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10. januar 2016 – I den nationale såvel som internati-

onale, ophedede debat over spørgsmålet om, hvad det 

var, der skete i Køln nytårsnat, og hvad kursen for flygt-

ningepolitikken må være, glemmer de fleste den sam-

menhæng, i hvilken denne udvikling udspiller sig: I det 

transatlantiske område, dvs. den vestlige verden, er fi-

nanskrakket i fuld gang, og efter at »bail-in«, dvs. ek-

sproprieringen af de insolvente bankers kreditorer efter 

»Cypern-modellen«, allerede er blevet anvendt i flere 

stater, er spekulanterne veget tilbage fra at købe obligati-

oner i den første uge af januar. I direkte forbindelse med 

dette kollaps stiger også faren for en global atomkrig. 

Hvad så siden, en grundig efterforskning af overgre-

bene på kvinderne i Køln, udført af bander af mænd med 

»nordafrikansk udseende«, vil bringe frem for dagens lys, 

så er hændelserne vand på højrefløjens mølle, lige fra 

Cameron til Trump og AfD (Alternative für Deutschland) 

og alle, der har angrebet Angela Merkels hidtidige flygt-

ningepolitik, og som ønsker at gennemføre den videst 

mulige reduktion af antallet af asylansøgere. Jens Spahn, 

statssekretær i Finansministeriet og forfatter til en bog, 

der skarpt angriber kansler Merkels politik, kræver på 

populistisk vis et »ramaskrig fra samfundet«. Det er vir-

kelig også nødvendigt – men ikke kun pga. de barbariske 

gerningsmænd i Køln, men først og fremmest pga. dem, 

der har forårsaget flygtningekrisen: imod folk som Bush, 

Cheney, Obama, Blair og Cameron, der har dækket hele 

Sydvestasien med krige, der var baseret på løgne, og som 

af geopolitiske grunde bevidst og med overlæg har op-

bygget terrororganisationerne, fra Mujaheddin og al-

Qaeda og al-Nusra og til ISIS, imod de valgte regeringer, 

og har forsynet dem med våben. Den »fiasko for staten«, 

som Spahn mht. flygtningepolitikken giver Merkel skyl-

den for, er i virkeligheden en »fiasko for politikken«, 

nemlig det angloamerikanske imperiums politik, der har 

lagt Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien og nu Yemen i 

murbrokker og aske, så mennesker ikke længere kan 

overleve der og derfor flygter derhen, hvor de håber på 

en chance for at overleve. Politiet havde ikke styr på den 

kaotiske situation nytårsnat. Hvorfor der ikke var forhøjet 

alarmberedskab for alle hovedbanegårde, når München 

hovedbanegård og banegården i Pasing blev lukket to 

gange, rejser spørgsmål. I hvert fald har Tyskland nu de 

»uskønne billeder«, som Spahn i sin bog mener, man må 

»bære« som følge af en »hård indgriben« imod flygtnin-

gene – blot er det ikke skrigende kvinder og børn ved 

udvisningen, som han vil tage med i købet, men det mid-

lertidigt retsfrie rum omkring Kølns Hovedbanegård. 

Og skylden for dette bærer bl.a. fortalerne for det 

»sorte nul« (på statsbudgettets bundlinje, -red.), en mo-

netaristisk nedskæringspolitik, der har væltet statsgælden 

som følge af redningspakker til hasardspilsgæld og ban-

kerotte banker over på befolkningen og samtidig har til 

hensigt at dække bankernes nuværende gæld gennem at 

beslaglægge indskydernes konti – det vil altså sige fi-

nansminister Wolfgang Schäuble og hans statssekretær 

Spahn, hvis politik vi har at takke for, at der i de seneste 

år er fjernet 16.000 stillinger i politiet samtidig med, at 

de får flere og flere opgaver, fra at sørge for sikkerhed 

under fodboldkampe og rockkoncerter og til at sørge for 

sikkerhed ved grænsen, osv., osv. Politiets fagforening 

har gentagne gange refereret til konsekvenserne af ned-

læggelsen af stillinger.  

Hvis blandingen af menneskefjendskhed og social 

kulde, der praktiseres af flokken omkring Schäuble, og 

som vi oplever i tilfældene med Grækenland, flygtninge-

ne og nu over for Italien, skulle være det »værdifælles-

skab« og den »førende kultur«, der angiveligt skulle gøre 



os så uhyre overlegne, så burde intet menneske, for hvem 

dets egen menneskelighed betyder noget, overhovedet 

ønske at være i nærheden af disse folk. 

