
I lyset af det det igangværende 
sammenbrud af det europæiske fi-
nanssystem, der netop nu har sit 
epicenter i Spanien, iværksatte 
Helga Zepp-LaRouche en haste-
produktion af et nødprogram til 

økonomisk genopbygning med titlen »Der er liv efter 
euroen«. Programmet er netop udgivet som en 57-siders 
rapport af EIR News Service, som i sin helhed kan læses 
på engelsk på:

www.schillerinstitut.dk/economic_miracle.pdf
Vi bringer her Helga Zepp-LaRouches indledning til 

rapporten og det efterfølgende kapitel: »Grækenland og 
en Marshallplan for Middelhavsbækkenet«. 

I indledningen gennemgår Zepp-LaRouche, hvorledes 
de europæiske lande må forlade det London-baserede 
system med hyperinflationære hjælpepakker og nedskæ-
ringer, og i stedet iværksætte et system af nationale kre-
ditter til økonomisk genopbygning og videreudvikling af 
økonomierne. Under de betingelser kan Europa skabe 
»Et økonomisk mirakel i Sydeuropa, Middelhavsområdet 
og Det afrikanske Kontinent«, som vil blive integreret i 
ideen om et globalt infrastrukturnetværk med tilnavnet 
»Verdenslandbroen«, som Lyndon LaRouche og Helga 
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Zepp-LaRouche først præsenterede for to årtier siden.
Resten af rapporten giver et overblik over nogle af de 

udviklingsprojekter og det store økonomiske potentiale, 
som findes i lande omkring Middelhavet, der netop nu 
er midt i en økonomisk sammenbrudskrise. Fokusset er 
på Grækenland, Italien og Spanien. Derudover beskrives 
også tre større vandudviklingsprojekter i Afrika: »Afri-
kapasset«, der går fra området ved de store søer og op 
til Middelhavet i Ægypten, »Transaqua«, som overfører 
vand fra Congoflodsystemet til Tchadsøen, og projektet 
for »Indlandssøer«, som vil fylde udtørrede saltsøer i 
Nordafrika med ferskvand. Endelig er der to artikler om 
finansiering: »Hvad Europa kan lære fra Argentina« og 
»Det tyske økonomiske mirakel«, som beskriver princip-
perne bag det økonomiske mirakel i Tyskland efter 2. ver-
denskrigs ødelæggelser.

Vi befinder os alle, hver enkelt nation i Europa og dets 
borgere, i en dobbelt eksistentiel fare: Eurosystemet og 
hele det transatlantiske finanssystem befinder sig i en to-
tal desintegrationsproces, som udelukkende kan udskydes 
nogle uger vha. den hyperinflationære likviditetspumpe. 
Det er resultatet af  Det britiske Imperiums forliste system, 
der desuden, på grundlag af  den såkaldte Blair-doktrin, 
truer med at trække os ind i en atomar konfrontation med 
Rusland og Kina.

Der er en løsning, men den er helt umulig inden for det 
nuværende system: Globaliseringens og kasinoøkonomiens 
uigenkaldeligt bankerotte system må derfor erstattes med 
et kreditsystem, der udelukkende må orienteres hen imod 
fremtidige investeringer i en realøkonomi med høj ener-
gigennemstrømningstæthed. En reetablering af  national 
suverænitet er en absolut forudsætning for både genopret-
telsen af  økonomien og bevarelsen af  freden. Vi har øje-
blikkelig brug for etableringen af  et bankopdelingssystem 
i traditionen efter Franklin D. Roosevelt, et kreditsystem i 
traditionen efter Alexander Hamilton og Roosevelts »Re-
construction Finance Corporation«, en tilbagevenden til 
nationale valutaer, et fastkursvalutasystem og et program 
for økonomisk opbygning af  Sydeuropa, Middelhavsområ-
det og Det afrikanske Kontinent.

I en variant af  titlen på Francisco de Goyas berømte 
radering kunne man om resultatet af  EU-politikken sige: 
»Den økonomiske fornufts søvn har frembragt et mon-
ster«. For hvem vil endnu betvivle, at euroen er et mislykket 
eksperiment? Situationen i Grækenland, Spanien, Portugal, 
Italien, ja, sågar Balkanstaterne, er i sandhed monstrøs og 
koster allerede nu mange menneskeliv. Det er ikke den nu-
værende befolknings skyld, men er et resultat af  den fejl-
agtige politik med en fælles valuta, såvel som EU’s og de 
europæiske regeringers monetære politik, der, især siden 
den globale finanskrise brød ud i juli 2007, kun har ført en 
politik, der var til gunst for spekulanterne og bankerne, og 
imod det almene vels interesse.

Eurozonen var fra begyndelsen ingen »optimal monetær 
zone«; det skulle egentlig fra begyndelsen have stået enhver 

med økonomisk forstand klart, at stater med så forskellige 
økonomiske strukturer, sprog og kulturer som Tyskland, 
Finland, Grækenland eller Portugal ikke ville kunne udvikle 
sig harmonisk i en monetær union. Som bekendt blev euro-
en ikke født med baggrund i solide, økonomiske overvejel-
ser, men med baggrund i den geopolitiske hensigt at lægge 
det genforenede Tyskland i EU’s spændetrøje og tvinge det 
til at opgive D-marken. Jaques Attali, Francois Mitterands 
tidligere rådgiver, har i mellemtiden indrømmet, at det den-
gang stod klart for alle de involverede, at en monetær union 
ikke kunne fungere uden en politisk union, men at denne 
fødselsdefekt ved euroen var tilsigtet, for at man senere 
kunne gennemtvinge Europas politiske forening!

Præcis dette oplever vi nu, hvor Europafortalerne for-
søger at tage det sidste skridt til en EU-forbundsstat ved 
under ekstreme kriseforhold at indføre eurobonds. De 
magtbeføjelser, som skal tildeles ESM, hvis direktion og le-
delse nyder livslang immunitet og ikke har nogen pligt til at 
stå til regnskab, ville nu først rigtigt gøre denne forbunds-
stat til et diktatur i bankernes og City of  Londons interesse. 
De ville være garant for, at Europa ville styrte ned i et øko-
nomisk, politisk og socialt kaos.

    Tyve år efter, at ratificeringen af  Maastricht-Traktaten 
havde skabt et monster, og elleve år efter euroens indfø-
relse, er flere stater i Eurozonen i fare for at styrte ned i 

Francisco de Goyas berømte radering kunne bruges 
som en kommentar om resultatet af EU-politikken: »Den 
økonomiske fornufts søvn har frembragt et monster«.
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afrikanske tilstande, dvs. at de sociale systemer bryder sam-
men, dødsraten stiger, infrastrukturen ikke mere vedlige-
holdes, økonomisk virksomhed i vid udstrækning går i stå, 
hver anden eller tredje unge person er arbejdsløs og faglært 
arbejdskraft flygter fra deres hjemstavn, fordi de nu over-
hovedet intet fremtidsperspektiv kan se der.

    Det formentlige boom i eurozonens såkaldte udlig-
ningslande var en boble, der er bristet. Når turiststrømmen 
bliver mindre, og folk ikke mere har råd til en sekundær 
feriebolig, bliver det tydeligt, at samfundsøkonomien under 
disse landes angivelige boomfase ikke er forbedret – der er 
stadig ingen tilstrækkelig infrastruktur eller industrikapaci-
tet. For eksempel har Grækenland ikke en eneste jernbane-
forbindelse til resten af  Europa eller til Asien!

Men også befolkningen i Eurozonens såkaldte mest 
profitable land, Tyskland, har fået en lang næse. I løbet af  
euroens elleve leveår er det indre marked skrumpet, realind-
komsten faldet, købekraften reduceret, sundhedssystemet 
betydeligt forringet, og spektret i beskæftigelsesstrukturen 
forskubbet i retning af  lavtlønnede. »Eksportverdensme-
sterens« formentlige særstilling, der fortrinsvis kom DAX-
500 firmaerne til gode, og de mellemstore virksomheder 
mindre til gode, bryder selvfølgelig sammen, i det øjeblik 
eksportmarkederne styrtdykker.

EU-politikken har ikke styrket freden i Europa, som 
propagandisterne for europæisk integration ville binde folk 
på ærmet, tværtimod har fjendtligheden mellem folkesla-
gene nået sit højeste siden Anden Verdenskrig. I stedet for 
at fremme det almene vel og fællesskabssindelaget breder 
jungleloven sig: Enhver forsøger at sikre sin egen overle-
velse. En fortsættelse af  denne politik, hvad enten det er 
gennem brutale nedskæringer i traditionen efter Brüning, 
eller det er i form af  en hyperinflationær kollektivisering af  
gælden, er det samme som højforræderi mod idéen om et 
Europa i den kristne-humanistiske tradition.

Strategisk konfrontation på vej
De europæiske nationers underkastelse under Det bri-

tiske Imperiums diktat betyder imidlertid ikke blot ufred 
hjemme, den trækker også uvægerligt Europa ind i en kon-
frontation med Rusland, Kina og andre asiatiske stater. 
Både Ruslands præsident Putin og den russiske minister-
præsident Medvedev har gjort det meget klart, at Rusland 
ikke vil acceptere undermineringen af  den internationale 
folkeret, som den er fastlagt i FN-Charteret, og at en politik, 
der krænker den nationale suverænitet under påskud af  »hu-
manitære interventioner«, vil føre til angreb med atomvåben.

Obama-administrationen har gjort den såkaldte Blair-
doktrin, ifølge hvilken Den westfalske Freds æra er forbi, 
og »humanitære interventioner« i hele verden skal følge 
Imperiets interesser, til sin egen. Obama-administrationens 
såkaldte »Råd til forhindring af  grusomheder« har allerede 
fremstillet en lang liste af  stater, heriblandt naturligvis Sy-
rien, Sudan og mange andre, der fremstilles som gyldige 
målskiver for militære interventioner.

