
Den 18. april 2016 afholdte Schiller Instituttet og Executive Intelligence Review et seminar på Frederiksberg med 
deltagelse af repræsentanter fra ambassader, institutioner, erhvervsliv og interesserede samfundsborgere. Seminaret 
blev indledt med musik i form af sangen Fischerweise af Schubert, og Ritorna Vincitor! fra Aida af Verdi opført af 
Leena Malkki, sopran, og Dominik Wizjan, klaver. Derefter fremlagde Helga Zepp-LaRouche, grundlægger og in-
ternational præsident for Schiller Instituttet, et billede af den uhyggelige strategiske, finansielle og politiske krise 
verden befinder sig i, men præsenterede samtidigt det nye paradigme, der kan give menneskeheden en gylden fælles 
fremtid. Hussein Askary, Schiller Instituttets koordinator for Sydvestasien, præsenterede derefter en vision for de fan-
tastiske muligheder, der er for at udvikle Sydvestasien og Afrika i forlængelse af Schiller Instituttets Verdenslandbro 
og Kinas program for Den Nye Silkevej. Sidste taler inden diskussionen var Hr. Abbas Rasouli fra Irans ambassade 
i Danmark, der fortalte om landets planer om at forbinde Europa og Asien i en tale om Silkevejen og Iran-faktoren. 

Videoerne og lydfilerne af musikken, alle taler og dias findes på www.schillerinstitut.dk/si/?p=12525.

Ærede deltagere, damer og herrer. 
Jeg ønsker at starte min præsentation, ved at fremvise 

et synspunkt, som nok er usædvanligt, når man diskuterer 
den strategiske situation, men som jeg mener, er temmeligt 

passende.
Dette er en video i forøget hastighed, der viser Jorden 

set fra rummet. Det er et syn, der normalt er forbeholdt 
astronauter, kosmonauter og taikonauter. De kommer alle 
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tilbage fra deres tur i rummet med den opfattelse, at der 
kun er en menneskehed, og at vores planet, som er meget 
smuk og blå, er meget lille sammenlignet med Solsystemet 
og den langt større Galakse, for ikke at tale om de milliarder 
af  galakser som er derude i vores univers.

Efter dette syn følger automatisk spørgsmålet om, hvor-
dan fremtiden ser ud. Hvor bør menneskeheden være om 
100 år, om 1.000 år eller om 10.000 år? Man må gøre brug 
af  sin forestillingsevne. Om 10.000 år er det nok lang tid 
siden, at vi koloniserede Månen, vi har gennemført mange 
succesrige missioner til Mars, vi har en langt bedre forstå-
else af  vores solsystem og vores galakse, og vi har fået en 
meget dybere indsigt i de principper, der ligger til grund for 
vores univers.

Husk lige, at det tog 100 år før den moderne videnskab 
kunne bekræfte, at Einsteins koncept om gravitationsbøl-
ger var korrekt. De sidste 10.000 år af  menneskehedens 
historie har bragt enorme fremskridt. Men forestil jer, 
hvordan det vil se ud, hvis denne vækst fortsætter ekspo-
nentielt. Som følge af, at der ingen begrænsning er på men-
neskehedens kreativitet og forbedringsmuligheder, kan vi 
om 10.000 år leve i en vidunderlig verden.

Så lad os tage dette fremtidsperspektiv og derfra se til-
bage på nutiden for at få det rette perspektiv.

I går bragte søndagsudgaven af  New York Times en 
artikel med overskriften »Kampen for at få de nyeste mo-
deller af  atomvåben truer med at genoplive den kolde krig«, 
som i detaljer gennemgår, hvordan USA, Rusland og Kina 
er i gang med at udvikle en ny generation af  små og min-
dre ødelæggende atomvåben, som gør dem mere brugbare. 
James Clapper, USA’s nationale efterretningsdirektør, bliver 
citeret for at sige, at verden er trådt ind i en ny koldkrigs-
spiral, der har helt andre spilleregler, end det var tilfældet 
under doktrinen om Gensidigt Sikret Ødelæggelse.

Den tidligere NATO-doktrin om Gensidigt Sikret Øde-
læggelse gik ud fra en antagelse om, at atomvåbnenes øde-
læggende kraft er så gruopvækkende, da de vil føre til tilin-
tetgørelse af  hele menneskeheden, at ingen person ved sine 
fulde fem nogensinde ville bruge dem. På den måde var 
man afskrækket fra nogensinde at bruge dem.

Dette princip er nu trådt ud af  kraft. Det, der nu bli-
ver åbent diskuteret, selv på forsiden af  New York Times, 
er det, vi sammen med en meget lille gruppe eksperter, i 

lang tid var de eneste, der 
snakkede om: forestillingen 
om, at man med de moderne 
taktiske atomvåben, f.eks. 
B12-61, i kombination med 
stealth fly med hypersoni-
ske missiler (dvs. over Mach 
5 – red.) faktisk kan vinde en 
atomkrig.

Theodore Postol og Hans 
Kristensen, begge meget re-
spekterede militæreksperter, 
har udførligt beskrevet, hvor-
for ideen om en begrænset 
atomkrig er helt og holdent 
grotesk, fordi forskellen mel-

lem konventionel krig og atomkrig netop udgøres ved, at så 
snart en part begynder at bruge atomvåben, så vil krigens 
logik føre til, at hele arsenalet fra alle sider vil blive affyret. 
Det vil så være menneskehedens endeligt. Vi er tættere på 
den fare, end de fleste folk overhovedet tør tænke på, for 
hvis de gjorde det, så ville de ikke forholde sig så passivt, 
som de gør nu.

Derfor vil jeg også gerne understrege – og det er formå-
let med at arrangere møder som dette seminar og mange 
andre konferencer – at vi er nået til et punkt i menneske-
hedens historie, hvor geopolitik må erstattes af  et helt nyt 
paradigme. Det er årsagen til, at jeg startede med verden set 
fra rummet. Vi har brug for et nyt paradigme, som grund-
læggende tager afsked med den geopolitiske idé, som har 
forårsaget to verdenskrige i det 20. århundrede. Dette nye 
paradigme må være helt anderledes end det, som regerer 
verden i dag.

Lige nu har vi voksende spændinger i Det Sydkinesiske 
Hav. Politikerne og nabolandene er ekstremt bekymrede 
for, hvad der kan ske i tiden fra i dag og frem til afgørelsen 
af  retssagen i Haag. Der finder meget store øvelser sted 
omkring Nord- og Sydkorea, hvor befolkningen i området 
er enormt bekymrede for, at den mindste provokation kan 
føre til brugen af  atomvåben.

Nato fortsætter sin udvidelse mod Ruslands grænse. 
Lande som Polen og Litauen beder om at få de nævnte mo-
derniserede atomvåben stationeret indenfor deres grænser, 
selvom det gør dem til primære mål.

USA fortsætter med at bygge missilskjoldet, som ellers 
blev solgt som værende vendt mod Iran, men efter aftalen 
mellem P5+1-landene og Iran er det klart, at det altid bare 
var en undskyldning og at målet altid har været, at lamme 
Ruslands evne til at gennemføre et gengældelsesangreb.

Så er der hele Sydvestasien, som stadig lider under man-
ge forfejlede kriges gruopvækkende ødelæggelse og kon-
sekvenserne deraf. Pludselig opstår der »episoder« mellem 
Nato og Rusland i Østersøen, som ellers indtil nu var et 
fredeligt område uden konflikter (der refereres til de gen-
tagne møder den 11. og 12. april mellem destroyeren USS 
Donald Cook og en russisk Ka-27 helikopter samt to rus-
siske Su-24 jetfly. USS Donald Cook befandt sig 130 km fra 
Kaliningrads kyst –red.).

Ugebladet Middle East Briefing bragte en artikel om 
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Obamas kommende besøg til Riyadh, Saudi-Arabien, den 
20. april, hvor det diskuteres, at mødet vil blive begyndel-
sen på et nyt forhold mellem Mellemøsten og NATO, og 
at Obama vil forsøge at etablere et nyt forhold mellem 
NATO og landene i GCC, Golfstaternes Samarbejdsråd.

Vi har en situation, hvor New York Times, også i går – 
og jeg citerer fra disse aviser for at vise, at dette ikke blot er 
noget, som vi mener, men noget, som nu debatteres i det 
offentlige rum – beskriver, at konflikten i Det Sydkinesiske 
Hav ikke så meget omhandler et par ubeboede rev og klip-
per, eller et par småøer, men er USA’s forsøg på at stoppe 
Kinas voksende indflydelse. Og ikke kun Kinas fremgang, 
men hele Asiens. Mens Kina og Asien hæver sig så er der 
tilbagegang i hele det transatlantiske område.

Lige nu, er vi på vej imod en ny finanskrise, og alt tyder 
på, at vi vil få den samme form for kollaps som i 2008. Si-
den begyndelsen af  året har vi allerede set private firmaer 
indstille betalingerne på gæld til en samlet værdi af  50 mil-
liarder dollars, hvilket er på niveau med det, der skete i 2009 
(hvor private firmaer indstillede betalingerne på gæld for 
rekordhøje 60 mia. dollars frem til udgangen af  april -red.).

Under disse omstændigheder, hvor hele det transatlan-
tiske område er i tilbagegang, forsøger USA stadig at holde 
fast ved opretholdelsen af  en unipolær verden. Nu er det 
bare sådan, at verden i virkeligheden ikke længere er unipo-
lær, men omdrejningspunktet for den amerikanske politik 
helt frem til i dag et stadig projektet for »Det Nye Ame-
rikanske Århundrede«, den såkaldte Wolfowitz-doktrin. 
Denne neokonservative ide går ud på, at intet land, eller en 
sammenslutning af  lande, nogensinde skal have lov til at ud-
fordre USA’s magtposition. I en verden med brintbomber, 
så kan en sådan insisteren på at opretholde en uholdbar ver-
densorden meget hurtigt føre til civilisationens udslettelse.

Faktum er, at Kina over de sidste 30 år har skabt et 
økonomisk mirakel af  svimlende dimensioner. Og landet 
fortsætter, på trods af  rygterne i medierne om Kinas øko-
nomiske nedtur. Indien har netop nu den højeste vækstrate 
i verden, den er på over syv procent. Mange andre asiatiske 
lande har udtrykkeligt formuleret officielle målsætninger 
om at blive industrinationer inden for en kort årrække. Den 
kinesiske økonomi er på vej fremad igen. Man har netop 
erklæret, at Kina i løbet af  de næste fem år vil importere 
for 10 billioner dollars. Landet vil samtidig investere 600 
milliarder i udlandet. Hver eneste dag skabes der 10.000 
nye firmaer i Kina.