Til denne kreds hører ikke alene Schäuble, om hvem 

selv partivenner siger, at han ville sælge sin egen bed-

stemor for at gennemføre sine ideer om en europæisk 

superstat, og Jens Spahn, der med sit »beredskab for 

hårdhed« selv udviser et yderst uskønt billede – af de 

»hæslige tyskere«, så at sige – men også Schäubles tidli-

gere nære medarbejder Markus Kerber, der i dag er chef-

forretningsfører for industrisammenslutningen BDI, og 

som i et bidrag til Spahns bog om flygtningeintegrationen 

siger: »Det kommer an på dosissen«, som om det med 

disse fortvivlede mennesker drejede sig om medicindrå-

ber imod forkølelse. 

Vi oplever i Tyskland i særdeleshed og i den transat-

lantiske sektor i almindelighed en total splittelse: På den 

ene side de mennesker, der i betragtning af den åbenlyse 

civilisationskrise går ind med deres egen personlighed og 

menneskelighed, som de mange frivillige hjælpere i 

flygtningekrisen, og på den anden side dem, der profite-

rer af dette system, og som iflg. princippet med de tre 

aber, der ikke kan se, høre eller sige noget, alle forsvarer 

det, der opretholder de for dem så behagelige privilegier, 

også, når dette indbefatter »uskønne billeder«, der viser 

sig for deres øjne, af en mørk tidsalder eller menneske-

hedens udslettelse i en atomar verdenskrig. Og altid efter 

princippet: Når Titanic går under, vil jeg stadig sidde på 

den bedste plads under den sidste middag med kaptajnen.  

Og som det så profetisk lyder i Schiller digt Klokkens 

sang:  

»Dog med de behændige magter, knyttes ikke evigt 

forbund, og ulykken skrider hastigt frem.« 

Den, der mener at kunne opbygge sin kommende kar-

riere som en politikkens popstjerne, idet han gør sig til 

fortaler for globaliseringssystemet, der netop, revl og 

krat, er i færd med at forsvinde i Orcus
1
, er blot en nar på 

det skib, der er opkaldt efter denne slægt i den satire, som 

Sebastian Brant offentliggjorde i 1494.  

Præcis lige så naragtig er den klike af journalister, der 

gentager mantraet om, at kollapset på den kinesiske børs 

skulle være ansvarligt for det sammenbrud, der nu er i 

færd med at udløses. Den kinesiske børs er kun en lille 

del af den kinesiske økonomi, og den kinesiske regering 

lader den bevidst skrumpe. Kina har i mellemtiden over-

halet Japan og Sydkorea med hensyn til eksport af høj-

teknologiske produkter, som højhastighedstog, satellitter 

og atomteknik. I det aktuelt eskalerende finanskrak er 

realøkonomiske kapaciteter det, der forbliver, mens vir-

tuelle børstitler kan udslettes med et tryk på computerta-

sten.  

Der findes i øjeblikket kun et eneste, strategisk tiltag, 

der kan skabe en løsning på de forskellige kriser – den 

finansielle, økonomiske, flygtningerelaterede og moral-

ske krise – og det er den kinesiske regerings tilbud om 

samarbejde om opbygningen af den Nye Silkevej, på 

basis af en win-win-strategi. Vi må omgående gøre en 

ende på City of Londons og Wall Streets kasinoøkonomi, 
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til hvis undersåtter Schäuble, Spahn, Kerber og den tid-

ligt falmende Jörg Asmussen hører, gennem den omgå-

ende vedtagelse af en bankopdelingslov i traditionen efter 

Franklin D. Roosevelts Glass/Steagall-lov. Og dernæst 

må vi have et kreditsystem som det, Tyskland havde med 

KfW (Kreditanstalt for Genopbygning) under genopbyg-

ningen efter Anden Verdenskrig. Flygtningekrisen kan 

hverken løses gennem hr. Spahns uskønne, dvs. afskyeli-

ge metoder, eller gennem de ligeså virkelighedsfjerne 

forslag fra Wolfgang Ischinger, der ligeledes er gået ind 

for Spahns bog. Den eneste vej til at løse denne krise er 

at udvikle en storslået »Marshallplan« for Sydvestasien 

såvel som for Afrika. Og det eneste forslag, der findes til 

dette, er opbygningen af den Nye Silkevej som opbyg-

ningsplan for hele Sydvestasien og Afrika. 

Hvis vi i Tyskland vil overtage det historiske ansvar, 

som så at sige pga. omstændighederne er landet i vores 

skød, så må vi nu tage initiativet og gå ind for »Silkevejs-

Marshallplanen«, før handlingsplanen tages ud af vore 

hænder gennem de fremvæltende begivenheder. Senest 

siden nytårsnat må det stå klart for alle tænkende menne-

sker, at vi er nået til et historisk punkt, som Friedrich 

Schiller har betegnet som »punctum saliens«, som det 

altafgørende punkt i skuespillet. Hvis vi mislykkes, ender 

historien som en tragedie; men hvis vi griber anledningen 

til at etablere et nyt paradigme, så kan vi indlede en ny 

æra for menneskeheden. Den Nye Silkevej som program 

for opbygningen af de ødelagte og underudviklede regio-

ner i verden er den chance, som vi må gribe. 
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