Tony Blair, ophavsmanden til den løgn der førte til Irak-

krigen, har tilbudt sig som hjælper for Obama i valgkampen 
de næste seks måneder og erklærede offentligt i USA, at 
han, efter det af  ham efterstræbte genvalg af  Obama, med 
dennes hjælp igen vil bestræbe sig på at få premierminister-
posten i Storbritannien. Det er øjensynligt planen at regere 
verden som et imperium på basis af  den anglo-amerikanske 
særstilling. Dermed står Blair-doktrinen – Verden som et 
imperium, i hvilket der ikke længere skal være suveræne na-
tionalstater – og Putin-doktrinen, der er baseret på et for-
svar af  den internationale folkeret og forsvar af  national-
staternes suverænitet, uforsonligt over for hinanden.

Overlapningen af  Blair-doktrinen – ifølge hvilken in-
terventioner mod »slyngelstater« gennem NATO skal være 
mulige over alt i verden, også selv om medlemslandene 
ikke skulle være »direkte berørte« – og NATO’s og endda 
EU’s politik – især siden Lissabon-traktaten – betyder, at 
alle europæiske lande bliver trukket ind i en konfrontation 
med Rusland, Kina og andre asiatiske stater, uden at de ville 
blive spurgt eller have nogen vetoret.

Den gradvise, og i offentlighedens bevidsthed i vid ud-
strækning ukendte, proces med at afgive den nationale su-
verænitet til det overnationale diktatur i Bruxelles, har bragt 
os frem til et farligt punkt. Det pro-europæiske etablisse-
ment har, for at være med, vænnet sig så meget til afgivelsen 
af  suverænitet, at den modstand mod den imperialistiske 
interventionspolitik, som endnu fandtes i Schröders »Nej 
til Irak-krigen« og i Westerwelles undsigelse af  deltagelse i 
Libyen-krigen, til stadighed svækkes.

I en lidt anden sammenhæng bliver de europæiske poli-
tikeres fortrængningsattitude tydelig i spørgsmålet om det 
amerikanske missilforsvarssystem i Europa, som den rus-
siske regering på deres side har kaldt et potentielt casus belli, 
hvilket på ingen måde blot er »propaganda«, som nogle po-
litikere på uforsvarlig vis hævder.

NATO’s nye strategiske koncept, der blandt andet 
blev fremlagt af  chefen for de britiske væbnede styrker, 
general Sir David Richards, i forbindelse med det seneste 
NATO-topmøde i Chicago, det såkaldte »Smart Defense« 
(klogt forsvar), i hvilket NATO’s 28 medlemsstater skal 
opgive deres suveræne rettigheder i forbindelse med trop-
pernes indsats i udlandet og rekvirering af  krigsmateriel, 
viser samme tendens. Richards meddelte, at en yderligere 
NATO-konference i september endegyldigt ville fastlægge 
dette spørgsmål, uden nogen vetomulighed for folkevalgte 
nationale regeringer og parlamenter.

Richards er i øvrigt også »Commander of  the Order 
of  the British Empire« ligesom sin kollega, chefen for den 
tyske regerings Videnskabssagkyndige råd for Miljøforan-
dringer, Hans Joachim Schellnhuber, der også modtog en 
udmærkelse af  den britiske dronning personligt for sine 
tjenester for imperiet.

Den vestlige verden, der i lighed med en stor del af  den 
øvrige verden domineres af  Det britiske Imperiums insti-
tutioner, når man dermed ikke mener Storbritannien, men 
globaliseringssystemet med hovedkvarter i London, altså 
det sammensurium af  centralbanker, investeringsbanker, 
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hedgefonde, holdingselskaber, forsikrings- og genforsik-
ringsselskaber, hvis primære interesse består i en parasitisk 
klasses profitmaksimering og en gigantisk omfordeling af  
rigdomme fra bunden til toppen.

EU er siden Maastricht og frem til Lissabon i praksis 
ikke andet end dette systems regionale udtryk. Pga. de om-
talte økonomiske og sikkerhedspolitiske egeninteresser er 
forudsætningerne, for at de europæiske lande kan eksistere 
sammen med dette EU, ikke længere til stede. Derfor har 
enhver nation ud fra et folkeretsligt standpunkt ret til at 
træde ud af  fællesskabet.

Underkastelsen under Det britiske Imperiums globali-
seringsregime, hvis regionale udtryk er EU, som den har 
udviklet sig fra Maastricht- til Lissabon-traktaten, ville ud-
virke nøjagtig det modsatte af  det erklærede mål om et an-
giveligt fredeligt Europa: Den ville føre til økonomisk kaos 
og krig, og være højforræderi imod de europæiske folkeslag.

Alternativet: Et opdelt banksystem, et kredit-
system, og et økonomisk mirakel for Syd-
europa og Middelhavsområdet!

Når man først psykologisk har accepteret den kends-
gerning, at det nuværende transatlantiske monetære system 
ikke står til at redde, – enten fordi det desintegrerer i en 
pludselig kædereaktion, eller fordi alle folks samlede for-
muer i Europa og Nordamerika tilintetgøres i en hyperin-
flatorisk eksplosion, som det skete i Tyskland i 1923 – så 
kan ånden beskæftige sig med konstruktive løsninger. Ved 
at indføre en opdeling af  banksystemet efter præcis samme 
model, som den Glass/Steagall-standard Franklin D. Roo-
sevelt indførte i 1933, ville de kommercielle banker som 
første skridt komme under statens beskyttelse, mens hele 
rækken af  »kreative finansinstrumenter« og derivatkontrak-
ter må slettes af  bøgerne. Der må udstedes et moratorium 
for al statsgæld, og den del af  statsgælden, der stammer fra 
finansieringen af  alle hjælpepakkerne, må ligeledes fjernes 
fra bøgerne.

EU-traktaterne fra Maastricht til Lissabon må ophæves, 
og samtidig må den nationale suverænitet over den mone-
tære og økonomiske politik genetableres. Der er allerede, 
blandt andet af  professor Dirk Meyer ved Forbundsmili-
tærskolen i Hamburg, blevet udarbejdet kompetente stu-
dier over muligheden for en »Plan B«, der indbefatter de 
tekniske forberedelser til, og gennemførelsen af, en udtræ-
den af  euroen. En forlænget weekend kunne fungere som 
en bankferie, hvor man kunne forberede omstillingen til 
ny valuta og opgøre saldiene på giro- og opsparingskonti. 
Tyske statsborgere, udlændinge med bopæl i Tyskland og 
udenlandske firmaer med filialer i Tyskland kunne få deres 
kontantbeholdninger stemplet med magnetisk blæk. Tids-
begrænset kontrol med kapitaloverførsler og grænsetrafik 
kunne forhindre, at »fremmede« europenge indføres, og en 
tidsbegrænset frist for at oplyse, hvilke aktiver man har, kan 
indføres af  hensyn til opretholdelse af  den offentlige orden.

Udtræden af  euroen må følges op af  en tilbageførsel 
af  den monetære suverænitet, der blev overgivet til EU,  til 

de respektive nationalstater. Det kunne ske efter en hurtig 
beslutning i Europarådet. En ny national valutalov kunne 
dernæst lovgive om vedtagelsen af  den nye D-mark, og de 
respektive andre nationale valutaer. Euroen kunne, ligesom 
tidligere ECU’en, fortsat anvendes som regneenhed mel-
lem nationalbankerne.

I det hele taget vil en tilbagevenden til nationale valutaer 
generelt være enklere, fordi man kan drage nytte af  erfarin-
gerne og handlingsforløbet fra introduktionen af  euroen, 
og omkostningerne, der er forbundet hermed, vil blive re-
lativt lave i forhold til, hvad der ville ske ved en kaotisk 
desintegration af  euroen.

Historiske eksempler på anvendelsen – og den 
manglende anvendelse – af  et kreditsystem

Mens Roosevelt i De forenede Stater med succes førte 
sit land ud af  depressionen ved hjælp af  en række forholds-
regler, så som Glass/Steagall-loven, Pecora-kommissionen, 
New Deal, Recontruction Finance Company (RFC), Ten-
nessee Valley Authority (TVA), så tog Tyskland som be-
kendt vejen fra Brünings nedskæringspolitik til Hjalmar 
Schacht og Hitler. Den tyske regering synes, ligesom den 
berygtede trojka, ikke at have lært noget som helst af  disse 
eksempler, og kræver nu den samme politik, som førte til 
katastrofen i Tyskland, indført i hele Europa.

Men også dengang var der kritiske røster mod Brüning 
samt økonomiske forslag, der mindede om Roosevelts poli-
tik. Den daværende leder af  den almene tyske fagforenings 
(ADGB) statistiske afdeling, den russiskfødte økonom fra 
St. Petersborg Wladimir Woytinsky, fremlagde sammen 
med Fritz Tarnow, formanden for skovarbejdernes fagfor-
ening, og Fritz Baade, Det socialdemokratiske Partis (SPD) 
politisk økonomiske talsmand, et internationalt program til 
løsning af  den verdensomspændende økonomiske krise. 
Den blev efter sine ophavsmænd kaldt WTB-planen.

Woytinsky skrev: »Samtlige folkeslag lider under, at ver-
densøkonomien er syg. De må altså samle deres kræfter om 
en fælles aktion til løsning af  denne verdenskrise«, og vi-
dere: »De midler, der frigives gennem en international kre-
ditskabelsespolitik, må anvendes til at skabe arbejdspladser 
og sågar til realiseringen af  en storslået plan for genopbyg-
ningen af  Europa.« Planen forudså skabelsen af  en million 
produktive arbejdspladser, der skulle finansieres via et rigs-
banklån på 2 mia. reichsmark. Desuden skulle der udstedes 
langfristede kreditter med lav rente og lange tilbagebeta-
lingstider mod obligationer, der dernæst kunne indløses i 
Reichskredit AG og diskonteres i Reichsbank. ADGB gik 
ind for denne plan, men den blev afvist af  SPD-ledelsen 
under Otto Wels og SPD’s såkaldte økonomiske eksperter: 
Hilferding, Naphtali og Bauer.