Så hvis man betragter udviklingen, specielt siden sep-
tember 2013 hvor præsident Xi Jinping i Kasakhstan er-
klærede, at Den Nye Silkevej, »Et Bælte, En Vej«, nu var på 
agendaen, så er mere end 60 nationer, på de to og et halvt år 
siden da, gået med i projektet. De har skabt Den Nye Silke-
vej, Den Maritime Silkevej. Disse nationer har skabt et helt 
sæt af  alternative økonomiske og finansielle institutioner, 
såsom AIIB, der, på trods af  USA’s massive pres imod an-
dre nationers deltagelse, havde mere end 60 medlemsnatio-
ner ved grundlæggelsen (deriblandt Danmark – red.). Den 
Nye Udviklingsbank er også lige begyndt at fungere. Der er 
Fonden for Den Nye Silkevej, Fonden for Den Maritime 
Silkevej, Shanghai Cooperation Organisation Development 
Bank og mange flere. Alle disse blev grundlagt, fordi IMF 

og Verdensbanken ikke investerede i den infrastruktur, der 
behøves her og nu.

Disse banker er nu involverede i projekter af  yderst 
imponerende dimensioner. For eksempel investerer Kina 
46 milliarder dollars i Kina/Pakistan-korridoren. Efter 
præsident Xi Jinpings besøg til Saudi-Arabien, Egypten og 
Iran har Iran erklæret, at landet nu vil deltage fuldt ud i 
udviklingen af  »Et Bælte, En Vej«-projektet og Den Nye 
Silkevej. Grækenland har ligeledes, efter Kinas investerin-
ger i havnen i Piræus, erklæret, at nationen vil udgøre broen 
mellem Kina og Europa. 16+1-landene (også kendt som 
»China-CEEC« – red.), det vil sige de central- og østeuro-
pæiske lande. har lige erklæret, at de ønsker at deltage i et 
samarbejde, hvor Kina skal hjælpe disse lande med at bygge 
et netværk af  højhastighedstog. Andre projekter, som EU 
ikke ville finansiere, bliver nu bygget af  Kina. For eksempel 
Donau-Oder-Elbe-kanalen, som vil forbinde disse landes 
vandveje. Ved Xi Jinpings nylige besøg til Tjekkiet erklæ-
rede den tjekkiske præsident Miloš Zeman, at Prag, »Den 
Gyldne By«, skal være indgangsporten mellem Silkevejen 
og Europa. Også Østrig og Schweiz er helt med på vognen 
og forstår hvilke fordele, det vil bibringe deres lande, at 
deltage i Den Nye Silkevej.

Da præsident Xi Jinping ved APEC mødet i oktober 
2014 tilbød præsident Obama at deltage i alle disse projek-
ter omkring et »Win-Win«-perspektiv, var det ikke blot et 
tilbud om økonomisk samarbejde, men et forslag til en helt 
ny måde at have internationale relationer på, som han satte 
på dagsordenen, som netop var udformet med tanke på at 
overvinde geopolitik. Den nye model er baseret på respekt 
for andres suverænitet, et princip om ikke at blande sig i an-
dre landes interne affærer og en respekt for de anderledes 
sociale systemer, som andre lande vælger at have. Det ville i 
virkeligheden på en måde være en realisering af  de princip-
per, som i forvejen er fremstillet i FN’s charter.

Hvordan reagerede Vesten? Meget, meget tvetydigt. USA 
gav faktisk aldrig noget svar på Xi Jinpings tilbud. Man bli-
ver i stedet ved med at insistere på en unipolær verden. Det 
er f.eks. meget, meget klart formuleret i TPP, såvel som i 
TTIP når det gælder Europa, at det er USA, der skal be-
stemme reglerne for samhandel i Asien og ikke Kina. For 
nyligt erklærede USA’s forsvarsminister Ash Carter, sammen 
med Natos øverstkommanderende for alliancens styrker i 
Europa, General Breedlove, at USA fjende nummer et er 
Rusland, dernæst følger Kina, den tredje er Iran, så Nordko-
rea den fjerde, og først på femtepladsen kommer terrorisme. 

Det sker på trods af  at mange andre statsmænd, som 
f.eks. USA’s udenrigsminister John Kerry såvel som Tysk-
lands udenrigsminister Steinmeier samt mange andre, for 
nyligt har udtalt, at ingen af  verdens afgørende problemer 
kan løses uden et samarbejde med Rusland og Kina. For 
eksempel ville P5+1-aftalen med Iran aldrig være blevet 
til noget, hvis det ikke var for den konstruktive rolle, som 
både Rusland og Kina spillede. Uden Putins meget intel-
ligente intervention i den militære situation i Syrien ville det 
nuværende potentiale for en politisk løsning ikke eksistere.

Ud over det militære pres [der bliver lagt på Kina og 
Rusland], er der også et enormt pres på de nye institutioner 
som AIIB, Den Nye Udviklingsbank osv., for at de ikke 
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skal isolere sig fra kasinoøkonomien, men derimod følge de 
»internationale standarder.«

Det er ret latterligt at snakke om »internationale stan-
darder« i disse tider med Panamapapirerne, diverse LI-
BOR-skandaler, de mange skandaler omkring hvidvaskning 
af  penge i mange af  disse banker osv. Hvad er de »inter-
nationale standarder« i det vestlige finanssystem egentlig?

Lad os nu være realistiske. På IMF’s og Verdensbankens 
møde, der lige fandt sted i Washington, D. C. sidste week-
end, var der bag scenen fuldkommen panik, men ingen 
turde bringe det ud i det åbne. Bag scenen snakkede folk 
om det, som den tidligere IMF-chef  Strauss-Kahn har talt 
om offentligt gentagne gange, nemlig at vi er på vej mod en 
»perfekt politisk storm«. Hvis en af  de såkaldte »too-big-
to-fail«-banker [Banker, der er for store til, at man kan lade 
dem gå ned, fordi det ville true hele finanssystemet -red.] 
kollapser, så vil det føre til en krise, der vil være langt, langt 
værre end den i 2008.

Ved det seneste Verdensøkonomiske Forum i Davos 
sagde den tidligere cheføkonom for Bank for International 
Settlements (BIS), William White, at verdens finanssystem 
er så aldeles overforgældet, at der kun er to mulige udveje: 
Enten laver man en ordnet afskrivning af  gælden ligesom 
i et jubelår, hvor man bare siger: »disse gældsbeviser kan 
ikke betales«, og så afskriver man dem, eller man vil få et 
ukontrolleret kollaps.

Situationen er yderligere forværret af, at alle de »værk-
tøjer« centralbankerne brugte i 2008, som for eksempel re-
duktion af  renten, redningspakker og billige lån til banker-
ne, ikke længere fungerer. Da kapløbet om nul-renter, eller 
endda negative renter, for alvor startede sidste måned, da 
den japanske centralbank, Norges centralbank og ECB ind-
førte en udlånsrente på nul procent, eller endda en negativ 
rente, gav det faktisk bagslag! Det havde den modsatte ef-
fekt: Frem for at føre til flere investeringer i den reelle øko-
nomi førte det til en deflationær forværring af  kollapset.

Da ECB’s chef  Mario Dragi for nyligt indrømmede, at 
»jo, jo, vi snakker om helikopterpenge,« og Ben Bernanke 
fulgte trop og sagde »Ja, vi har brug for helikopterpenge« – 
det vil sige den elektroniske skabelse af  ubegrænsede mæng-
der af  værdiløse penge, virtuelle penge – så erklærede de fak-
tisk, at det transatlantiske finanssystem har nået sin allersid-
ste fase. For efter helikopterpenge er der kun fordampning.

Men det er kun den mest synlige del af  krisen. En anden 
krise, som er på et andet område, men lige så systematisk, 
er Europas flygtningekrise. Jeg støttede kansler Merkel, 
da hun til at starte med sagde, at vi kan håndtere det, vi 
kan sørge for disse mennesker. For første gang sagde jeg: 
»Denne kvinde gør det rigtige.« Jeg ved godt, at der var 
en masse international kritik, men hun handlede på grund-
lag af  Genevekonventionen for flygtninge og det var det 
rigtige at gøre. Men reaktionerne fra de andre europæiske 
lande afslørede en underliggende, grundlæggende fejl i EU. 
Denne fejl var ikke forårsaget af  flygtningene, men kom 
blot til overfladen ved denne første alvorlige prøve. Det 
blev klart, at i det EU, som er udlagt i Maastricht-traktaten 
og videreført i Lissabon-traktaten, så er der ingen enhed, 
ingen solidaritet. Med sammenbruddet af  Schengen-afta-
len, som giver fri passage indenfor EU’s grænser, da man 

lukkede den såkaldte Balkan-rute, for at forhindre flygtnin-
gene i at komme, så er grundlaget for den fælles europæiske 
valuta også væk. Uden Schengen-aftalen er muligheden for 
at euroen holder meget usikker.

Med det seneste tiltag fra EU, hvor man har lavet en 
aftale med Tyrkiet – helt ærligt, det er en fuldkommen fallit-
erklæring for hele EU-politikken. Det sker på et tidspunkt, 
hvor Ruslands ambassadør til FN, Vitaly Churkin, lige har 
fremlagt bevis i FN’s sikkerhedsråd for, at Tyrkiets regering 
fortsat leverer våben og andre logistiske midler til ISIS. Og 
så beslutter man sig for at give Tyrkiet seks milliarder euro. 
For hvad? For at de skal modtage flygtningene. Amnesty 
International har allerede sagt, at der ikke er nogen garanti 
for at disse mennesker vil blive beskyttet, men at Tyrkiet 
derimod nok vil sende dem tilbage til krigszonerne i Syrien, 
Afghanistan osv.

Se på billederne fra Idomeni, hvor det makedonske po-
liti bruger tåregas mod de fuldstændig desperate flygtninge. 
Se, hvordan Grækenland, i stedet for at have flygtninge-
lejre, som på en eller anden vis ville behandle disse uheldige 
menneskers sager, så er de under pres fra EU i stedet blevet 
til tvangslejre. Pave Frans var for nyligt i Lesbos sammen 
med den græske kirkes overhoved, patriark Bartholomæus, 
og Bartholomæus sagde netop, at EU’s politik overfor flygt-
ningene er en fuldkommen falliterklæring for Europa. Læ-
ger Uden Grænser har forladt Grækenland, fordi de ikke vil 
være medskyldige i den morderiske politik, der bliver ført 
i disse tvangslejre, hvor det ikke er lægerne, men derimod 
politiet, der bestemmer, hvem der er patient eller ej. Frem 
for at beskytte disse mennesker, der flygter fra krig og for-
følgelse, behandler man dem nu som kriminelle.

