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OPERATION FELIX: 

Yemens mirakuløse genopbygning 

og tilslutning til den Nye Silkevej 
 

Af Hussein Askary 
 

Det følgende er en kortfat-

tet gennemgang af den oprin-

delige, 86-sider lange rapport 

på arabisk, Operation Felix: 

Yemens mirakuløse genop-

bygning og tilslutning til den 

Nye Silkevej, som er et pro-

dukt af en fælles indsats fra 

Schiller Instituttets, Yemeni 

General Investment Authori-

ty’s (YGIA) og Swedhydro 

Consultings (Sverige) side. 

Projektet blev koordineret af Yemens Nye Silkevejs-parti 

og dets stifter, Fouad al-Ghaffari. Rapportens forfatter er 

Hussein Askary, Schiller Instituttets koordinator for Syd-

vestasien og skribent for Executive Intelligence Review. 

Rapporten blev udgivet på et seminar i Sana’a 6. juni, 

2018. Den originale arabiske version kan downloades 

gratis på Yemens Nye Silkevejs-partis webside. 

http://www.newsilkroadparty.com/ 

Denne artikel forekommer i Executive Intelligence 

Review, 29. juni, 2018. Artiklen har ikke tidligere været 

udgivet på dansk. 

 

Genopbygningen af Yemen, efter den aktuelt igang-

værende, destruktive, anglo-saudiske aggressionskrig er 

afsluttet, vil kræve et mirakel. Men det er præcis, hvad 

denne rapport foreslår. Miraklernes tid er over os. Mange 

mirakler er opnået, og mange andre er i gang. En ny æra i 

menneskehedens historie er gryet under BRIKS-

nationernes lederskab (Brasilien, Rusland, Indien, Kina 

og Sydafrika), samt under den kinesiske præsident Xi 

Jinpings lancering i 2013 af Bælte & Vej Initiativ (BVI). 

Disse to udviklinger har åbnet historiens porte for en ny 

og retfærdig verdensorden. 

Kinas mirakuløse industrialiseringsproces hen over de 

seneste to årtier, der har løftet 700 million af landets bor-

gere ud af fattigdom, er en stærk indikator for denne nye 

proces. Den kendsgerning, at Kina har tilbudt sine tekno-

logiske kapaciteter, sin knowhow og sine finansielle re-

surser til partnere i udviklingslandene, så de kan gentage 

dette mirakel, udgør en stærk motivering for det yemeni 

 
tiske folk og lederskab for at vælge de højeste ambitions-

niveauer. 

Det er i denne sammenhæng, at Yemen kunne rejse 

sig og opnå sit eget mirakel. Ligesom det lykkedes ye-

menitterne at præstere det mirakel, at de har modstået de 

mest ondskabsfulde og magtfulde militærstyrker, således 

kan de – med en tilsvarende succes – præstere miraklet 

med at genopbygge deres land. Dette genopbygningsmi-

rakel bliver naturligvis vanskeligere end det militære, 

men det bliver mere glædeligt og vil bringe alle Yemens 

borgere sammen – mænd og kvinder fra alle mulige dele 

af landet og fra alle forskellige baggrunde, som en for-

enet kraft til fordel for en hel nation. 

Genopbygningsprocessen vil forene det yemenitiske 

folk på den stik modsatte måde, som aggressionskrigen – 

og de, der stod bag den – søgte at splitte det. Processen 

vil bevare den enkelte, yemenitiske persons værdighed 

og ynde, samt hans eller hendes kulturelle identitet, med 

samme kraft, som deres fjender brugte i deres forsøg på 

at ødelægge denne identitet gennem bestræbelser på at 

eliminere landets befolkning og ødelægge dens smukke, 

kulturelle og arkitektoniske arv. 

Republikken Yemen nyder en enestående, geografisk 

beliggenhed, i skæringspunktet mellem den landbaserede 

Nye Silkevejs økonomiske bælte og den Maritime Silke-

vej – dvs., Bælte & Vej. Yemen kan blive broen mellem 

Asien og Afrika, og mellem det Indiske Ocean og Mid-

delhavet, og således et hovedelement i dette gigantiske 

udviklingsprojekt samtidig med at få fordel af det; med  

http://www.newsilkroadparty.com/
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Øverst: (CIA World Factbook) Befolkningstilvækst i Yemen 

mellem 1960 og 2010, tusind personer. I dag er befolkningen 

27 mio.   

Nederst: Yemens befolkningspyramide viser en meget ung 

nation med en fantastisk gennemsnitsalder på 19,2 i 2015, som 

projiceres til at være 29 år i 2050. (Index Mundi) 

 

Helga Zepp-LaRouches ord, kan det »gøre Yemen til en 

perle i den Nye Silkevejs perlekæde«. 

Yemen spillede en tilsvarende rolle i fortidig historie, da 

det beherskede handelsruterne, kaldet »røgelse- og gum-

miruterne«, og mange magtfulde nationer fra øst og vest 

satte deres sejl og drev deres kamelkaravaner i landets 

retning og søgte handel og udveksling af viden. De gamle 

grækere og romere kaldte Yemen for »Arabia Felix«, 

fordi det sås som et fremgangsrigt og lykkeligt land. I 

dag har Yemen store menneskelige resurser, idet største-

delen af landets befolkning er børn og unge mennesker 

under 30 år, som gør det til et ungt samfund, der har et 

potentiale for fremskridt og kontinuitet ind i fremtiden 

gennem omfattende og langtrækkende visioner og øko-

nomiske planer. 