Senere skrev Woytinsky i sin selvbiografi: »Det var, som 
om jeg formelig så for mine øjne, hvordan Brüning førte 
Tyskland ud i katastrofen … Men man bør ikke svinge pi-
sken for hårdt over Brüning og hans fejltagelser. Han delte 
sine fejlagtige ideer med mange af  rådgiverne i sit eget og 
det Socialdemokratiske Parti. Hvis de sidstnævnte ikke havde 
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støttet hans politik, ville han sandsynligvis have opgivet den.«
Parallelt med WTB-Planen fremlagde dr. Wilhelm 

Lautenbach, en økonom der arbejdede i det tyske økono-
miministerium, en betænkning, baseret på lignende princip-
per, med titlen: »Mulighederne for en genoplivning af  øko-
nomien gennem investeringer og udvidet kredit«, i hvilken 
det hedder:

»Den naturlige vej til løsning af  en økonomisk og fi-
nansiel nødsituation er … ikke en indskrænkning i, men 
snarere en forøgelse af  aktiviteten«. Den »paradoksale til-
stand« råder jo, hvor »efterspørgslen fortsat halter bag efter 
udbuddet trods en voldsom nedskæring af  produktionen, 
hvorved tendensen til yderligere nedskæring af  produk-
tionen opstår«. Under depressionstilstande er der »vare-
overskud, produktionsanlæg, der ligger ubenyttet hen, og 
ubenyttet arbejdskraft«. Anvendelsen af  dette stærke, ube-
nyttede produktionspotentiale er »den økonomiske politiks 
egentlige og mest presserende opgave, og den er forholds-
vis enkel at løse«.

Staten må »skabe en ny samfundsøkonomisk efter-
spørgsel, der repræsenterer en samfundsøkonomisk kapi-
talinvestering. I den forbindelse bør man tænke på sådanne 
opgaver som … offentlige arbejder, eller arbejder gennem-
ført med offentlig støtte, der betyder en værditilvækst i de 
samfundsøkonomiske aktiver, og som ved en tilbageven-
den til normale forhold sandsynligvis ville være blevet ud-
ført alligevel« – altså vejbyggeri, forbedring og udbygning 
af  det nationale jernbanenet osv.

Lautenbach konkluderer: »Gennem en sådan investe-
rings- og kreditpolitik bliver misforholdet mellem udbud 
og efterspørgsel netop fjernet, og dermed vil hele produkti-
onen igen have retning og mål. Hvis vi undlader at gennem-

føre en sådan positiv politik, styrer vi uundgåeligt hen imod 
et yderligere økonomisk sammenbrud og vor nationaløko-
nomis fuldstændige undergang, en tilstand, som dernæst vil 
fremtvinge en ny, kraftig, kortfristet offentlig gældssætning 
til rene forbrugsformål, for at undgå en indenrigspolitisk 
katastrofe, alt imens det i dag ligger inden for vor rækkevid-
de at bringe vor økonomi og vore offentlige finanser i ba-
lance ved at anvende denne kredit til produktive opgaver.«

Lautenbach understregede også, at man på et sådant 
tidligt stadium endnu kunne bruge denne kreditskabelse til 
produktive investeringer, hvorimod man ved at udskyde el-
ler undlade dette senere ville være tvunget til at bruge den 
til at finansiere omkostningerne ved arbejdsløshed.

Hvis man i 1931 havde realiseret WTB-Planen eller 
Lautenbachs plan, ville de sociale forhold, der to år senere 
gjorde Hitlers magtovertagelse mulig, ikke have eksisteret. 
I dag ved vi, hvordan den katastrofe så ud, som Woytinsky 
forudså, og vi kan enten styrte os ud i en, der er endnu 
værre, eller vi kan vælge den vej, som Roosevelt valgte.

Kreditsystemet
I Tyskland i 1923 måtte folk gøre den bitre erfaring, at 

penge i sig selv ikke besidder nogen værdi. I løbet af  nogle 
få måneder oplevede de at se hele deres livsværk ekspro-
prieret, selv hvis de på papiret var milliardærer eller sågar 
billionærer. I dag, i den elektroniske tidsalders pengeforme-
ring med forsikrings- og derivatkontrakter, er pengenes vir-
tuelle karakter, for en stor dels vedkommende, endnu mere 
åbenbar. Ligesom tilfældet er med det nye markeds bristede 
boble, det sekundære ejendomsmarked i USA, Lehmann 
Brothers og AIG, eller den truende insolvens i talrige ban-
ker, der uden »redningspakker« allerede for længst ville have 

Hovedlinjer i et verdensomspændende magnettognet skitseret af  H.A. Cooper.
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målrettet grundforskning. I denne forbindelse skal princip-
perne for fysisk økonomi, sådan som de er blevet udviklet af  
Leibniz, Liszt, Carey, Witte og frem til LaRouche, anvendes.

 De udstedte kreditter skal målrettes den fremtidige 
produktion, en virkelig værdi, i hvilken der, gennem den 
menneskelige produktivitets evner, råstoffernes forædling 
og den industrielle kapacitet, skabes en yderligere mervær-
di, der vil være så meget desto større, jo højere det viden-
skabelige og teknologiske niveau er, på grundlag af  hvilket 
produktionen finder sted. Hver nation skal desuden skabe 
en nationalbank i traditionen efter USA’s første finansmi-
nister, Alexander Hamilton, der skal åbne kreditlinjer til 
finansiering af  velbeskrevne projekter, som for eksem-
pel NAWAPA-projektet (Det Nordamerikanske Vand- og 
Elektricitetssamarbejde), konstruktionen af  en tunnel 
under Beringstrædet, et program for genopbygningen af  
Sydeuropa, »Afrika-passet«, »Transaqua« osv. Denne kredit 
udstedes så via lokale og regionale kommercielle banker til 
de firmaer, der deltager i projekterne, som så igen indgår 
kontrakter med underentreprenører og ansætter medarbej-
dere, der igen bruger deres løn til almindelige anskaffelser 

drejet nøglen om, så handler det i alle disse tilfælde om tab 
af  virtuelle penge, og derfor egentlig kun om virtuelle tab. 
Det man aldrig virkelig har ejet, altså en virtuel værdi, kan 
man egentlig heller ikke miste.

Det nuværende monetære system har akkumuleret en 
så gigantisk mængde af  disse virtuelle gældsinstrumenter 
i form af  udestående derivat- og forsikringskontrakter, at 
ethvert forsøg på at honorere hele denne fortidige gæld 
uvægerligt vil føre til hyperinflation. Den eneste forskel i 
forhold til Weimar-Tyskland i 1923 er, at det denne gang 
ikke blot drejer sig om et enkelt land, men om hele den 
transatlantiske region.

Det kreditsystem, der må erstatte det insolvente mo-
netære system, er baseret på helt andre principper. Penge 
som sådan har en funktion som middel i betalingstransak-
tioner, hvorimod den kredit, der udstedes af  den suveræne 
stats nationalbank til investering i fremtidig produktion, er 
af  langt større betydning. Formålet med denne kreditud-
stedelse er at opbygge realøkonomien, at skaffe fuld be-
skæftigelse i produktionssektoren og at øge den samlede 
arbejdskrafts produktivitet gennem en videnskabsmotor og 

Grundlæggerne af videnskaben om fysisk økonomi (fra venstre mod højre): Gottfried Wilhelm Leibniz (tysk), Ale xan
der Hamilton og Henry C. Carey (begge amerikanske), Friedrich List (tyskamerikansk), Grev Sergei Witte (russisk) 
og Lyndon LaRouche (amerikansk). I modsætning til monetarisme beskæftiger fysisk økonomi sig med menneskehe-
dens fysiske reproduktion i stedet for penge. Drivkraften er menneskets erkendelsesmæssige evner, som gennem viden-
skabeligt og teknologisk fremskridt gør det muligt at oppebære en voksende befolkning med en højere levestandard.
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til opretholdelse af  deres levestandard.
Ud over den stimulering af  produktionen, der opstår 

som en direkte følge af  selve projekterne, foranlediger de 
også en sekundær genoplivning af  økonomien som helhed. 
I betragtning af  størrelsen af  de omtalte og lignende andre 
projekter opnås en vedvarende produktiv, fuld beskæftigel-
se, samtidig med, at sammensætningen af  arbejdspladser 
forskydes fra servicesektoren til produktive arbejdspladser 
inden for industri, forskning og landbrug.

De historiske eksempler på tilfælde, hvor denne pro-
duktive kreditskabelsesmetode blev anvendt, viser, at de 
gavnlige virkninger af  det således opnåede almene økono-
miske opsving, og de herigennem forøgede skatteindkom-
ster, langt oversteg størrelsen af  den oprindelige udstedte 
kredit. Den kredit, der på denne måde skabes, har, i mod-
sætning til pengeskabelse til betaling af  det monetære sy-
stems gæld, oven i købet en anti-inflationær effekt, fordi 
produktiviteten stiger som følge af  betoningen af  det vi-
denskabelige og teknologiske fremskridt.

»For de kommende generationer«
Men vi taler her også om store projekter, der vil forbed-

re menneskers livsbetingelser i mange kommende genera-
tioner. For personer, der i den virtuelle børsverden er sla-
ver af  den hedonistiske dans omkring guldkalven, kan det 
muligvis forekomme at være en overraskende tanke, men 
meningen med økonomi er at garantere menneskeslægtens 
fortsatte overlevelsesevne på et stadigt forbedret niveau fra 
generation til generation. Kreditsystemets formål er at tage 
den rigdom, der skabtes af  tidligere generationer, og »give 
den videre til de fremtidige generationer i en forøget og be-
riget form«, som Friedrich Schiller har defineret meningen 
med universalhistorien.