Blot nogle få dage efter denne afskyvækkende aftale 
mellem EU og Tyrkiet viser det sig, at den allerede er slået 
fejl. Al snakken om de såkaldte europæiske værdier, men-
neskerettigheder, humanisme osv., er røget i skraldespan-
den. Nu tager flygtningene, der jo givetvis stadig flygter for 
deres liv, i stedet til Libyen, hvorfra de forsøger at komme 
med små både til Italien. I går var der så endnu engang 
nyheder om, at 400 mennesker er druknet i Middelhavet. 
Det vil kun fortsætte og det vil hjemsøge de mennesker, der 
nægter at forandre deres adfærd.

Nu er der så en ny faktor i situationen, som nok vil for-
årsage en del pludselige overraskelser. Det er et program, 
som CBS sendte søndag for en uge siden i udsendelsen »60 
Minutes«, om Bush- og Obama-regeringernes hemmelig-
holdelse af  de berygtede 28 sider, som blev censureret ud 
af  den rapport, der blev udgivet af  den undersøgelseskom-
mission, med medlemmer fra begge kongressens kamre, 
der skulle efterforske, hvad der skete den 11. september 
2001. Som mange eksperter allerede har nævnt, og hvil-
ket endnu engang blev bragt på banen i denne udsendelse, 
omhandler disse sider Saudi-Arabiens rolle i terrorangrebet 
den 11. september 2001. I går snakkede så samtlige talk-
shows i USA og alle medierne om, hvordan Bush-regerin-
gen mørklagde dette og hvordan den nuværende regering 
stadig mørklægger de kriminelle handlinger.

Saudiaraberne blev temmelig meget ude af  sig selv – 
hvilket blev dækket af  The New York Times – og truede 
med at sælge amerikanske statsobligationer til en værdi af  
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750 mia. dollars, hvis den amerikanske regering tillod ind-
førelsen af  en lov, der ville gøre det muligt at bringe Saudi-
Arabien for retten for deres medskyld i 11. september. Det 
er ikke et tegn på suverænitet og kontrol, men på afmagt. 
Der er flere amerikanske senatorer, deriblandt fru Gilli-
brand fra New York, der kræver at spørgsmålet om Saudi-
Arabiens rolle i 11. september skal sættes på dagsordenen 
i forbindelse med Obamas tur til Riyadh denne uge. Det 
bliver måske ikke tilfældet, men det er ikke enden på histo-
rien, for nu er ånden ude af  flasken.

Altså. Hvordan skal vi forholde os til alle disse mange, 
mange kriser? Jo, der er en løsning på alle disse proble-
mer. De transatlantiske nationer burde bare gøre præcist, 
som Franklin D. Roosevelt gjorde i 1933 for at løse den 
daværende finanskrise. Gennemfør en komplet bankopde-
ling – Glass/Steagall – og del den sunde bankvirksomhed 
fra hele det offshore mareridt, som nu bliver afsløret af  
Panamapapirerne. Men husk, at dette firma, Mossack Fon-
seca, kun er det fjerdestørste af  sin slags og der er stadig 11 
millioner dokumenter, der mangler at blive gennemlæst og 
bearbejdet. Men vi må tilbage til den form for et internatio-
nalt kreditsystem, som var udformet under Bretton Woods-
finanssystemet, før Nixon afskaffede den faste valutakurs i 
1971, hvilket åbnede porten for valutaspekulation og først 
og fremmest for skabelsen af  diverse offshore pengemar-
keder, med ubegrænset pengeskabelse og de andre krimi-
nelle former for aktiviteter, der nu kommer frem.

Derefter må vi afskrive de forskellige nationers ubetale-
lige statsgæld, som blev akkumuleret og voksede eksplosivt 
efter bankpakkerne i 2008 og fremefter. Og vi må som ud-
gangspunkt afskaffe hele derivatmarkedets giftige værdipa-
pirer, for de er en byrde som forhindrer enhver investering 
i realøkonomien.

Efterfølgende må vi lave en Marshall Plan for en ny sil-
kevej. Den eneste grund til at jeg bruger begrebet »Marshall 
Plan«, på trods af  at Kina gør meget ud af  at understrege, 
at de ikke ønsker at forbinde Den Nye Silkevej med noget, 
der har at gøre med Den Kolde Krig, er, at det minder de 
amerikanske og europæiske befolkninger om, hvordan det 
er muligt at genopbygge krigshærgede økonomier, ligesom 
det skete i Europa efter 2. Verdenskrig.

Med den syriske våbenhvile, der blev forhandlet på 
plads af  USA’s udenrigsminister John Kerry og Ruslands 
Sergei Lavrov – omend den stadig er skrøbelig – er der 
en mulighed for en fredelig udvikling i Syrien såvel som 
andre lande i området. Men det er helt afgørende, at om-
rådets befolkninger straks får at se, at fredsprocessen fører 
fremskridt med sig. Derfor skal genopbygningen gå i gang 
med det samme, ikke bare af  de ramte områder og ødelagte 
byer, men af  området som helhed. Fra Afghanistan til Mid-
delhavet, fra det nordlige Kaukasus ned til Den Persiske 
Golf. At bygge en enkelt bro i et enkelt land er ikke at byg-
ge infrastruktur. Der skal udformes en integreret plan for, 
hvordan man transformerer hele regionen, som mestendels 
består af  ørken.

Så ideen er at have en gennemarbejdet plan for at gøre 
ørknerne frodige, bygge grundlæggende infrastruktur, gøre 
det salte havvand ferskt ved hjælp af  afsaltningsanlæg, tage 
kontrol over atmosfærens vandstrømme ved at mestre ioni-

sering af  luften og meget mere. Derefter bygger vi infra-
strukturkorridorer, nye byer, og giver derved håb til regio-
nens befolkning, specielt de unge, så de ikke kan se nogen 
grund til at gå i hellig krig, men i stedet vil blive læger og 
ingeniører og tage sig af  deres familier og deres fremtid.

Dette er ikke længere bare et fint program, for da Xi 
Jinping besøgte Iran for to måneder siden, fremlagde han 
en plan om at føre Den Nye Silkevej ind i dette område. 
Det eneste, der skal til, er altså at udvide Silkevejen. Det 
første tog er allerede ankommet til Teheran. Den udvikling 
skal bare fortsætte fra Iran gennem Irak til Syrien og helt 
til Egypten. Man skal anlægge andre ruter fra Afghanistan 
gennem Pakistan til Indien. Fra Centralasien gennem Tyr-
kiet til Europa, og det kan helt indlysende lykkes, for pro-
blemet er så stort at alle områdets naboer, Rusland, Kina, 
Indien, Iran, Egypten, men også de lande, der nu næsten 
går under grundet flygtningekrisen, som f.eks. Tyskland, 
Italien, Grækenland, Frankrig og mange andre europæiske 
lande, kan se den absolutte nødvendighed for at samarbejde 
om konstruktionen af  en sådan Silkevej, en Marshall Plan 
for genopbyggelsen og videreudviklingen af  Mellemøsten/
Sydvestasien såvel som hele Afrika, eftersom den økonomi-
ske situation på det kontinent er ligeså slem.

Vi må overbevise USA om at det er i landets bedste 
interesse at samarbejde om en sådan udvikling og forlade 
den geopolitiske tankegang. Ikke alene skal USA opfordres 
til et samarbejde om en sådan udvikling i det område, men 
USA har selv stærkt brug for et projekt som Den Nye Sil-
kevej. Hvis man kigger på forholdene ikke blot i USA’s fi-
nanssektor, særligt den fysiske økonomi, hvis man ser på 
de sociale konsekvenser af  det økonomiske kollaps, som 
f.eks. de voksende selvmordsrater blandt alle aldre af  den 
hvide befolkning, og særligt blandt kvinder mellem 20 og 40 
år, der lever i landområder, hvor den er mere end firdoblet 
inden for 15 år, så er det et tegn på, at hele samfundet er 
ved at bryde sammen.

Kina har på den anden side bygget 20.000 km højhastig-
hedstog. Fremragende førsteklasses højhastighedstog. Lan-
det vil i år 2020 have 50,000 km. Hvor mange kilometers 
højhastighedstog har USA bygget? Ingen!

Men hvis USA gik med i Den Nye Silkevej og deltog 
i en økonomiske genopbygning ligesom den, Franklin D. 
Roosevelt gennemførte omkring Tennessee Valley Aut-
hority-planen med Reconstruction Finance Corporation i 
1930’erne, så ville USA på meget kort tid kunne blive et me-
get, meget velstående land, som igen ville blive betragtet af  
resten af  verden som »et frihedens fyrtårn og et åbenhjer-

Schiller Instituttets magnettogsforslag for USA: fase 1 med 26.000 
miles i sort eller blåt, og fase 2 med 42.000 i grå eller rødt.
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tighedens tempel«, som var den idé USA blev grundlagt på.
Så hele verdens samlede skæbne afhænger af, om vi vil 

være i stand til at få USA til at vende tilbage til sin stolte 
republikanske tradition og ophøre med at tænke som et im-
perium, for det kan under ingen omstændigheder fortsætte. 
Alle imperier i menneskehedens lange historie er nemlig 
gået i opløsning, når de gabte over mere, end de kunne 
magte og derefter kollapsede. Der findes ikke en eneste 
undtagelse.

Lad os derfor vende tilbage til den ide, jeg begyndte 
med: Lad os møde alle de nutidige problemer ud fra ideen 
om, hvor menneskehedens fremtid befinder sig. Hvor skal 
vi være? Eksisterer vi stadig, eller har vi ødelagt os selv? Og 
det stiller krav om et paradigmeskifte, som må være ligeså 
dybtgående og grundigt, som skiftet fra den europæiske 
middelalder til det moderne Europa. Denne forandring var 
forårsaget af  sådanne fremragende individer som Nicolaus 
Cusanus, men også Brunelleschi, Jeanne d’Arc og mange 
andre. Det, de gjorde, var at afvise tankegodset i det gam-
le paradigme; skolastikken, aristotelismen – alle de falske 
ideer, som førte til destruktionen i det 14. århundrede – 
og erstatte dem med et helt nyt billede af, hvad mennesket 
er, mennesket som »imago viva dei«, hvilket var ensbety-
dende med det ubegrænsede kreative potentiale og en evne 
til vedvarende forbedring hos mennesket.. Det førte til et 
nyt menneskebillede, som forårsagede en opblomstring af  
videnskaberne, moderne videnskab, fremkomsten af  den 
moderne nationalstat og muliggjorde udviklingen af  den 
klassiske kunst.

