en que estamos 
e coa crise que pasan todas as industrias europeas, a fundación dunha colonia é a creación dunha saída. Alí onde 
permaneza o nó colonial entre a nai-patria que produce e as colonias que ela fundou, terase o predominio dos produtos: 
económico, e tamén político (...)

Hai un segundo punto que debo igualmente abordar: é o lado humanitario e civilizador da cuestión. É preciso dicir 
abertamente que, en efecto, as razas superiores teñen un dereito con respecto ás razas inferiores porque existe un deber 
para con elas. As razas superiores teñen deber de civilizar ás razas.

Sr. Maigne: ¿Atrévese vostede a dicir iso no país onde se proclamaron os dereitos do home?

Sr. Guilloutet: É a xustificación da escravitude e da trata de negros.

Jules Ferry: Se o honorable Sr. Maigne ten razón, se a Declaración dos Dereitos do Home foi escrita para os negros de 
África ecuatorial, entón, ¿con que dereito van vostedes impoñerlles os intercambios, o tráfico? Eles non os chamaron...

As razas superiores teñen deber de civilizar ás razas inferiores. ¿E existe alguén que poida negar que hai máis xustiza, 
máis orde material e moral no África do Norte dende que Francia fixo a súa conquista "?

Discurso de Jules Ferry ante a Cámara, París. 1885.

"Unha nación é como un individuo: ten os seus deberes que cumprir e nós non podemos desentendernos dos nosos cara 
a tantos pobos encomendados á nosa tutela. Só a nosa dominación pode asegurar a paz, a seguridade e a riqueza a tantos 
desgraciados que, nunca anteriormente, coñeceron estes beneficios. E é rematando esta obra civilizadora como nós 
levamos a cabo a nosa misión nacional, para o eterno proveito dos pobos á sombra do noso cetro imperial ".

J. Chamberlain. Discurso.