Menneskeheden er nemlig ikke som dyrene en art, der 
i princippet reproducerer sig selv over hundreder og tusin-
der af  år på det samme udviklingstrin, men besidder som 
den eneste art evnen til kreativitet, det vil sige evnen til at 
udvikle sit livsgrundlag til stadig højere organisati-
onsniveauer. Vi kan ved hjælp af  vor kreativitet 
skabe noget, der varer ud over vor egen be-
grænsede levetid; vi investerer i noget, som 
de fremtidige generationer nyder godt af, 
og som giver dem mulighed for at opnå 
grader af  materiel og åndelig frihed, der 
rækker langt ud over, hvad vi som igang-
sættere har opnået i vor levetid.

Idéen om et kreditsystem er altså på in-
gen måde blot en teknisk forbedring af  vort 
banksystem; det er en tilpasning af  økonomiens 
finansielle side til menneskehedens fortsatte be-
ståen i adskillige kommende generationer. Det har altså, om 
man vil, en åndelig dimension. Kreditsystemet er altså det 
instrument, ved hvis hjælp en generations skabte værdier, i 
en forøget form, overføres til de næste generationer. For at 
gøre det tydeligt at der med kreditsystemet virkelig menes 
en idé, der sætter mennesket i centrum af  økonomien, vil vi 

her citere de sætninger, med hvilke Friedrich Schiller afslut-
tede sit skrift: »Hvad er, og med hvilket formål studerer vi 
universalhistorie?«:

»Der må være en glødende længsel i os efter, også af  
vore egne midler,at give et bidrag til den rige arv af  sand-
hed, sædelighed og frihed, som blev overleveret af  vore 
forgængere, og som vi i beriget form atter må videregive 
til vore efterkommere, og dermed fæstne vor flygtige eksi-
stens til denne uforgængelige kæde, der slynger sig gennem 
alle menneskeslægter. Uanset hvor forskellige kald, der ven-
ter Dem i det borgerlige samfund – så kan De alle bidrage 
med noget! Enhver bedrift baner en vej til udødeligheden, 
til den sande udødelighed, vil jeg mene, hvor gerningen le-
ver og iler videre, selv om ophavsmandens navn måtte blive 
ladt tilbage.«

Den civilisationskrise, som sammenbruddet af  det 
transatlantiske finanssystems styrter os ud i, burde gøre 
det klart for selv det sidste betonhoved, at vi må bringe 
vore politiske og økonomiske anliggender i overensstem-
melse med den underliggende orden, der hersker i det fy-
siske univers, hvis vi vil undgå den skæbne, der førte til 
tidligere arters undergang. Universet er imidlertid ikke et 
lukket system, i hvilket »husholdningen må bringes i ba-
lance«, med derimod et kreativt univers, der udfolder sig på 
en anti-entropisk måde, et univers, i hvilket energigennem-
strømningstætheden og organisationsstrukturens komplek-
sitet permanent tiltager. Det er på høje tid, at vi tilpasser 
den menneskelige økonomi til disse grundlæggende love i 
universet.

Kreditsystemets konkrete opgave med genopbygnin-
gen af  Sydeuropa, Middelhavsregionen og Afrika følger 
af  dette universelle opdrag. På den ene side må et natio-
nalbanksystem i hvert af  de deltagende lande finansiere de 
efterfølgende beskrevne projekter ved at stille de passende 
kreditlinier til rådighed. Samtidig må der indgås samar-
bejdstraktater med lang løbetid med henblik på de interna-
tionale projekter, der rækker ud over de nationale grænser, 

som f.eks. forlængelsen af  Den eurasiske Landbros 
transportkorridor til Mellemøsten, og i forbin-

delse med broer og tunneller til og fra Euro-
pa og Afrika. Disse traktater må, for at 
være realistiske, spænde over et tidsrum 
svarende til en til to generationer.

Hvis vi skiller os af  med idéen om 
hurtig profit, og i stedet helliger os den 

opgave at overvinde den uværdige til-
stand, som underudvikling medfører, gen-

nem et program for genopbygning, hvis af-
gørende grundlag er opbygning af  infrastruktur 
og videnskab som drivkraft for udvikling, da kan 

vi, med projekter som NAWAPA og Den globale Landbro, 
ud af  den nuværende sammenbrudskrise igangsætte det 
største økonomiske mirakel i menneskehedens historie. Så 
kan en ny æra for menneskeheden begynde.

Denne artikel er oversat fra tysk af Anne Stjernstrøm.

Friedrich Schiller
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Nederst t.h.: Den eurasiske Landbro:
Hovedlinjer og udvalgte sekundære linjer

Øverst t.h.: Infrastrukturplaner for Middelhavsområdet

Kun nogle af jernbanerne i 
det nordlige Afrika er vist her.

Figur 1a

Følgende indtrængende appel blev udsendt den 17. juni 2012 for at kræve handling i hele Europa og 
det transatlantiske område.

1. Alle nationer i det transatlantiske område må indføre en lovgivning baseret på Franklin D. 
Roosevelts Glass/Steagall-lov fra 16. juni 1933, der adskiller banker, der driver normal ind- og ud-
lånsvirksomhed, fra investeringsbanker og spekulation. Principperne fra Roosevelts reform var i 
kraft i de europæiske lande indtil begyndelsen af  1980’erne i form af  en strikt regulering, der sik-
rede, at banksektoren hovedsageligt havde karakter af  forretningsbanker, hvor det var umuligt at 
bruge private opsparinger til risikobetonede spekulative formål.

Som det var tilfældet før ophævelsen af  Glass-Steagall i 1999 gennem Gramm/Leach/Bliley-lo-
ven, må forretningsbanker, der bedriver normal ind- og udlånsvirksomhed, igen være fuldstændigt 
adskilt fra både investeringsbanker og forsikringssektoren. 

2. Foretningsbankerne må beskyttes af  staten, mens investeringsbankerne selv må bringe or-
den i deres regnskaber uden hjælp fra skatteydernes penge, hvilket i praksis betyder, at »giftpapi-
rer« for billioner af  kroner må afskrives, selv om dette kan føre til bankernes insolvens.

3. Et nationalbanksystem i traditionen fra Alexander Hamilton må så, indenfor rammerne af  et 
nyt kreditsystem, formidle langfristede lavt forrentede kreditter til produktive investeringer, som 
øger produktiviteten i økonomien gennem en målrettet øgning af  energigennemstrømningstæthe-
den og videnskabeligt og teknologisk fremskridt.

4. For at sikre genopbygningen af  realøkonomien skal langsigtede samarbejdsaftaler indgås 
mellem suveræne nationalstater, med det formål at iværksætte veldefinerede infrastruktur- og ud-
viklingsprojekter indenfor rammerne af  planerne for et økonomisk mirakel for Middelhavsområ-
det, som en nødvendig forlængelse af  Den eurasiske Landbro. Disse aftaler udgør de facto et nyt 
kreditsystem, et nyt Bretton Woods-system i traditionen fra Roosevelt.

Indførelsen af  en lovgivning, der opdeler bankerne, og et kreditsystem drejer sig på ingen måde 
kun om banktekniske forbedringer, men snarere om hvordan økonomien kan sikre menneskehe-
dens overlevelse mange generationer ud i fremtiden, og øge de produktive kræfter fra en genera-
tion til den næste. Menneskene må atter være centrum for økonomien og selve formålet for den.

Vi, underskriverne, retter en indtrængende appel til regeringer og parlamenter, om at opfylde 
deres forfatningsmæssige pligt til at sikre det almene vel for den befolkning som de repræsenter, 
ved straks at vedtage en lov for en Glass/Steagall-bankopdeling.

Send venligst din/evt. andre underskrifter, stilling/organisations navn, evt. telefonnummer/e-
mail adresse til: si@schillerinstitut.dk, eller til vores postadresse.

Anmod gerne din organisation/fagforening og dit politiske parti om at vedtage appellen og 
kontakt også gerne folketingsmedlemmerne i dit område.

Appel til regeringer og parlamenter:
Indfør Glass/Steagall-bankopdeling nu!

Figur 1b
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Det er blevet en kliché at sige, at den brutale kur, som 
er blevet foreskrevet for Grækenland i den politiske trojkas 
(ECB/EC/IMF) memorandum, er en uret mod den nation, 
hvor den vestlige civilisations vugge stod, men det er ikke 
desto mindre sandt – og det samme kan siges om Middel-
havsområdet som helhed. Den vestlige civilisation opstod 
i Middelhavsområdet, fordi de søfarende folk, der levede 
dér, var i forbindelse med folkeslag og kulturer langt væk 
fra deres hjemland. Middelhavet var stedet, der opsamlede 
en bred vifte af  civilisationer fra Eurasien, fra De atlanti-
ske Øer til Stillehavet. Mod syd opsamlede det civilisatio-
nerne fra hele Det afrikanske Kontinent, idet det fungere-
de som centrum for de eksisterende, globale handelsruter.

Den ægyptiske civilisation stod ikke alene i økono-
misk forbindelse med landene langs med Nilen dybt inde 
i Afrika, men også via Det røde Hav i forbindelse med 
Det indiske Ocean og endnu længere – til vestkysten af  
de amerikanske områder. Via sine forbindelser med de 
maritime nationer ved Ægæerhavet, bedre kendt som de 
hellenistiske lande, havde Ægypten mod nord en handels-
port til Det eurasiske Kontinent, hvilket bevidnes af  den 
kendsgerning, at rav, der stammede fra de baltiske områ-
der, er blevet fundet i Faraoernes gamle grave.