Det er netop, hvad vi skal gøre i dag. Vi skal ophøre med 
at tænke i geopolitiske baner og i stedet fokusere på menne-
skehedens fælles interesser. Men hvad er »menneskehedens 
fælles interesser?« Det er først og fremmest videnskabeligt 
samarbejde om at udrydde hungersnød og fattigdom, om 
at udvikle behandlinger imod sygdomme, der vil øge alle 
menneskers livslængde. Vi må have grundlæggende forsk-
ning i, hvad der er selve livets princip. Hvorfor eksisterer 
liv? Hvordan fungerer det? Hvad er egentlig den dybere 
lovmæssighed i vores univers? Og vi må fastlægge hvad 

menneskers identitet egentlig er, hvad der er enestående 
ved menneskeheden.

Og jeg har en forestilling om fremtiden som værende 
fuld af  glæde. Vi kommer nemlig til at opdage nye videnska-
belige principper og nye principper indenfor klassisk kunst, 
og vi kommer til at skabe en ny renæssance. Lige som Den 
Italienske Renæssance fulgte på det 14. århundredes mørke 
tidsalder, så skal det, vi gør i dag, ende i genoplivelsen af  
alle verdens store nationer og kulturers bedste traditioner, 
så alle kan blive bekendt med dem. Skab en dialog mellem 
de højest udviklede perioder i den kinesiske, europæiske, 
indiske, afrikanske og andre kulturers historie, og genop-
liv – og det gør kineserne allerede – traditionen omkring 
Konfutse som er i så tæt dialog med de bedste nyplatoni-
ske ideer i den europæiske humanisme. Vi skal genoplive 
traditionen omkring Vedaerne i Indien, Guptaperioden, 
Indiens renæssance i det sene 19. og det 20. århundrede. 
Vi skal genoplive traditionen fra Abbaside-kalifatet i den 
Arabiske Verden, den Italienske Renæssance, den Anda-
lusiske Renæssance og fra École Polytechnique i Frankrig 
og Tysklands store klassiske periode. Den fantastisk itali-
enske måde i Verdi-stemningen med bel canto-metoden. 
Alle disse rigdomme og de fra de andre lande skal blive 
til fælles eje for alle denne jords børn, som alle vil studere 
menneskehedens universelle historie og studere andre kul-
terer, som var det deres egen. Jeg kan allerede forestille mig, 
hvordan dette vil føre til et enormt fremskridt for menne-
skeheden og skabe den smukkeste renæssance, der endnu 
er set i menneskehedens historie.

Jeg tror at alle, der tager disse spørgsmål til sig, vil få 
en dyb forståelse af, at vi står ved den vigtigste skillevej 
i menneskehedens historie. Og det er endnu ikke afgjort, 
hvilken vej vi tager. Men det er tydeligt for mig, at vi kun 
kan komme ud af  denne krise, hvis vi aktiverer den sub-
jektive emotionelle kvalitet, som kineserne kalder »ren« og 
som europæerne kalder »agapé;« næstekærlighed. Og vi vil 
kun kunne løse dette problem, hvis vi er i stand til at akti-
vere en omsorgsfuld, måske endda begejstret kærlighed for 
menneskeheden som helhed. [applaus]

Hussein Askary: 
Forlæng verdenslandbroen til Sydvestasien og Afrika

Tom Gillesberg:
Den næste taler er enestående og noget helt særligt. 

Hussein Askary kommer oprindeligt fra Irak og var nødsa-
get til at flygte under ganske skrækkelige omstændigheder 
som så mange andre. Men det blev til en velsignelse, i det 
mindste for vores organisation, fordi Hussein, via Norge, 
i 1994 endte med at blive en del af  den internationale 
LaRouche-organisation. Siden da har han bidraget ganske 
betydeligt til vores internationale arbejde.

Han er også en af  forfatterne til rapporten »Den Nye 
Silkevej bliver til Verdenslandbroen«; men traf  så den be-
slutning, at den ikke blot skulle være tilgængelig på engelsk 

og kinesisk. Den skulle også oversættes til arabisk. Så Hus-
sein besluttede sig for at tage ansvaret for at oversætte rap-
porten til arabisk og dernæst tilføje yderligere nogle ekstra 
dele, som er uundværlige for at løse den nuværende situa-
tion i Sydvestasien.

Denne rapport er lige udkommet. Den blev præsenteret 
den 17. marts i Kairo ved en pressekonference i det ægypti-
ske transportministerium ledet af  den ægyptiske transport-
minister, som så introducerede Hussein. Forhåbningen er 
selvfølgelig, at den vil blive til noget, der vil blive læst og 
studeret og handlet ud fra i hele den arabiske verden, såvel 
som i resten af  verden.
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Hussein Askary:
I har hørt Helga Zepp-LaRouche give en ret alvorlig og 

tankevækkende advarsel om verdens tilstand. Farer, som er 
meget virkelige for hele verden i dag. Hvad jeg ønsker at 
præsentere, og misforstå mig ikke, jeg vil ikke give jer et bil-
lede af, hvor rosenrøde tingene er, hverken i Sydvestasien 
– det såkaldte Mellemøsten – eller i Afrika, men, som man 
siger i sportens verden, man må holde øjnene på bolden. 
Hvad Helga lige sagde, er, at der et nyt paradigme i ver-
den, som kan føre os til en fuldstændig anderledes og ny 
verdensorden. Det er dette paradigme, hvilket jeg, Schiller-
instituttet, og de folk, vi taler med, ønsker at henlede jeres 
opmærksomhed på.

Jeg er taknemmelig for Leena Malkkis smukke musikalske 
fremførelse [som indledte seminaret -red.], og specielt arien 
fra [Verdis opera] Aida. Den blev faktisk også opført ved åb-
ningen af  Suezkanalen, den anden Suezkanal, sidste år.

Idéen om store projekter, idéen om store udfordringer, 
som Helga fremlagde det, idéen om at være i rummet, at 
kigge på verden ude fra rummet, og også idéen om store 
projekter, som Suezkanalen, som De Tre Slugters Dæm-
ning i Kina, Den Nye Silkevej, effekten de har på folk, er at 
de udfordrer deres forestillingsevne og udfordrer deres kre-
ativitet, fordi de repræsenterer store vanskeligheder, store 
tekniske udfordringer, intellektuelle udfordringer, som skal 
løses, før projekterne kan fuldføres. Dette omformer folks 
idéer. Det giver folk en idé om kreativitet og en konstruktiv 
identitet, om menneskets rolle i verden, på Jorden, og også i 
universet. Det er grunden til, at vi arbejder på disse koncep-
ter om Silkevejen, udvidelsen af  Silkevejen, for at inspirere 
folk til at tænke uden for boksen, uden for den geopolitiske 
boks, som Helga prøvede at forklare. Vi bliver nødt til at 
frigøre os fra geopolitik. Vi må begynde at handle menne-
skeligt igen. Men dette har praktiske implikationer. Der er 
praktiske problemer, samt andre problemstillinger, og også 
videnskabelige problemstillinger, som skal overkommes.

Så, for dem der ikke er så bekendt med det, er dette 
udvidelsen af  Silkevejen (se fig. 1. Fig. 1-9 findes på midter-
siderne). Den Nye Silkevej har eksisteret som Kinas politik 
siden 1996, men vi ønsker at udvide denne til et globalt 
samarbejde, et grunddesign, som Tom sagde, et koncept 
for fred og samarbejde blandt nationer. Vi må forbinde 
Silkevejens økonomiske bælte (forbindelsen der er malet 
gul), som allerede er i færd med at blive bygget. Som Helga 

sagde, ankom det første tog allerede fra Kina til Teheran 
sidste måned. Der er projekter i Sibirien. Vi har brug for at 
udvide den ind i den Sydvestasiatiske region, det såkaldte 
Mellemøsten, og til Afrika, og selvfølgelig til Nord-, Syd- 
og Mellemamerika.

De røde linjer er stederne, hvor vi har den største man-
gel på infrastruktur, både transportinfrastruktur, men også 
andre behov, mangel på vand og mangel på elektricitet.

Hvor den arabiske Silkevejsrapport er anderledes, er, 
at jeg omskrev visse dele af  den, de dele, der omhandler 
Sydvestasien, og at vi så tilføjede Den Arabiske Halvø (se 
forsiden), i form af  dens forbindelse til Silkevejen. Dette er 
ikke længere bare en Silkevej; dette er Verdenslandbroen, 
som forener alle kontinenter på kloden.

I 1996 havde jeg det store held i at få lov til at arbejde 
sammen med Helga Zepp-LaRouche og et hold fra EIR, 
der skrev det første store studie af  Den Nye Silkevej, og 
det var den, der blev adopteret af  den kinesiske regering 
som Kinas strategiske politik. Det var også en tyk rapport 
som denne.

Arbejdet bliver mest gjort i Østasien, Centralasien, Iran, 
Tyrkiet, Rusland, alle disse nationer er involveret, men det, 
der mangler, er forbindelsen til resten af  verden. Så, der 
er gået 20 år siden denne idé fremkom, men der var ingen 
respons fra lande i den arabiske verden, for eksempel, eller 
fra Afrika.

Noget af  det vigtigste er, at idéen med alle disse forbin-
delser ikke blot handler om handel. Vi må advare folk om, 
at vores idé er ikke at bevæge varer fra Kina til Europa. Det 
er ikke vores koncept. Det er et biprodukt. Hvad vi mener, 
med Silkevejen, med Verdenslandbroen, er, at vi skal ska-
be udviklingskorridorer: en udviklingskorridor, hvor man 
bringer energi, vand, og teknologi til områder, der ligger uden 
direkte tilgang til havet og langt fra industrielle zoner, og ud-
vikler ressourcerne, de menneskelige og naturlige ressourcer 
i området, for at skabe nye centre for økonomisk aktivitet 
(se fig. 2). Indlandsområder som f.eks. i Centralasien, eller 
området ved De Store Søer i Afrika. Det er konceptet. Det 
handler ikke om handel, selvom handel er en vigtig del af  det.

In 2002 var Lyndon LaRouche – den amerikanske øko-
nom og politiske leder, Fr. Zepp-LaRouches ægtemand – 
i Abu Dhabi, til en konference om olie, og oliens rolle i 
verdenspolitik samt oliens fremtid. Der var faktisk en del 
olieministre fra de arabiske lande (se fig. 4) – herren til høj-
re er De Forenede Arabiske Emiraters energiminister – og 
Hr. LaRouche chokerede alle tilstedeværende ved at sige, 
at de arabiske lande, eller landene ved Den Arabiske Bugt, 
gradvis burde ophøre med at eksportere råolie og i stedet 
bruge råolie og gas til fremstilling af  industrielle produkter, 
petrokemikalier, plastik, hvor hver tønde olie vil få forøget 
værdien mange gange, i stedet for at brænde den af  som 
energi. Han sagde, at »I skal bruge Jeres centrale position 
i verden, som en korsvej mellem kontinenter. I skal bruge 
Jeres position, som en korsvej for verdenshandelen, men 
også som bindeleddet mellem Afrika, Asien og Europa«.