Grækenland indslusede i sin kultur handelen og de 
kulturelle indflydelser fra sit enorme bagland, de såkaldte 
skytere, der beboede et område, der i dag omfatter Balkan-
landene, Ukraine og dele af  Rusland, et område, der såle-
des nåede helt op til Det baltiske Hav. Mod øst omfattede 

Alexander den Stores erobringer et område, der stod i 
forbindelse med Grækenland i tusinder af  år, før hans hær 
marcherede ind i Indien.

Af  lignende årsager havde Rom, eller i bredere for-
stand hele Den italienske Halvø, hele Vesteuropa som sit 
bagland. Disse store områder indbefattede handelsruter, 
ad hvilke nye typer af  råmaterialer fra områderne uden for 
Middelhavsområdet indførtes, såsom tin, der er nødven-
dig for at omdanne det bløde kobber til den langt hårdere 
og mere bestandige bronze. 

Men den mest »bestandige« ressource, der kom i om-
løb i hele Middelhavsområdet, var nye idéer og begreber 
om mennesket og universet, som på den mest dramatiske 
måde bevidnes af  den ægyptiske videnskabs og filosofis 
indvirkning på Grækenland. Græske templer blev kon-
strueret efter de samme principper som de ægyptiske: det 
vil sige, som astronomiske observatorier. Forskellen var, 
at de græske templer var langt skønnere, og det var denne 
opfattelse af  skønhed, der grundlagde fundamentet til det, 
vi kalder den vestlige civilisation.

De græske og romerske middelhavscivilisationers un-
dergang efterfulgtes af  fremkomsten af  islamiske civili-

sationer, der videreførte antikkens idéer og hjalp med at 
opvække den europæiske renæssance. 

Men da den økonomiske udvikling flyttede mod nord, 
ledsaget af  Det venetianske Imperiums forvandling til De 
østindiske Kompagnier, og sluttelig til Det britiske Impe-
rium, blev Middelhavsområdet henvist til tilbageståenhed, 
og Afrika blev henvist til kolonialismens hærgen. Manglen 
på økonomisk udvikling i denne region har ført til det stør-
ste underskud for civilisationen som helhed, udviklingen 
af  nye idéer.

Den eurasiske Landbro
Fremtiden for den græske og balkanlandenes økonomi 

ligger i genoplivningen af  deres geostrategiske beliggenhed 
i det østlige middelhavsområde som den økonomiske ud-
viklingsport til Eurasien mod nord, Sydvest- og Sydasien 
mod øst, og Afrika mod syd. Grækenlands historiske rolle 
vil blive genoptaget med økonomisk udvikling i stor format 
under en ny Marshallplan for Middelhavsområdet. 

Disse forbindelsers væsentligste, interkontinentale 
transportruter ses på Figur 1a på side 9. Balkan-halvøen er 
beliggende ved disse ruters knudepunkt i det østlige mid-
delhavsområde, og med fuld udvikling af  transportsystemer 
for handel og transit – jernbaner, veje, vandveje, lufthavne 
og havne, vil Grækenlands og Balkan-landenes vigtige geo-
grafiske placering blive maksimeret til alles fordel.

Tag først et kort overblik over de vidtstrakte interkonti-
nentale transportkorridorer, der mødes på Balkanhalvøen. 
Se dernæst i større detaljer på de prioriterede regionale kor-
ridorer tværs over selve Balkanhalvøen, centreret omkring 
udviklingen af  jernbaner, veje, vandveje og havne. Der er 
to hovedakser, der løber nord-syd, bestemt af  halvøens ud-
formning: på vestsiden Adriaterhavskorridoren og på øst-
siden Ægæerhavskorridoren, der fortsætter ind over land i 
nordlig retning ved Thessalonikis havn gennem korridoren 
ved Axios/Vardar-Morava-floderne.

1. Grækenland og Balkanlandene forbindes mod nord 
med den overordnede eurasiske øst-vest-landbros udvik-
lingskorridor. Mod vest er der via Rhin-Main-kanalen for-
bindelse til de internationale havne Antwerpen, Rotterdam 
og Hamborg. Mod øst er der via Donau-korridoren for-
bindelser til Sortehavsområdet. Disse fortsætter østover til 
Dnieprfloden, Don-Volga-kanalen og langt ind i det cen-
trale Asien og det vestlige Sibirien via Det kaspiske Hav. 
Grækenland og Balkanlandene vil således være integrerede 
i de transeurasiske jernbanekorridorer, der spænder over 
landmassen.

2. Grækenland og Balkan forbindes med de øst/sydøst-

Grækenland og en Marshallplan for
Middelhavsområdet

af Dean Andromidas, den 4. juni 2012
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lige regioner via jernbanekorridorer, der fører ind i Tyrkiet 
over Den anatolske Halvø, hvor den forgrener sig mod øst 
ind i Sydasien gennem Irak og Iran til Det indiske Subkon-
tinent.

3. Grækenland og Balkan forbindes med Afrika. Over 
land løber forbindelsen igennem Tyrkiet, mod syd gennem 
trans-Jordan over Sinai og ind i det nordlige og østlige Afri-
ka. Forbindelserne via selve Middelhavet er selvindlysende, 
men afhjælpningen af  transport over hav udvides til hele 
verden gennem Suezkanalen og Atlanterhavet. Langs alle 
disse interkontinentale ruter er der manglende led, og for-
bindelser, der, særligt i Afrika, for længst er blevet foreslået, 
er aldrig blevet bygget. Spørgsmålet om en ny Marshall-
plan for Grækenland, Balkan og Middelhavsområdet sætter 
disse projekter øverst på dagsordenen for genopbygningen 
af  verden:

* I Middelhavsområdet er Gibraltar-tunnellen under be-
handling, samt en ny udvidet Suezkanal.

* I Eurasien må det østlige sibiriske jernbanenet og 
broen/tunnelen over Beringstrædet bygges (se Figur 1b på 
side 9).

* I Afrika er et transkontinentalt jernbanenet trængende 
nødvendigt. Vandmanglen i Sahelørkenen kan udbedres 
ved at omdirigere en del af  Kongofloden i nordlig retning 
ind til Tchadsøen (se Figur 6 og Figur 7 på bagsiden).

I alle disse områder er et forceret program for atomkraft 
af  afgørende betydning.

Samme fremgangsmåde på Balkan som TVA
I denne større sammenhæng bliver de mange højt prio-

riterede udviklingsprojekter i Grækenland og Balkanhalvø-
en tydelige. Den geologiske formation af  halvøen bestem-
mes af  Balkanbjergene i det fjerne nordøst, Bulgarien og 
Serbien; Rhodopebjergene umiddelbart syd for Balkanbjer-
gene i Bulgarien; og af  De dinariske Alper mod nordvest. 
I Grækenland er landets bjergrige karakter tydelig i Pindus-
bjergene på fastlandet og på landets 2000 øer. Dette giver 
Grækenland sine fantastiske naturlige fordele, der består af  
14.480 km kystlinje, heraf  4830 km kystlinje på fastlandet 
og andre 9655 km kystlinje på øerne, samt en lang og rig 
maritim historie.

På hele Balkanhalvøen ser man den samme natur, præ-
get af  højderygge og dale mellem bjergene, der strækker sig 
til den nordlige grænses ungarske sletter. På kortet afgræn-
ses Balkanhalvøen på tre sider af  vand – mod vest Adria-
terhavet og Det joniske Hav; mod syd Middelhavet; og mod 
øst Ægæerhavet, Marmarahavet og Sortehavet. Den nord-
lige grænse vises ofte som floderne Donau, Sava og Kupa. 
Det totale landområde er 490.000 km2.

Grækenland dækker et område på ca. 100.000 km2, en 
anelse større end delstaten New York, men med en befolk-

ning på 11 million, knap halvdelen af  delstatens. Totalt ud-
gør Balkans befolkning 42 millioner.

Hele dette område blev kastet ud i kaos og elendighed 
under borgerkrigsårene i 1990’erne og NATOs bombarde-
menter, der inkluderede ødelæggelsen af  den allerede util-
strækkelige infrastruktur – elkraft, vandforsyning og trans-
portsystemer.

FYROM (Den tidligere Jugosla-
viske Republik Makedonien):  2.06 mio.
Albanien:    2.90 mio.
Serbien:    7.30 mio.
Kosova:    2.00 mio.
Bosnien-Hercegovina:  4.60 mio.
Montenegro:    0.66 mio.
Kroatien:    4.50 mio.
Bulgarien:    7.40 mio.

Siden 1990’erne har befolkningstallet været i tilbage-
gang. Den smule genopbygning, der har fundet sted, er sket 
inden for rammerne af  en europæisk og verdensomspæn-
dende globaliserings- og nedskæringspolitik, med heraf  føl-
gende undertrykkelse af  industri og landbrug, der skulle 
have været støttet til gavn for området. I Serbien er for 
eksempel lavtløns-tekstilproduktionen, der producerer tøj 
til eksport, blevet støttet til fordel for den multinationale 
detailhandel.

Det, der behøves, er en fremgangsmåde, der dirigeres 
ovenfra og ned, i ånden fra det berømte Tennessee Valley 
Authority, TVA, med vægten lagt på moderne højtekno-
logisk, agroindustriel udvikling. Til erindring var TVA et 
statsejet selskab i USA, som var etableret ved et charter 
fra kongressen i maj 1933, for at tilvejebringe navigation, 
regulering af  oversvømmelser, produktion af  elektricitet, 
fremstilling af  kunstgødning og økonomisk udvikling af  
Tennessee-dalen. Det var tanken, at TVA ikke blot skulle 
fremskaffe energi, men også skulle virke som igangsætter 
af  en regional økonomisk udvikling, der skulle anvende den 
producerede energi og statslige eksperter til på kort tid at 
modernisere regionens økonomi og samfundsforhold. Det 
involverede område defineredes af  afvandingsområdet for 
floden Tennessee og dens bifloder, (et område som dæk-
ker dele af  hele syv delstater), og området udvikledes i sin 
helhed. Det betydningsfulde videnskabscenter Oak Ridge 
i Tennessee, der er berømt for sin atomteknologi, blev bl.a. 
etableret. Højteknologisk landbrug og industri voksede, hvil-
ket også var meningen med Franklin D. Roosevelts politik.

Balkanhalvøen er, om end de specifikke detaljer er me-
get forskellige – med sine mange mindre afvandingsområ-
der, højere mere forrevne bjerge, historiske byer, og antikke 
skuepladser, ikke ødemark – ikke desto mindre helt igen-
nem skikket for princippet bag TVA, hvis afvandingsbassin 
på 105.868km2 er større end Grækenland. 

At udvide TVA-fremgangsmåden til en multinational 
myndighed eller selskab, der ville være baseret på en trak-
tat eller virksomhedsorganisation, hvor autoriteten ejes 
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i fællesskab og bestyres af  de berørte stater, kunne være 
en fremgangsmåde, der ville være politisk attraktiv ved af-
grænsede fælles vandveje og transportkorridorer, eller selv 
for større regionale udviklingszoner.

Balkan og Grækenland må have en totalt opgraderet 
platform for kraftforsyning, transport, sundheds- og ser-
vicesektor i land og by, sanitet, rigelig vandforsyning og 
ikke blot regulering af  oversvømmelser og kunstig vanding, 
men også forsvarsforanstaltninger imod jordskælv og vul-
kanudbrud. Uddannelses- og videnskabscentre er også af  
afgørende betydning.

Halvøens vigtigste korridorer 
Lad os først se på transportområdet. Et hurtigt overblik 

over de vigtigste transport/udviklingsruter og – områder 
på Balkan og i Grækenland kan fås ved at begynde med 
det mere end tyve år gamle billede af  det, der dengang blev 
identificeret som de »vigtigste korridorer« for modernise-
rede jernbanelinjer (og dermed også veje, vandsystemer og 
anden infrastruktur), der blev fastsat af  transportministre-
ne ved den 2. Paneuropæiske Transportkonference i marts 
1994 på øen Kreta. Man udpegede ti europæiske korrido-
rer, af  hvilke de fem krydser Grækenland og/eller Balkan.

Figur 2 viser EU’s transportinfrastrukturkort fra mø-
derne på Kreta i maj 1994, der viser en »Skitseplan til et 
europæisk højhastighedsjernbanenet – 2010.« Foruden den 
viste højhastighedsjernbanelinje i selve Grækenland, viser 
pile forskellige steder på Balkan retningerne for andre ru-
ter, der skal udarbejdes. 

Det siger næsten sig selv, at meget lidt af  det, der blev vist 
på det forudsete »2010«-
kort, har materialiseret sig. 
En af  de få undtagelser er 
den historiske færdiggørel-
se af  Rhin-Main-Donau-
kanalen i 1992, der skabte 
en vandkorridor tværs 
over Europa, fra Sorte-
havet til Nordsøen, som 
først var blevet forudset 
for over 1000 år siden af  
Karl den Store. 

Figur 1a på side 9 vi-
ser denne transnationale 
kanalrute (som den så ud 
i 1992), og Balkanhalvø-
ens strategiske beliggen-
hed i forhold til det østlige 
middelhavsområde. De 
forbindende, intermodale 
(lastvogns-, tog- og skibs-
transport) korridorer tværs 
over Balkan, inklusiv Grækenland, til Ægæer- og Adriater-
havet, og derfra videre til Det asiatiske og afrikanske Konti-
nent, mangler imidlertid stadigvæk at blive bygget.

Dette udviklingsperspektiv må reaktiveres som et ha-

steprojekt. De vigtigste specifikke transportforbindelser 
på Balkan, som først blev foreslået på Den paneuropæiske 
Konference i 1994, er de følgende fem ud af  i alt ti (kan ses 
tydeligere på Figur 1a på side 9):

Korridor 4: På den største vest-øst-forbindelse tværs 
over Europa, fra Berlin til Istanbul (Berlin/Nürnberg-Prag-
Bratislava-Gyor-Budapest-Arad-Craiova-Sofia-Istanbul), 
skal der være en forbindelsesgren mellem Sofia og Thes-
saloniki.

Korridor 5: På den største vest-øst-forbindelse mellem 
Norditalien og Ukraine, er der vigtige forbindelsesgrene 
ind til Balkan. Hovedkorridoren er: Venedig-Trieste/Ko-
per-Ljubljana-Budapest-Uzhgorod-Lvov, med en forlæn-
gelse gennem Rijecka-Zagreb-Budapest og Ploce-Sarajevo-
Osijek-Budapest.

Korridor 8: Fra Adriaterhavet til Sortehavet, fra Alba-
nien til havnene Varna og Burgas ved Sortehavet. Durres-
Tirana-Skopje-Sofia-Plovdiv-Burgas-Varna.

Korridor 9: Fra Grækenland til Moskva, med begyn-
delse i den østligste, græske havn Alexandroupolis til Di-
mitrovgrad-Bukarest-Chisnau-Lyubaskeva-Kiev-Moskva.

Korridor 10: Fra Salzburg til Thessaloniki (Salzburg-
Ljubljana-Zagreb-Beograd-Nis-Skopje-Veles-Thessalo-
niki). Den gamle romerske Via Ignatia, fra Adriaterhavet 
til Bosporusstrædet, er en rute af  højeste prioritet, der skal 
genudvikles.

Den ægæiske nord-syd-akse
Den ægæiske nord-syd-akse, begyndende i syd ved 

havnen i Piræus (Figur 4 på bagsiden) og fortsættende 
nordpå via Thessaloniki til 
Donaudalen, omfattende 
de ruter, der er beskrevet 
ovenfor under Korridor 4 
og 10, er et kraftcentrum 
for udvikling.

Piræus-havnen ved 
Athen var, frem til det 
nuværende krak, den tien-
destørste containerhavn i 
Europa og Europas stør-
ste passagerhavn. Frem til i 
dag har det været Græken-
lands eneste vigtige havn 
med kun lidt omladning, 
men den har et klart po-
tentiale til at blive en inter-
national transithavn.

Kina har været hur-
tig til at erkende Piræus’ 
strategiske beliggenhed 
og Det kinesiske oceangå-

ende Skibsfartskompagni (Cosco) har leaset en af  dens to 
containerterminaler for 35 år. Piræus er centrum for Kinas 
eksport til Central- og Østeuropa.

Det, der behøves nu, er et overordnet udkast til en ud-

Figur 2: EU’s 1994 Transportinfrastrukturkort fra en »Skitse-
plan til et europæisk højhastighedsnet – 2010.«



Schiller Instituttet 13juni 2012

videlse og modernisering af  havnefaciliteterne for at trans-
formere Piræus til det østlige middelhavsområdes Rotter-
dam – en idé, der længe har været populær i Grækenland. 
Eventuelle lokale begrænsninger af  havneudvidelser udgør 
ingen virkelig restriktion, da der er mange andre potentielle 
dybvandslokaliteter, der ville kunne udvikles og fungere 
som én maritim myndighed for indenrigs- og international 
skibsfart.

Dette sætter fokus på behovet for en opgradering af  
hele vej- og jernbanenettet i Grækenland og på Balkan, for 
at muliggøre total intermodal fragttransport. Vejene mod 
nord fra Athen/Piræus er blevet forbedret, men ikke jern-
banelinjerne. Før den nuværende krise var der et projekt for 
dobbelt linjeføring af  hele strækningen mellem Athen og 
Thessaloniki, hvilket kræver konstruktionen af  adskillige 
tunneller gennem bjergene. Dette var en del af  planen om 
at udvikle højhastighedsjernbaneforbindelser, der ville for-
korte rejsetiden mellem de to byer fra seks timer til under 
tre timer, men arbejdet blev udsat. Grækenland fik oven i 
købet ordre til, under betingelserne i den nedskæringspoli-
tik, der blev foreskrevet i trojkaens memorandum i 2012, at 
nedlægge jernbaneforbindelserne ud af  landet! 

Disse projekter må omgående genstartes. Denne græ-
ske nord-syd jernbanelinje er en hovedlinje for udvikling af  
hele Balkan og videre ud.

Thessaloniki er Grækenlands andenstørste by. Før Før-
ste Verdenskrig blev den regnet for at være Balkans kos-
mopolitiske centrum, men i kølvandet på to verdenskrige 
og den kolde krigs opdeling af  Europa mistede den meget 
af  sin betydning. Den kan igen komme til at spille en afgø-
rende rolle som transportcentrum. For eksempel repræsen-
terer Thessaloniki for Sofia i Bulgarien en nærmere adgang 
til havet end havnene ved Sortehavet, Burgas og Varne.

Virkeliggørelsen af  dette potentiale – og lignende mu-
ligheder som findes i græske havne, der er skikket til opgra-
dering for at betjene en blomstrende økonomi – vil kræve 
infrastrukturforbedringer af  landruterne. En af  disse ruter 
kan stå som et eksempel for alle de andre flodkorridorer på 
Balkan: Axios/Vardar-Morava-dalene.

Nordvest for Thessaloniki løber floden Axios, der bli-
ver til floden Vardar i Den tidligere jugoslaviske republik 
Makedonien. Der, hvor skellet går imellem afvandingsom-
råderne for Vardarfloden og den nordgående Moravaflod, 
krydses denne grænse allerede af  veje og jernbanelinjer på 
vej til Nis og Beograd i Serbien. Denne korridors betyd-
ning for udviklingen af  alle de involverede lande bør ikke 
undervurderes.