Så jeg tilføjede disse aspekter til den arabiske version, 
fordi jeg mener, at dette et særligt område, ikke kun fordi 
dets strategiske beliggenhed er meget speciel – ingen an-
den del af  verden er placeret sådan. Vi finder to tredjedele 
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af  verdens energiressourcer, i form af  olie og gas, i denne 
region, men også, vigtigst af  alt, så lever her omkring 450 
mio. mennesker. De fleste af  disse er unge mennesker, og 
faktisk er mange af  dem godt uddannede. Man finder også 
nationer med en meget gammel historie og kultur, og en 
meget historisk identitet, som f.eks. Egypten, Etiopien, 
Iran osv., og det indgår også i deres selvopfattelse, at de 
burde være vigtige aktører i verden, men vi håber, at de vil 
være vigtige aktører på det økonomiske, videnskabelige og 
kulturelle område.

Problemet er, at alle disse fordele er blevet omdannet 
til ulemper. Så dette område er blevet centrum for global 
politik, global geopolitik, og det er grunden til, at vi har set 
forholdene i hele det mellemøstlige område blive til det, det 
er blevet.

Vores idé er, nu da vi har en ny situation efter den rus-
siske intervention, at der er mulighed for en fredelig, poli-
tisk løsning i Syrien, udsigt til at forene mange forskellige 
magter om at bekæmpe ISIS og Al-Qaeda osv., både i Irak, 
i Syrien, og i Libyen. Men dette må følges op af  en Mars-
hallplan, som Helga udtrykte det, vi behøver en økonomisk 
udviklingsplan der kan etablere fred på et sandt og varigt 
grundlag.

Grunden til, at jeg sluttede mig til Schillerinstituttet i 
1994, var, at jeg var i Oslo, hvor jeg arbejdede som tolk, og 
der var en palæstinensisk børnedelegation, der ankom sam-
men med Yasser Arafat. Jeg gik rundt sammen med dem på 
det tidspunkt, hvor man havde Oslo-fredsaftalen. En uge 
senere så jeg et skilt, der reklamerede for et møde, som 
Schillerinstituttet havde i Oslo. Det havde en meget interes-
sant titel. De sagde på mødet, at hvis ikke man begynder 
med økonomisk udvikling for befolkningerne i Palæstina, 
i Jordan, i Syrien, Israel osv., hvis man ikke baserer freds-
aftalen på solid økonomisk udvikling, så vil hele aftalen 
ikke holde.  Fredsprocessen er selvfølgelig død nu, dels på 
grund af  dette, men også på grund af  geopolitik som har 
forhindret, at en stabil fredsproces kunne opnås.

Derfor er et økonomisk og videnskabeligt program 
nødvendigt, hvis vi skal opnå varig fred. Helga refererede 
til præsident Xi Jinpings besøg i regionen tilbage i januar 
(se fig. 7). Personligt betragter jeg dette som et historisk 
vendepunkt, fordi der på det tidspunkt, sent i januar, var en 
stor risiko for at Saudi-Arabien og Iran ville gå i direkte krig 
med hinanden pga. halshugningen af  en shiitisk gejstlighed 
i Saudi-Arabien, som førte til demonstrationer, til nedbræn-
dingen af  den saudiske ambassade i Teheran osv. Den kine-
siske intervention skete på et meget vigtigt tidspunkt, hvor 
de sagde: »Prøv og hør her. Alle disse religiøse konflikter 
og problemer I har med hinanden, kan føre hele verden 
ind i en katastrofe. Hvorfor arbejder vi ikke ud fra vores 
metode? Vi tilbyder jer at blive en del af  Den Nye Silke-
vej. Vi tilbyder jer økonomisk udvikling, teknologi og sågar 
finansiering. På den måde kan vi forbinde alle jeres lande, 
der nu er i konflikt med hinanden, til denne globale proces.« 
Og det er virkelig, virkelig vigtigt. Landene i regionen må 
virkelig gribe den mulighed nu og, i stedet for at diskutere 
Assads skæbne, diskutere, hvilken slags økonomiske pro-
jekter man burde samarbejde om at bygge.

En af  de problemstillinger jeg ikke nævnte, er f.eks., 

som Helga nævnte det, at selv Saudi-Arabien og Tyrkiet kan 
tage del i dette, hvis bare de stopper deres modsat rettede 
politik, for vi har også, i landene ved Den Arabisk Bugt, en 
af  de største finansielle koncentrationer; landene i Golf-
staternes Samarbejdsråd har såkaldte »Sovereign Wealth 
Funds« (nationale investeringsfonde) på omkring to billio-
ner dollars. Det kan omdannes til kredit.

I rapporten foreslår jeg at oprette Den Arabiske Infra-
struktur-Investeringsbank. En bank, som vil blive finansie-
ret af  disse velhavende lande og have en kapital på 100-200 
mia. dollars. Denne kapital ville blive øremærket til infra-
struktur- og udviklingsprojekter.

Så hver eneste nation har en rolle at spille, og i rap-
porten har vi også tilføjet en plan, der ikke findes i den 
engelske rapport, en plan og hovedtrækkene for en gen-
opbygning af  Syrien, der gør brug af  Syriens position som 
en bro til Silkevejen, både fra Asien og fra Europa ind i 
Afrika. Vi foreslår også etableringen af  en Syrisk National 
Genopbygningsbank, som er meget afgørende. Der er et 
meget vigtigt kapitel i rapporten om, hvordan nationer kan 
finansiere store infrastrukturprogrammer internt. Det store 
spørgsmål, som altid bliver bragt op, når jeg er i arabiske 
lande eller i Afrika, er nemlig, at de siger: »Okay. Det lyder 
godt. Men hvem skal betale for det hele? Hvor skal pen-
gene komme fra?« Faktisk har man ikke brug for penge i 
den forstand. Man kan skabe pengene, men man skal vide, 
hvad pengene skal bruges til. Som Helga fortalte, så pum-
per centralbankerne i Europa og i USA enorme mængder 
likviditet ind i finans- og banksystemet. Men intet af  dette 
investeres i teknologier eller projekter, hverken offentlige 
projekter, bygningsprojekter eller industrielle projekter i 
Europa eller noget andet sted. Der bliver trykt penge, men 
de bliver ikke brugt.

Men der er en metode, som vi kalder det hamiltonske 
nationale kreditsystem, hvor hver nation faktisk kan gene-
rere kreditter internt til at finansiere en del af  deres natio-
nale udviklingsplaner. Det er en af  de ting, som vi tilføjede 
som en del af  programmet for Syrien. Hver gang der er 
krig, som i Bosnien, i Libanon osv., så har man indsam-
lingskonferencer, hvor hver nation siger, at de vil give så og 
så meget, 100 millioner, 50 millioner, men der mangler en 
centraliseret idé for, hvordan hele landet skal genopbygges. 
Det afhænger alt sammen af  bidragene, de relativt små ind-
skud der gives. Vi ønsker noget kæmpestort. Noget meget 
større. Andre regeringer burde f.eks. bidrage ved at ekspor-
tere teknologi til Syrien, som Syrien ikke selv har råd til at 
bygge eller betale i den nuværende situation.

En anden del af  vores plan for Sydvestasien er at be-
kæmpe ørkendannelse ved at kontrollere og skabe nye 
vandressourcer, og forhindre at ørkenerne vokser. Dette 
viser (se fig. 6) det irakiske projekt for Det Grønne Bælte 
for at stoppe effekten fra sand- og støvstorme, som faktisk 
er et stort problem i mange byer i Irak – storme, som nogle 
gange når helt til Iran – gennem at bygge et grønt bælte, at 
plante træer i stor stil, og ved både at gøre brug af  grund-
vandet samt vandet fra floderne. Dette er den slags natio-
nale programmer, der kan forene det irakiske folk om idéen 
om en fælles fremtid. Ikke Sunnitisk, Shiitisk, Kurdisk, 
Tyrkisk osv. Dette er den slags projekter, virkelige, reelle 
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projekter, som vil udfordre folk til at 
arbejde sammen i et land som Irak.

Nu vil jeg så fokusere på den 
ægyptiske model, fordi vi i Ægypten 
har en frygtelig situation, der er en ak-
kumulation af  30 års destruktiv øko-
nomisk og finansiel politik, i de fleste 
tilfælde forårsaget af  Præsident Mu-
baraks og Anwar Sadats samarbejde 
med Den Internationale Valutafund 
(IMF) og Verdensbanken. Der bliver 
nødt til at være et skifte væk fra den 
måde, egypterne normalt tænker om 
deres økonomi på. Egypten venter 
altid på, at IMF og Verdensbanken, 
eller EU eller USA, kommer og giver 
dem nogle penge, så de kan påbegynde noget nyt. Normalt 
går pengene til små projekter. Europa, USA, FN, IMF og 
Verdensbanken vil aldrig finansiere store infrastrukturpro-
jekter. Sådan er deres politik. Småt, småt, småt er smukt. 
Det er det, de siger.

Men med det nye lederskab i Egypten fokuseres der på 
mega-projekter, som er en nødvendighed. Hvis man ønsker 
at redde Egyptens økonomi, skal Egyptens infrastruktur 
genopbygges fra grunden. Det bør være nye centre, indu-
striel- og landbrugsudvikling, som de fokuserer på.

Ved at anvende avanceret teknologi, prøver de at tiltræk-
ke de mest udviklede teknologier, samt intern finansiering. 
I ved, at da præsident el-Sisi ønskede at bygge [den nye] 
Suezkanal, sagde de, som sædvanlig, at der ingen penge var. 
Det, han så gjorde, var noget ganske særligt. Han gik uden 
om centralbanken. Han gik uden om budgettet, og sagde: 
»Jeg vil gå på fjernsynet, og jeg vil fortælle det ægyptiske 
folk, at jeg ønsker at bygge denne kanal. At det er altafgø-
rende for vores nation. Vi ønsker, at I giver pengene til det.«

I 2013 skrev jeg et memorandum til Egypten, en Plan 
for Egyptens Økonomiske Uafhængighed kaldte jeg det. 
Faktisk kan man, i Egypten, indsamle over 100 mia. dol-
lars, fordi der er ressourcer i Egypten. Selv den dag i dag 
køber folk dollars. De tager en del af  deres løn, og køber 
dollars eller guld, og gemmer det derhjemme, således at 
penge forsvinder fra systemet. Det bliver ikke geninveste-
ret i systemet. Folk beholder deres penge pga. den ustabile 
økonomiske situation.

Men hvis man opfordrer den ægyptiske befolkning med 
denne slags nationale udviklingsprojekter, som vil give 
deres børn et arbejde, de arbejdsløse unge mennesker, så 
vil de gerne komme frem med deres penge. Det var det, 
som el-Sisi gjorde. På dette tidspunkt skrev jeg, at de burde 
bygge en National Udviklingsbank – ikke bare en fond til 
Suezkanalen, som de gjorde det. Men så snart el-Sisi gik på 
fjernsynet og sagde: »Vi vil gerne bygge denne kanal, men 
vi har ikke pengene til det. Vi ønsker, at det ægyptiske folk 
betaler for den«, så kom de med deres penge, og på en uge 
indsamlede de otte milliarder dollars. Folk stod i kø indtil 
sent ud på aftenen. Jeg mødte en bankmand sidste år, som 
sagde: »Vi blev nødt til at holde åbent indtil sen aften, fordi 
folk stod i kø ved bankerne for at købe obligationerne!« 
Egypterne er sande patrioter. De elsker deres land, men 

kun, hvis de bliver opmuntret af  et 
godt lederskab.

Netop nu giver Suezkanalen ikke 
det afkast, som den skulle have gjort 
allerede på det nuværende tidspunkt, 
på grund af  kollapset i verdenshand-
len. Mængden af  transport gennem 
Suezkanalen er gået ned, ikke på 
grund af  Egyptens egen politik, men 
fordi verdensøkonomien er skrum-
pet. Den globale handel har været i 
frit fald. Men idéen er at bruge Su-
ezkanalen som en udviklingszone. 
Dette var noget, jeg fik fortalt af  folk 
fra Suezkanalkompagniet. De tænker 
ikke kun i form af  at fragte varer, men 

de vil bruge ruten til at udvikle nye industrizoner langs ka-
nalen, ligesom vi så med idéen om udviklingskorridorer. 
Egypten spiller naturligvis også en nøglerolle, både i den 
arabiske verden – det er det vigtigste, arabiske land – men 
også i Afrika.

Egypten har ét stort problem – det er et demografisk 
problem. Folk siger, at Egypten er overbefolket! Det er ikke 
sandt. Egypten er ikke overbefolket. Kairo er overfyldt! 90 
millioner mennesker lever på kun 5% af  Egyptens terri-
torium, 90% af  landet er tomt (se fig. 8). Det bliver ikke 
brugt, så det er ikke overbefolket. USA og Europa har væ-
ret i gang med at støtte Egyptens regering med hundreder 
af  millioner dollars til familieplanlægning, så kvinderne vil 
få færre børn. Men ingen projekter er blevet bygget for at 
udvide Egyptens økonomiske potentiale for at forberede 
sig på de nye generationer, så de kunne få nyt landbrug og 
nye bycentre ude i ørkenen!

Efter at jeg havde været i Ægypten sidste år, skrev jeg 
en rapport til en stor konference i Egypten, der ønskede 
at tiltrække investeringer. Dette er de idéer, der kom ud 
af  konferencen, og af  mine egne observationer om, hvad 
Egyptens rolle bør være i forbindelse med Silkevejen. Folk i 
Egypten var umiddelbart negativt stemt overfor Silkevejen, 
fordi de sagde, at Silkevejens transportkorridorer ville lede 
handel væk fra Suezkanalen. Fragt fra Asien til Europa ville 
finde sted over land, og Egypten ville tabe på dette. Derfor 
er der faktisk mange folk i Egypten, som er imod idéen. 
Men jeg fortalte folk: »Prøv at se. Det handler ikke om han-
del. Hvis der er økonomisk udvikling, vil der være brug for 
flere Suezkanaler, for at kunne rumme den nye handel. Men 
hvis verdensøkonomien ikke vokser, vil der ingen udvikling 
være og derfor heller ingen handel. Folk vil ende med at 
konkurrere imod hinanden om at tiltrække handlen.«

Idéen er derfor at udvikle Ægyptens økonomi, men også 
at bidrage til den videre udvikling og handel mellem lande 
generelt, gennem at bruge Ægyptens position til at skabe 
en forbindelse mellem området syd for Sahara, Nordafrika, 
Mellemøsten, og den Arabiske Halvø. Der var interessant, 
at lige efter at jeg havde været i Afrika, så var den saudiske 
konge i Egypten, og man besluttede at bygge denne bro. 
Ved Sharm el-Sheikh er der en forbindelse over Akababug-
ten. Jeg tror, at Egyptens præsident inviterede den saudiske 
konge for at få ham til at støtte op om bygningen af  denne 

Hussein Askary præsenterer rapporten til di-
rektøren for Suezkanalkompagniet, Admiral 
Mohab Mamish.
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bro mellem de saudiske territorier 
og det sydlige Sinai, der vil for-
vandle Sinai fra et isoleret område 
til pludselig at blive et center mel-
lem disse to lande.

Der er netop nu store proble-
mer i Egypten, pga. at præsiden-
ten lavede en skrækkelig brøler, 
da han overgav suveræniteten af  
Tiran- og Sanafirøerne til saudier-
ne. Der har været en strid mellem 
de to lande gennem mange år, men 
pludselig erklærede præsident el-Sisi, at disse øer tilhører 
Saudi-Arabien, og det har skabt stor utilfredshed i Ægyp-
ten. Fejlen var, at der i offentligheden ingen diskussion var 
om det. Nu vil der så være en ny drøftelse af  aftalen. Men 
selve idéen om projektet er meget vigtig.

Men for at Ægypten skal kunne bryde ud at den demo-
grafiske boks, må det ekspandere sin økonomiske aktivitet 
ind i ørkenen. Dette er en udviklingskorridor (se fig. 9). 
foreslået af  El-baz, som er rumforsker, og som i øjeblikket 
er rådgiver til præsidenten. Han udviklede denne idé om 
at skabe en ny dal, Den Nye Nildal, ved at bygge jernba-
ner, veje, og nye bycentre. Jeg tilføjede disse grønne zoner, 
da disse centre også bliver nye landbrugscentre, som den 
ægyptiske regering ønsker at investere i for at skabe nye 
landbrugsområder. De diskuterer at inddrage omkring 4 
millioner hektar land og at bosætte unge mennesker i disse 
regioner og bygge nye agro-industrielle centrer. Men det, 
der kræves, er at udvide udviklingskorridoren, den sorte 
linje, ind i de økonomiske zoner.

Dette er Afrikapasset (se billede øverst). En af  vore 
egyptiske venner, en ingeniør, præsenterede dette til vo-
res konference i 2012. Det er den samme idé: at forbinde 
Nordafrika til Europa, og ind i områderne ved De Store 
Søer i Afrika. Landene ved De Store Søer, Rwanda, Bu-
rundi, det østlige Kongo, Uganda. Disse lande har enorme 
problemer, hvad økonomisk udvikling angår, også fordi de 
er langt væk fra verdens transportkorridorer. Vi skrev to 
store rapporter for to år siden, om omkostninger ved con-
tainerfragt. Det danske shippingfirma A.P. Møller-Mærsk 
har statistikker, der viser, at omkostningerne for at sende 
en container fra Singapore til Alexandria er 4.000 dollars, 
til Mombasa i det østlige Kenya bliver det 5.000 dollars; 
men til Ugandas hovedstad kommer det op på 8.000 dol-
lars, fordi der ingen gode veje er til containertransport! Til 
Rwanda og Burundi når prisen helt op på 10.600 dollars 
per container. Så de har ikke råd til at fragte containere, der 
måske kunne have teknologi og maskiner. Det er et stort 
problem for disse såkaldte landbundne nationer, så der er 
brug for nye transportruter, der kan reducere transportom-
kostningerne.

Disse er idéer, som de afrikanske nationer, Den Afrikan-
ske Union, har haft i mange år. Der er mange gode planer, 
men der har ingen villighed været fra Europas eller USA’s 
side, til at finansiere de foreslåede projekter, som man har 
fremlagt i store rapporter, der kan integrere Afrikas infra-
struktur og forbedre den økonomiske udvikling, og Afrika 
har ikke selv den nødvendige teknologi til at bygge disse 

projekter. Og uden infrastruktur 
findes der ingen økonomisk ud-
vikling.

Men nogle af  disse stræk-
ninger bliver nu taget op, takket 
være en intervention fra BRIKS-
landene, og særligt Kina. F.eks. 
præsenterede præsident Jacob 
Zuma idéen om en motorvej 
fra Kairo til Cape Town (fig. 16. 
Fig 12-16 findes på bagsiden), to 
gange faktisk ved BRIKS-mø-

derne i 2013 og 2014, og han sagde: »Dette er afgørende, en 
nøgle til udviklingen af  Afrika. Vi må arbejde sammen med 
BRIKS-nationerne Kina, Rusland og Indien for at bygge 
disse projekter.« Der er 400 jernbane- og vejprojekter in-
volveret i dette. Men det er en stor udfordring, både hvad 
finansieringen angår, såvel som teknologien.

Der findes også en mulighed for at forbinde Afrikas 
flodsystemer så de kan bruges til transport, i lighed med 
at Main-Rhinen-Donau-floderne er en vigtig transport- og 
udviklingsåre i Europa. På samme måde kan man forbinde 
Nilen med De Store Søer, med Zambezifloden, gennem en 
række kanaler, og have såkaldte transmodale transportsy-
stemer, hvor man kan flytte gods fra floden til jernbanen, 
og tilbage til floden, til søer, og så videre, på en nem og 
hurtig måde.

Kineserne er nu i gang med at udfylde det tomrum, som 
Europa og USA har efterladt i mange, mange år. Faktisk 
har vi i Europa et meget problematisk og forskruet for-
hold til fattigdom, til fattige lande, til underudviklede lande. 
Europæerne ser Afrika som en byrde. »Det er et problem. 
Hvordan løser vi dette problem?« Problemet ligger deri-
mod i fokuseringen på støtte, på nødhjælp osv., som i vir-
keligheden ikke løser nogen af  problemerne. Vi taler om 
et folkemord. Hvert år er der 4 millioner børn i Afrika der 
dør. Snak om en krigsforbrydelse. Omkring 700.000 børn 
dør hvert år i Afrika før de fylder fem. Så man kan ikke løse 
disse problemer med små støtteprojekter her og der. Det er 
absolut nødvendigt at tænke stort. De her mennesker har 
brug for tilstrækkelig transport, elektricitet og vandsyste-
mer, og det er ikke gjort med disse såkaldte støtteprojekter. 
600 millioner mennesker i Afrika, ud af  alt i en milliard, har 
i dag ikke tilgang til elektricitet.