Der har ligget et projekt på tegnebrættet i årtier om at 
forbinde Axios/Vardarfloden med Moravafloden, som lø-
ber sammen med Donaufloden øst for Beograd. Virkelig-
gørelsen af  sådanne forbindelser mellem vandvejene har 
været blokeret af  de betydelige omkostninger og ingeni-
ørmæssige udfordringer, der begynder i den kendsgerning, 
at der ikke er nogen nuværende sejlads på nogen af  dis-
se floder, til trods for, at de danner den centrale akse for 
både FYROM, og Serbien. Der er således ingen vandvej, 

der forbinder Rhin-Main-Donau-vandvejskomplekset med 
Middelhavet, hverken fra Adriaterhavet eller Ægæerhavet; 
der er kun Sortehavsruten tilbage til Middelhavet. Dette be-
grænser omskibningen af  massegods.

Der er gode argumenter imod en kanal, der går igen-
nem vandsamlingsområdet i denne korridor, inklusiv det 
overordentlig store antal sluser, der vil være nødvendige og 
lignende betænkeligheder, men forslaget bør vurderes på ny 
i lyset af  moderne teknologi og hele områdets behov.

Samtidig behøver afvandingsområderne for floderne 
Morava og Vardar (Axios i Grækenland) grundlæggende in-
frastruktur, for alle formål – regulering af  oversvømmelser, 
drikkevand, kunstig vanding og sejlads, hvor det er muligt 
osv., hvilket også de andre lignende, for det meste mindre, 
flodbassiner på Balkan har brug for.     

Den adriatiske akse
Udviklingen af  Grækenlands infrastruktur ud til Adria-

terhavet er vigtig for hele området, især Albanien. Den 
Paneuropæiske Plan (Korridor 7, beskrevet ovenfor) følger 
den vigtigste rute for moderniseret jernbanetrafik til at for-
binde denne region med Eurasien (Figur 4 på bagsiden).

På Grækenlands kyst ud til Adriaterhavet ligger havne-
byen Igoumenitsa, en af  de vigtigste havne i området med en 
årlig gennemgående trafik på mere end 200.000 passagerer 
og 120.000 lastbiler, og med en større færgeforbindelse, der 
forbinder det græske fastland, de græske øer og Italien. Et 
projekt er i gang med at yderligere udvikle forbindelsen mel-
lem havnen i Taranto, Italiens næststørste, og Igoumenitsa, 
og dernæst tværs over det nordlige Grækenland via Egnatia 
Odos-motorvejen, der vil forbinde den med havnene i Thes-
saloniki, Kavala og Alezandropoulis og videre til Istanbul. 

Det ville dermed skabe adgang til hele Balkan-området, 
inklusive Albanien, FYROM og Bulgarien.

Mod syd er der havnen i Patras i det nordvestlige Pelo-
ponnes, med den nyligt færdiggjorte sydhavn samt den nye 
Rion-Antirion-bro over bugten ved Korinth, der har øget 
havnens strategiske beliggenhed. Længere mod syd ligger 
havnen i Kalamata, den sydligste havn i Grækenland med 
front mod Libyen. Området har fået høj prioritet, i form af  
Den ionisk/adriatiske Korridor, der vil forbinde Kalamata, 
Patras-Igoumenitsa og Thessaloniki via et jernbane- og vej-
netværk. Men, skønt disse projekter er blevet prioriteret, er 
der næsten intet sket, og slet ingenting siden krisen.

Energi, vand og agroindustri
Vi har her koncentreret os om vigtige transportruter og 

udviklingskorridorer, planer der forudsætter, at der træffes 
omfattende foranstaltninger for at øge energi- og vand-
forsyningen, opbygge industrikapaciteten og modernisere 
landbruget.

Energi: Der er en mangel på energiproduktion i hele 
området, som der må tages alvorligt fat på. Der er ingen 
atomkraftværker i Grækenland, heller ikke i det tidligere Ju-
goslavien, og opførelsen af  sådanne i nær fremtid vil være 
nøglen til at levere masser af  billig elektricitet til den indu-
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strielle renæssance, som vore planer agter at skabe, og især 
med henblik på at skabe projekter til afsaltning af  havvand 
for at øge tilgangen til ferskvand.

Andre energikilder inkluderer naturgas, der nu i stor ud-
strækning leveres fra Rusland, som i dag dominerer mar-
kedet. Dette tjener allerede til at integrere regionen i den 
eurasiske udvikling. Hele området støtter den sydgående 
naturgasrørledning, som Rusland arbejder for, der vil gå 
igennem Sortehavet og forsyne alle landene på Balkan, så-
vel som Italien og Vesteuropa, med naturgas.

Landbrug: Grækenland og Balkan-området er i dag 
afhængig af  fødevareimport, ikke pga. et begrænset poten-
tiale, men som et resultat af  globaliseringen af  landbruget, 
som EU og Verdenshandelsorganisationen WTU har på-
tvunget. 40% af  Grækenlands næringsmidler importeres, og 
disse forsyninger er nu i fare. Der må træffes foranstaltninger 
til hurtigt at stoppe denne afhængighed af  fødevareimport 
og øge landbrugsudbyttet og den hjemlige fødevareproduk-
tion. Et politisk tiltag ville være at ændre den nuværende 
produktion af  bomuld til eksport til fødevareafgrøder. 

Grækenland og det meste af  Balkan er hjemsted for 
hvad agronomer betegner som »Middelhavets agro-klima«, 
hvilket betyder, at der er meget gunstige forhold for citro-
ner, oliven, grapefrugt og lignende afgrøder. Der er også 
områder egnede for kornafgrøder – hvede, majs og byg. 
Landområdet i Middelhavets agro-klimatiske zone er be-
grænset af  bjerge med deres køligere højder og kortere 
vækstsæson, men det kan der kompenseres for ved bedre 
udnyttelse af  de forskellige jordbundstyper og vækstsæso-
ner gennem mere kunstvanding, avanceret teknologi, højt 
ydende genmodificerede afgrøder og moderne dyreopdræt. 
Samlet set, er kun 20% af  Grækenlands landområde egnet 
for landbrug, men der er græsarealer, bakkedrag, floddelta-
områder og kystsletter, der alle kan gøres meget produktive.

I den henseende må man til fulde anvende rumbase-
ret infrastruktur som satellit- og fjernsporingsteknologier, 
der kan overvåge vandressourcerne, jordbunden og hjælpe 
med at fastslå, hvordan man bedst udvikler landbrugsud-
byttet i de forskellige dele. Det man kalder »præcisionsdyrk-
ning« – gps-overvågning, sporing og datastyring – vil hjæl-
pe landmændene med at maksimere udbytterne ved præcis 
dosering af  gødning og vand samt effektiv såning, dyrk-
ning, og høst. Græske agronomer har allerede gjort fod-
arbejdet. Hvad, der er brug for, er en iværksættelse af  alle 
disse udviklingsmuligheder under udviklingsprogrammet 
for middelhavsområdet. Dette kan integreres til regionale 
udviklingsmyndigheder, som et Morava-Vardar/Axios-van-
dagentur, eller endog som et Nedre Donau-vandagentur.

Vand: Grundlaget for vandressourcerne på Balkan-
halvøen må opgraderes mht. volumen, pålidelighed og fore-
byggelse af  oversvømmelser ved at gå i gang med de mange 
omtalte projekter med flod- og vandbassiner og dæmninger 
til at inddæmme og regulere vandgennemstrømningen.

Den årlige gennemsnitlige nedbørsmængde er størst på 
den adriatiske side af  halvøen, med 1.016 mm på de vest-
lige bjergskråninger, men de største landbrugsområder er 

østvendte, hvor den årlige nedbørsmængde i gennemsnit er 
760 mm, og nogle gange nede på eller under 380 mm. 

Vandniveauet i dæmningerne er mange steder faldet, in-
klusive i Drin-floddalen (ikke at forveksle med floden Drina), 
der ligger vest for og parallelt med floden Vardar. Drin-bas-
sinet inkluderer Albanien, FYROM, Serbien og Montenegro, 
inklusive søen Ohrid, der danner grænse mellem FYROM 
og Albanien. Disse systemer udgør vigtige vandressourcer 
for de berørte lande, og er i dag utilstrækkelige.

Sejlads er muligt i visse områder, men vandregulering er 
alle steder nødvendigt for at kontrollere oversvømmelser. 
Det fulde potentiale for vandkraft i regionen er ikke blevet 
realiseret. Systemer for behandling af  spildevand er også 
hårdt påkrævede.

Afsaltning af  saltvand er en prioritet, især for Thessalo-
niki og andre ægæiske kystcentre i zonerne med ringe ned-
bør.  Afsaltning drevet af  atomkraft er den eneste effektive 
metode for storstilede installationer.

Grækenland – en handelsflådegigant
Grækenland har verdens største handelsflåde. Ud over 

hvad det betyder for almindelige økonomisk aktivitet ind-
befatter det også en værdifuld ressource af  faglært arbejds-
kraft i søfarts-, industri- og maskinværktøjssektorerne, 
samt en skibsbyggerikapacitet udstyret til højteknologiske 
opgaver. Denne ressource er afgørende for det samlede 
fremstød for udviklingen af  middelhavsområdet.

I 2011 kontrollerede græsk ejede rederier 3.325 skibe 
med en samlet kapacitet på 226,92 mio. tons dødvægt (dwt).  
Den græske flåde består af  2.014 fartøjer under græsk flag 
med en størrelse på 43,39 mio. dwt., hvilket udgør 39,52% 
af  EU’s kapacitet. Græske rederier havde pr. december 
2009 bestilt 748 nye skibe, svarende til 64,9 mio. dwt. De 
tilknyttede skibsbyggeri- og værftsanlæg er blandt de stør-
ste industriforetagender i landet og kunne medvirke i alle 
de opgaver, der er nødvendige for at integrere Grækenland 
i den eurasiske og afrikanske udvikling.