Men når kineserne kigger på et underudviklet land, så 
ser de i stedet en mulighed. De ser et potentiale. De ser en 
»win-win«-strategi: nye markeder, nye områder for udvik-
ling, og at de burde intervenere i en sådan situation.

Det er den samme idé, som USA’s Præsident Franklin 
Roosevelt havde. Alle hans konflikter med Churchill hand-
lede om præcist dette problem. Roosevelt fortalte Churchill 
i midten af  2. Verdenskrig at »I briter er dumme, fordi I 
suger blodet fra afrikanerne, og I får håndører, I får intet 
ved blot at udsuge deres blod. Men hvis I udviklede Afrika, 
som uafhængige nationer, som moderne nationer, som vi 
gjorde det med USA, så vil I få så meget mere ud af  det; 
hvis I behandler dem som mennesker, hvis I udvikler deres 
infrastruktur, bygger skoler og hospitaler.«

Det er præcist sådan, kineserne tænker. De ser en mu-

Aiman Rsheeds Afrika Pas-foreslag i fire faser .
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lighed i problemet. Premierminister Li Keqiang var i Øst-
afrika, deriblandt i Nigeria, i maj 2014 (se fig. 10), og sagde 
med det samme: »Vi ønsker at hjælpe Afrika med at forbin-
de alle dets hovedstæder via jernbaner,« som er noget, der 
virkelig mangler. De begyndte i Østafrika, hvor der nu er 
projekter, der bliver bygget fra Lamu, en ny havn, ind i det 
landbundne Sydsudan til Uganda, til Rwanda og Burundi. 
Kina finansiere store dele af  dette, men bidrager også til at 
bygge det, så man kan løse indlandsnationernes problemer 
og deres behov for udvikling.

Kina færdiggjorde for nylig – den er ikke helt oppe at 
køre endnu, men en del af  den er – jernbanen fra Djibouti 
til Addis Ababa. Der befinder der sig en gammel jernbane, 
som ikke fungerer mere, som blev bygget af  de franske ko-
lonialister, men nu er der en ny, elektrificeret jernbane, som 
går fra Djibouti til Addis Ababa.

Der er to interessante ting, hvad jernbanen angår. For 
det første, så har Etiopien altid har været associeret med 
hungersnød og madproblemer. Nogle af  disse problemer 
eksisterer stadig, selv om de er ved at blive løst. At bringe 
mad fra havnen og længere ind i landet tog tidligere nor-
malt omkring to måneder, på grund af  den manglende in-
frastruktur. Befolkningen sultede derfor, fordi maden ikke 
ankom i tide. Selv hvis maden var ankommet til havnen i 
Djibouti fra resten af  verden, så var det næsten umuligt at 
fragte maden ud til de mennesker, der havde brug for den. 
Nu kan denne mad fragtes til hovedstaden på blot 10 timer, 
og også til andre områder. Den anden interessante pointe, 
hvad denne jernbane angår, er, at Kina ikke bare bygger 
og finansierer jernbanen, men de træner og uddanner også 
samtidigt ingeniører og arbejdere, der kan styre den.

Yderligere har Etiopien et kæmpe infrastrukturprogram, 
som vil forbinde alle Etiopiens større byer med jernbane og 
veje. Etiopierne vil bruge alle disse nye dæmninger, som de 
bygger, til at elektrificere jernbanen. Så behøver de ikke at 
importere olie, gas og diesel for at få deres jernbane til at 
fungere. De vil selv producere den energi, der en nødven-
dig for at få togene til at køre.

Så jeg er sikker på, at Etiopien aldrig mere vil være as-
socieret med hungersnød og fattigdom. Etiopien er en stor 
nation, en meget stolt nation. De har enorme ressourcer, 
men disse ressourcer har ligget i hi, og er ikke blevet brugt. 
Men nu, med kinesernes intervention, såvel som Indiens 
forøgede aktivitet der, bliver disse ressourcer udviklet.

Dette er et metaforisk billede (se fig. 11). Dette er 
Mombasa-Nairobi-jernbanen, der er ved at blive bygget af  
en kinesisk og en kenyansk arbejder. Propagandaen lyder, 
at kineserne i Afrika aldrig lader de lokale arbejde med på 
projekterne. At de medbringer deres egne arbejdere, deres 
egne ingeniører, deres egen teknologi, at de bygger projek-
tet og så tager af  sted igen. Dette er ikke sandt. De involve-
rer altid lokale arbejdere. De træner dem, eftersom de ikke 
kan tage ansvaret for styringen af  disse systemer; de lokale 
bliver nødt til at kunne styre disse systemer selv.

De træner også arbejdsstyrken i Uganda. De er ved at 
opbygge hærens ingeniørkorps, så hæren kan spille en posi-
tiv rolle i udviklingen af  landet. Traditionelt set spillede in-
geniørkorps en meget vigtig rolle, selv i de udviklede lande. 
Dette er en del af  det samme projekt.

Et andet vigtigt infrastrukturprojekt for Afrika er Trans 
Aqua (se fig. 14). Tchadsøen er som bekendt ved at tørre 
ud, og 30 millioner mennesker er ramt, fordi de lever som 
fiskere, eller de har dyr til græsning omkring søen i Tchad 
eller i Nigeria og Niger. Alle disse lande er berørte. Der 
er 30 millioner mennesker i området og der truer nødven-
digvis med at komme en massiv folkevandring fra områ-
det om Tchadsøen. Men der findes en idé, der bliver kaldt 
Transaqua, som blev udviklet af  en af  vores venner, en ita-
liensk ingeniør, om at bruge 5% af  vandet fra Kongofloden 
og dens bifloder, og bygge en 2.800 km lang kanal over til 
Charifloden, hvor vandet så vil strømme ned i Tchadsøen 
og fylde den op igen. Men også at have en ny økonomisk 
zone, og bygge Mombasa-Lagos-motorvejen, som var en 
af  de planer, jeg viste tidligere.

Så man kan transformere den del af  Afrika, som i de fle-
ste folks hoveder bare er en stor jungle, til en ny økonomisk 
zone, og samtidigt bringe vand til området ved Tchadsøen.

Der er også nogle andre ting, som jeg ønsker at tale 
om. En af  de store mangler i Afrika er selvfølgelig energi. 
Som jeg sagde, så er det ikke alle som har adgang til det. 
Det gennemsnitlige internationale energiforbrug er 2.800 
kWh, men det er ikke ligeligt fordelt (se fig. 15). De eneste 
lande, der har det forbrug, er Sydafrika og Libyen (i tidli-
gere tider). Så Afrikas energibehov er enormt. Afrika har en 
stor rigdom, inklusiv potentialet for vandkraft, som aldrig 
er blevet udviklet. Men indstillingen fra landene i Vesten 
er som hos Obama-administrationen. Den har noget, de 
kalder for »Giv Afrika Energi-initiativet«, hvor visse natio-
ner i Afrika skal få energi. Men de taler ikke om vandkraft, 
de taler ikke kernekraft, de taler ikke kul eller gas osv. De 
taler om såkaldt »bæredygtig« og »vedvarende energi«. Det 
Internationale Energiagentur har et kriterium for adgangen 
til energi, som er, at adgang i vores tid er omkring 100kWh 
per person om året. Dette diagram viser meget ironisk, at 

den mængde strøm vil blive forbrugt af  en amerikaner på 
blot tre dage! Men de forventer, at afrikanere skal kunne 
leve på det i et helt år! Her er bare en yderligere ironisk 
fremstilling: »Mit køleskab forbruger ni gange så meget 
som et menneske i Etiopien«.

Det er kriterierne for Præsident Obamas »Giv Afrika 
Energi-initiativ«, som vil hjælpe lande med, før eller senere, 

IEA definerer »moderne adgang til energi« som 100 kWh/person/
år. Hvis en gennemsnitlig amerikaner kun kunne bruge 100 kWh/
år, så ville det kun række til 3 dages forbrug, 362 dage måtte han 
leve uden. Adgangen til strøm i Ethiopien er så begrænset, at 
100 kWh rækker til næsten to års gennemsnitsforbrug. 
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at nå denne linje (se hjemmesiden), mens det egentlige be-
hov allerede er så stort nu og vil være langt større om få 
år. Så disse idéer fra Obama-administrationen om at hjælpe 
Afrika er ikke tilstrækkelige! Det er komplet bluf. Det hjæl-
per ikke, som man kan se hvis man kigger på tallene.

Der er en anden ironi i Obama-administrationens poli-
tik. Hér (se hjemmesiden) ser man energikilderne for den 
amerikanske befolkning, den amerikanske økonomi. Her er 
det, som Obama-administrationen ikke vil have at man skal 
bruge [93 % -red.]. Så det er, »gør som vi siger, ikke som vi 
gør.« USA får 37% af  sin energi fra kul, det er forbudt for 
Afrika; 30% er produceret med naturgas, som er en meget 
mistænkelig politik, fordi der er CO2-problemet; 19% er fra 
kernekraft – helt bestemt ingen kernekraft for Afrika; 7% 
fra vandkraft – USA er meget mistænkelig overfor vand-
projekter, og så videre. Det, der så er tilbage, er solenergi, 
såkaldt geotermisk energi, og biomasse, som USA kun får 
0,1% af  sin energi fra. Men det er, hvad man anbefaler for 
Afrika! (publikum griner).

Hvis idéen er, at lade Afrika blive en del af  det nye pa-
radigme, så har de afrikanske familier, afrikanske individer, 
præcist de samme behov, som vi har. Som vi i Europa og 
i USA har. Der er absolut ingen forskel. Så de prøver at 
overbevise afrikanerne om, at de burde, hvis de måske er 
heldige, tage til takke med en elektrisk pære derhjemme, så 
børnene kan læse til strømmen fra et solbatteri. Det vil de 
ikke affinde sig med!

Hvis man bringer elektricitet til en landsby, så vil folk 
ikke blot have en pære. Hvis man bringer elektricitet til en 
landsby, – og en af  vores venner lavede et studie i Indien 
– så vil folk begynde at bruge nye elektriske apparater. De 
vil have andre ting i hjemmet, man har brug for en ovn, så 
kvinderne ikke skal gå mange timer for at hugge brænde, 
komme hjem og afbrænde træet og så blive kvalt i røgen. 
Landmænd vil have traktorer. De vil have værksteder, der 

bruger elektricitet. Folk vil have fjernsyn og computere. De 
vil bygge industriprojekter. De har brug for et køleskab, 
hvilket er et stort problem i Afrika, fordi størstedelen af  
maden, der bliver produceret i Afrika syd for Sahara, råd-
ner, fordi det ikke er muligt at lægge den på køl.

Glem illusionen om, at man bare skal give hver afrika-
ner en elpære og intet andet. Behovet for alle disse menne-
sker er så enormt, at de ikke vil opgive retten til at have en 
levestandard, i lighed med vores. Og hvorfor skulle de ikke 
også have det? Det er her, vi finder en ideologi i Europa og 
i USA om, at de ikke må have denne slags teknologi, at de 
ikke må have den form for udvikling i Afrika, fordi den ikke 
er »bæredygtig«. Det er ikke sandt. Det er bæredygtigt, hvis 
man sørger for de nødvendige redskaber og teknologier. 
Faktisk er der i Afrika flere ressourcer end i Japan eller i 
USA eller i Europa, til at bære en industriel udvikling!

Så problemet er politikken. Problemet er måden, man 
betragter Afrika på og måden, man betragter fattigdoms-
problemet på osv. Og det må også forandres. Ligesom vi må 
forandre os væk fra geopolitik, bliver vi nødt til at forandre 
vores indstilling til Afrikas problemer og bruge de rigtige 
metoder til at løse dem. Vi må behandle afrikanske nationer 
som ligestillede med vore egne, afrikanske familier som lige-
værdige, og afrikanske individer som vore ligemænd.

Der er ingen her, der vil opgive deres levestandard og 
leve i en skov – måske er der nogen, som vil, måske et 
par danskere og nordmænd... (publikum griner). Men vi vil 
have uddannelse. Vi vil have huse med varme, vi vil have 
rent vand; vi vil have en fremtid for vores børn. Vi vil have 
toge, der går til tiden. Det er også det, som afrikanerne vil 
have. Der er ingen forskel, vi er alle en menneskehed!

Hvis man designer en politik og siger: »Nej, afrikanere 
må kun have ’bæredygtig energi’, ikke kernekraft,« så bryder 
man med idéen om én menneskelig familie og idéen om, 
at vi alle er lige. Jeg tror, jeg vil ende med dette. (Applaus)

 Hr. Abbas Rasouli, førstesekretær ved 
den Islamiske Republik Irans ambassade i Danmark:

  Silkevejen og Iran-faktoren
I 2013 foreslog Kina at bygge »et økonomisk bælte langs 

med Silkevejen«, et trans-eurasisk projekt spændende fra Stil-
lehavet til de centralasiatiske lande og hele vejen til Europa. 

Den Nye Silkevej har allerede fremdrift. Tidligt i 2015 
annoncerede Kina, at 62 milliarder dollars af  dets valutare-
server vil blive stillet til rådighed for de tre statsejede ban-
ker, der skal finansiere udbygningen af  den Nye Silkevej.

Foruden Centralasien, kan det økonomiske bælte langs Sil-
kevejen også udgøre et befordringsmiddel for Kinas udvidelse 
af  sine handelsrelationer med både Mellemøsten og Europa. 
Og det er her, hvor Iran-forbindelsen kommer ind i billedet.

I februar 2016 ankom et godstog fra Yiwu i Kinas østli-
ge Zhejiang-provins til Teheran. Det kinesisk-iranske »Silke-
vejstog« er en del af  den landbaserede komponent af  Kinas 
»One Belt, One Road« (Ét bælte, én vej) OBOR-initiativ.

Toget brugte de eksisterende jernbaneforbindelser fra 
Kina gennem Kasakhstan og Turkmenistan, før det kom 

ind i Iran. Det tog blot 14 dage for toget at  tilbagelægge 
den lange rejse til Teheran på omtrent 10,399 km, hvori-
mod det til sammenligning tager 45 dage at sejle gods over 
havet fra Shanghai, der ligger 300 km nord for Yiwu, til den 
Iranske havn Bandar Abbas.

Det forventes, at konstruktionen af  nye højhastigheds-
jernbaneforbindelser gennem Centralasien vil muliggøre, at 
godstog kan køre videre til europæiske markeder. Foruden 
at lette Kina-Iran handel vil disse jernbanelinjer bidrage 
til Irans opkomst som et vigtigt eurasisk handelscentrum: 
Iran vil således blive integreret mere i Øst- og Centralasiens 
økonomier, såvel som i Europas.

Bilateral handel mellem Iran og Kina voksede fra 4 mia. 
dollars i 2003 til 53 mia. dollars i 2013. Under et besøg af  den 
kinesiske præsident Xi Jinping til Iran  i januar 2016, enedes 
de to sider om at øge samhandlen til 600 mia. dollars over det 
kommende årti. Så driften af  denne jernbaneforbindelse vil 
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vise sig at blive en vigtig faktor i udviklingen af  samhandlen 
mellem Iran og landene langs dette økonomiske bælte. 

Den vigtige ting vedrørende Iran-korridoren er, at de 
eksisterende vej- og jernbaneforbindelser mellem Kina, 
Centralasien og Iran blot behøver modernisering, hvori-
mod alle de andre korridorer eller dele af  dem skal bygges 
helt fra grunden, hver med sine egne sikkerhedsmæssige og 
geografiske udfordringer.

Yiwu-Teheran-jernbanen er blot et af  de mange projekter, 
der øger forbundetheden i området og bringer Kina, Central-
asien, den Persiske Golf  og Vestasien tættere på hinanden.

Indien har også øjnet adgangen over land, via Iran, til 
centralasiatiske og europæiske markeder. I denne forbin-
delse blev  Nord-Syd-Transportkorridoren (NSTC), - et 
multimodalt handels- og  transportnetværk, der inkluderer  
sø- og  jernbanetransport fra Indien via iranske havne ved 
den Persiske Golf, til så langt væk som Østersøen via Rus-
land, - påbegyndt  af  Rusland,  Indien og  Iran i september 
2000, for at etablere et transportnetværk mellem medlems-
landene og forøge opkoblingen med  centralasiatiske lande 
uden adgang til havet. Blandt de få ruter i denne korridor 
får Mumbai–Chahbahar eller  Bandar Abbas (Den Persi-
ske Golf)-Anzali-Astara (Iran, Det Kaspiske Hav)-Astara 
(Azerbaijan)-Baku-Rusland-Kasakhstan megen opmærk-
somhed.  Med færdiggørelsen af  den rute vil  Iran blive et 
vigtigt transportcentrum i den asiatisk-europæiske handel 
og tillige give Indien adgang til Europa over landjorden.

  Af  de 1500 km jernbaneforbindelse mellem Bandar 
Abbas og Bandar Anzali mangler kun 50 km at blive fær-
diggjort, men den 164 km lange Anzali-Astara-forbindelse 
befinder sig stadig på forhandlingsstadiet. En arbejdsgrup-
pe nedsat af  Indien, Iran, Azerbaijan og Rusland er blevet 
dannet for at se på finansiering af  konstruktionen af  jern-
baneforbindelsen Anzali-Astara (Iran)- Astara (Azerbaijan). 
Alle parter anerkender det akutte behov for at fremme det-
te projekt, og så sent som i sidste uge enedes Aserbajdsjan, 
Rusland og Iran om at sætte mere fart på projektet.

Nord-Syd-korridoren forventes, når den er færdiggjort, 

at reducere tiden for godstransport fra Indien til Central-
asien og Rusland betydeligt. I dag tager det ca. 40 dage at 
sende varer fra Mumbai i Indien til Moskva. Den nye rute 
vil være i stand til at reducere denne tid til 14 dage.

Det primære formål med NSTC-projektet er at reducere 
omkostninger i form at tid og penge i forhold til den tradi-
tionelle rute, der for indeværende bruges mellem Rusland, 
Centralasien, Iran og Indien. Med forbedret transport-
opkobling vil deres respektive bilaterale handelsvolumener 
højst sandsynligt stige enormt. Ifølge forskellige studier vil 
ruten, når den er fuld operationel, være mindst 30% bil-
ligere og 40% kortere end den nuværende traditionelle rute.

    Skønt hvert land er vigtigt i enhver transportkæde, er 
Iran, nabo til 15 lande, ikke kun et centrum for distribution 
til nabolande med befolkninger på omkring 400 millioner, 
men har yderligere fordelen af  at være en stærk økonomi 
mellem giganter i hver ende af  disse korridorer, nemlig 
Kina, Indien, Rusland og Europa.

  Nogle af  Irans økonomiske fordele er:
• Verdens 18. største økonomi målt  på købekraft;
• En diversiferet økonomi med en bred industriel basis;
• Ressourcerig økonomi;
• Arbejdskraftrig  økonomi;  
• Ung og uddannet befolkning;  
• Stort hjemmemarked;
• En tiltagende udviklet infrastruktur og en base af   

menneskelige ressourcer, der  giver et grundlag for frem-
komsten af  en videnbaseret økonomi.

• Et marked på 80 millioner med let adgang til et andet 
marked med 400 millioner.

  I en global verden, hvor international handel får større 
betydning, er transportomkostninger og leveringstid to af  
de vigtigste faktorer i valget af  måden og ruten for vare-
transport.

Færdiggørelsen og moderniseringen af  Nord-Syd- og Øst-
Vest-transportkorridorerne vil reducere transportomkostnin-
ger og leveringstid, og derved udbygge handlen mellem Øst-
asien, Sydasien, Centralasien, Mellemøsten og Europa.

Links til danske artikler om Verdenslandbroen:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=12525

 
Kontakt os for at købe hele rapporten på engelsk, kinesisk eller arabisk: 

trykt udgave 500 kr.; internetudgave 300 kr. (kun på engelsk eller arabisk) 
Bestil på 35 43 00 33, 51 21 72 06, si@schillerinstitut.dk

Kinas »Ét bælte, èn vej«-initiativ. Øverst ses Silkevejens Øko-
nomiske Bælte. Nederst er Den Marime Silkevej.

Transportkorridorer 
gennem Iran
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Verdenslandbroen skal 
forlænges til Afrika

Fig. 10-12:
Kinas rolle i Afrika
Fig. 12. Østafrikan-
ske jernbanelinjer 

under opførelse eller 
foreslåede

Fig. 14 Vand: Transaqua: 
vandhåndtering og udvikling

Fig. 16 Veje: Foreslåede motorveje

Fig. 13 Jernbaner: nuværende
kolonibaserede og vores 1980-forslag

Fig. 15 Elektricitet: massivt underproduktion

Årligt elektricitetsfor-
brug i Afrika per per-
son i kilowatt-timer

Årligt elektricitetsforbrug i verden 
per person i kilowatt-timer