I Piræus er der 1.200 rederier, og mere end 250.000 græ-
kere tjener direkte eller indirekte til livet i skibsindustrien. 

Grækenland bruger en stor del af  sin skibsbyggerikapa-
citet til at bygge mindre fartøjer som fiskekuttere og kyst-
fartøj, da den interne transport mellem øerne er omfatten-
de. Ikke desto mindre er der fire til seks store skibsværfter, 
der er i stand til at bygge og reparere skibe på over 20.000 
tons. Tre af  disse kan bygge skibe over 100.000 tons. Der er 
masser af  plads til at udvide produktionen, eftersom disse 
værfter pga. krisen ikke udnytter hele kapaciteten.

Hele denne værftskapacitet kan også anvendes i ma-
skinværktøjsindustrien til fremstilling af  metalkonstruktio-
ner af  enhver art. Elefsis Skibsværft er et godt eksempel: 
Det har ikke alene bygget de mest moderne skibe, inklusive 
flådefartøjer og hurtige moderne færger til det græske mar-
ked, men det har også produceret togvogne til De græske 
Statsbaner. Skibsværftsindustrien, sammen med mange an-
dre store og sofistikerede græske industriforetagender, er 
således i stand til at bygge ethvert aspekt af  Grækenlands 
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infrastruktur på land, inklusive dele til tog og jernbaner, 
veje, broer, vandkraftsanlæg og andre kraftværker, afsalt-
ningsanlæg samt petrokemiske faciliteter.

Et berygtet negativt træk ved den græske rederisektor 
må imidlertid nævnes. Branchen er historisk set en uadskil-
lelig del af  det finansielle kompleks i City of  London, der 
i årtier tjente Det britiske Imperium. Men nu, med finans-
systemets krak, er den britisk kontrollerede gruppe af  for-
sikringsselskaber, rederier og handelshuse i kaos.

Under initiativet for en ny Marshallplan for Middelhavs-
bassinet kan den værdifulde græske skibsfartskapacitet blive 
omdirigeret til pligttro tjeneste for udvikling og gøre en ende 
på årtiers underdanighed for Londons netværk af  karteller, 
der hyrede græske skibe til at sejle med olie, fødevarer og 
andre varer under (privat kontrollerede) globale frihandel.

Søfarende der ser mod verdensrummet
De gamle grækere var de oprindelige »Søens Folk«, udø-

deliggjort af  Homers Iliaden. Dette, det mest berømte af  
alle digte, dokumenterer også alliancen mellem Søens Folk 
og Egyptens civilisation, begge var navigatører og astro-
nomer. Det var ud af  denne videnskabelige »alliance«, at 
Grækenlands store klassiske kultur med de græske tragedier 
og Platons filosofi opstod, der toppede med erobringen af  
Persien og udbredelsen af  den hellenistiske kultur over hele 
middelhavsområdet og langt ind i Centralasien.

Vor Marshallplan vil begynde processen med at om-
danne Grækenland fra en nation af  søfarende til en nation 
af  »rumfarende« astronauter, idet man direkte vil tage del 
i menneskehedens store udenjordiske udfordringer: Måne-
Mars-projektet og rejsen videre ud i galaksen. Det er på en 
måde allerede begyndt.

Det er ikke sandsynligt, at skibsbyggeriindustrien kan 
producere rumfartøjer, men i et tilfælde har det fremstil-
let et specialiseret fartøj til Grækenlands lille, men i mange 
henseender hypermoderne, rumforskningsprogram.

Elifis Skibsværft byggede DELTA-BERENIKE, et 
selvkørende specialfartøj, som bliver brugt som en fast 
platform til at bygge Kubikkilometer Neutrino-teleskopet, 
et af  kun fire, der i dag eksister i verden. Det er blevet op-
stillet på 5.200 meters dybde, det dybeste punkt i Europa.

Byggepladsen for teleskopet ligger 17 km ud for Pelo-
ponnes’ kyst. Hovedkvarteret for projektet er i Pylos, en 
lille by i Navarinobugten. Det gamle Pylos, der ligger få 
kilometer fra den moderne by, er hjemsted for Nestors 
Palads, kendt fra Iliaden, hvorfor projektet har fået nav-
net Nestor. Navarinobugten har givet navn til det berømte 
søslag, der fandt sted her i 1827. I vore dage er Pylos en 
soveby, vel besøgt af  turister, men nu er den ved at blive 
omdannet til hovedkvarter for et af  de mest sofistikerede 
forskningsprojekter i Europa, der også specialiserer sig i 
dybhavsforskning. Det anses for at være det bedste sted på 
Jorden for sådan et projekt, idet disse forskere, der opererer 
på de dybeste dele af  Middelhavet, i sidste instans vil udfor-
ske de dybeste dele af  vor galakse. 

Det bringer os til den vigtigste del af  vores plan for Græ-

kenland og Middelhavet: At bringe disse lande frem i første 
række mht. den globale udfordring fra det ydre rum. De kan 
inkorporeres i det grundlæggende projekt for at skabe in-
frastrukturen til det russiske forslag til et Strategisk forsvar 
af  Jorden (SDE). Meget af  denne infrastruktur vil have et 
»dobbelt formål«, så som at opstille 50 stationer i Europas 
seismiske region til at overvåge forvarsler om jordskælv, og 
placeringen af  10 satellitter som del af  infrastrukturen i et 
varslingssystem for jordskælv, der på samme tid vil kunne 
levere nødvendige data til udforskning af  kosmisk stråling. 
Den endelige plan med dens integrerede infrastruktur ville 
være en mission i stil med Manhattan-projektet, der ville 
føre til oprettelsen af  et antal forskningscentre i en stør-
relsesorden som Los Alamos og Oak Ridge Nationale La-
boratorier. Athens gamle lufthavn kunne være et ideelt sted 
for et af  disse laboratorier. (Lige nu er lufthavnen sat til salg 
iht. Trojkaens Memorandum, der forlanger privatiseringer.

Grækenland er, fra det højeste videnskabelige stand-
punkt, i en god position til at deltage i sådan et program. 
Der er i dag 12.000 græske videnskabsmænd, der arbejder 
udenfor landet, og antallet stiger dagligt. Skønt Grækenland 
bruger færre penge per indbygger på forskning end noget 
andet land i EU, er forskningen der udføres og videnskabs-
folkene selv blandt de bedste i Europa. De er koncentreret 
på en håndfuld forskningscentre, især det Nationale Obser-
vatorium i Athen, det Nationale Center for Videnskabelig 
Forskning, Demokritos, samt institutter på de store univer-
siteter i Athen og Thessaloniki m.fl.

Det Nationale Observatorium, grundlagt i 1842, har 
fem programmer, der omfatter Instituttet for Astronomi, 
astrofysik, rum-applikationer, og remote sensing (telemå-
ling). Nestor-projektet var et biprodukt fra det Nationale 
Observatorium. Observatoriet har allerede programmer 
for jord-solfysik, inklusive studier over vejrforhold i rum-
met. Programmet for remote sensing (telemåling) bliver al-
lerede anvendt til studier af  jordskælv. Selv om instituttet er 
vokset i det seneste årti, er det stadig relativt lille, men med 
tilstrækkelig finansiel støtte kunne det hurtigt blive større.

Det Nationale Center for Videnskabelig Forskning blev 
grundlagt i 1950 som Atomforskningscenter »Demokri-
tos«, med støtte fra USA’s atomprogram »Atomer for Fred«, 
hvorfra det modtog en forsøgsreaktor. Oprettelsen af  dette 
institut startede en bølge af  hjemsendelser af  videnskabs-
folk, der havde forsket i udlandet pga. af  den totale mangel 
på muligheder i Grækenland.

I dag er instituttet involveret i en bred vifte af  grund-
forskning med et personale på 1.000 forskere og medhjæl-
pere. Der findes derfor et fundament til at bygge et stort 
integreret nationalt laboratorium.

Grækenland kan blive en videnskabelig port, der funge-
rer som et internationalt center med en særlig mission for at 
tiltrække studerende og forskere fra Balkan-landene, Afrika 
og de eurasiske områder.

Denne artikel er oversat fra engelsk af Anne Stjern-
strøm og Percy Rosell.
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Grækenland:
Jernbaneaksen for den Ionianske/Adriatiske

Intermodale Korridor. 
EU’s transeuropæiske transportnetværks 

prioriterede projekt nr. 29

Prioriterede linjer
Sekundære linjer

Spanien/Portugal:
Forslag til højhastighedsjernbaner 

på Den iberiske Halvø. 
EU’s transeuropæiske transportnetværks 

prioriterede projekt nr. 19

Den nuværende sammenbrudskrise i eurolandene og det transatlantiske finanssystem kan kun løses gennem en Glass/Steagall-
bankopdeling, hvor man afskriver de finansielle bobleværdier, og skabelsen af  nationalbankkreditter til massive investeringer i store 
fremtidsorienterede infrastrukturprojekter. Øverst ses kort af  tre ud af  30 EU-prioriterede infrastrukturprojekter, som er blevet 
fremlagt, men som aldrig er blevet til noget, og kun vil realiseres ved en helt ny politik. Nederst ses to store potentielle vand- og infra-
strukturprojekter i Afrika, Afrika-passet og Transaqua-planen, som gennem etableringen af  inter-afrikanske infrastrukturkorridorer 
vil skabe grundlaget for at smide kolonitidens lænker, opbygge moderne økonomier og transformere ørken til frugtbar landbrugsjord.
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Italien:
Jernbaneaksen Berlin-Verona/

Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo
EU’s transeuropæiske transportnetværks 

prioriterede projekt nr.  1
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Nord- og Østafrika:
Afrika-passet: Fire faser af

transportkorridorer med
højhastighedstog og motorveje

Centralafrika:
Transaqua-planen for vand-

infrastrukturudvikling.
Omdirigerer vand fra Congofloden

til Tchadsøen