Yemen har også rigelige naturlige resurser og et di-

versificeret klima og topografi, hvilket gør landet egnet 

til integreret agroindustriel udvikling. 

Det, der mangler i Yemen, er det, den 

amerikanske økonom Lyndon 

LaRouche kalder »den økonomiske 

platform«, bestående af basal infrastruk-

tur, til at løfte alle disse resurser til hø-

jere produktivitetsniveauer og virkelig-

gøre deres latente, store potentiale. En 

sådan højere, økonomisk platform vil 

gøre det muligt for Yemen og dets be-

folkning at tage kontrol over deres øko-

nomi, deres resurser og deres fremtid. 

 

Operation Felix 

»Operation Felix« foreslår et projekt 

til genopbygning af Yemen på basis af 

akkumuleret viden og lære, der er vun-

det af succesfulde genopbygningsmo-

deller, som andre nationer i nyere histo-

rie har præsteret, såsom Tyskland efter 

Anden Verdenskrig, eller efter store, 

økonomiske katastrofer såsom den Store 

Depression i USA i begyndelsen af 

1930’erne, eller nationer, der lykkedes 

med at udvikle sig fra fattigdom og til 

magtfulde og fremgangsrige industrina-

tioner, som Sydkorea og senest, Kina.  

Fra et videnskabeligt-økonomisk 

aspekt beror den komplette rapport på 

Videnskaben om Fysisk Økonomi, som 

denne defineres af LaRouche, og ikke 

på de monetære eller rentier/ fysiokrati-

ske teorier og metoder, som blev gen-

nemført mellem begyndelsen af 

1980’erne og 2014, og som gav Yemen 

tilnavnet, »det fattigste land i regionen«. LaRouches 

»Målestokke for fremskridt« er blevet et studieemne 

blandt visse grupper af yemenitter i de seneste tre år.  

Vores rapport gør det lige fra begyndelsen klart, at 

planen for Operation Felix ikke er baseret på ideen om at 

genopbygge Yemens økonomi for at genoprette den til 

dens tidligere betingelser, før aggressionskrigen blev 

lanceret i marts 2015, og heller ikke til økonomiens til-

stand før folkeopstanden i 2011, fordi denne økonomiske 

tingenes tilstand var en katastrofe, som det detaljeret 

forklares i kapitel 2. Hensigten er at levere den »økono-

miske platform« for en fremgangsrig nation, der gør 

fremskridt, samt forbinde landet til BVI. Rapporten be-

handler også Yemen som et enkelt, forenet land, med en 

centraliseret regering og en forenet og integreret plan for 

genopbygningen af landet som helhed. 

Når projekter overalt i landet har de samme standarder 

og målestokke, såsom inden for sektorerne for transport, 

elektricitet og kommunikation, fra det fjernest beliggende 

punkt i nord til det dybeste syd, vil disse projekter kunne 

præsteres meget hurtigere og med lavere omkostninger  
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Nogle basale økonomiske indikatorer for Yemen viser graden 

af de katastrofale økonomiske og sociale betingelser i landet, 

selv forud for begyndelsen af den saudiske koalitions krig mod 

landet i 2015. (Kilde: FAO)  
 

sammenlignet med mindre projekter, som hver for sig 

udføres lokalt med forskellige standarder. Integrationen 

af genopbygnings- og udviklingsprocessen kræver opret-

telsen af en central »genopbygningsmyndighed«, der 

fungerer under Planlægningsministeriet, og med afdelin-

ger eller kontorer i alle administrative guvernerater for, at 

de planlagte projekter og deres prioriteringer kan koordi-

neres med de lokale administrationer. Centraliserings- og 

foreningsprocessen er meget vigtig i lyset af forsøg, både 

før krigen og nu, fra den saudiskledede koalitions side på 

at splitte Yemen op i en konføderation bestående af seks 

regioner, og således anspore til separatisme og et stam-

mesamfund. 
 

Yemens råolieproduktion, eksport, forbrug, 1980-2014 (0-450 

tusinde tønder om dagen). Her refererer »petroleum« til raffi-

nerede produkter, såsom diesel og andre brændselstyper, for-

uden petrokemiske produkter. 

 

 

Ødelæggelse af økonomien før krigen i 

2015 

En vigtig funktion i denne rapport er be-

skrivelsen af de seneste 30 års katastrofale 

politikker, forud for krigen, og som gjorde 

Yemen til regionens fattigste land. Vores 

begrundelse for at gennemgå disse politikker 

og de betingelser, de skabte, er at advare 

politiske beslutningstagere mod faldgruberne 

i de økonomiske og finansielle metoder, der 

har været de dominerende i den transatlanti-

ske magtstruktur og dens klienter/ofre, samt 

mod udsigten til, når freden først er opnået, 

at der er en risiko for, at de samme, økono-

miske metoder vil komme tilbage, denne 

gang forklædt som »hjælp til genopbygning«. 

 

 

 

 
Et relevant fænomen, der her defineres, er »rentiersta-

ten«, som af Hossein Mahdavy
1
 defineres som en stat, 

der næsten udelukkende er beroende på eksport af sin 

overflod af råmaterialer for at kunne importere det, staten 

har behov for, og hvor der ikke gives megen opmærk-

somhed til investeringer for at forbedre de hjemlige pro-

duktionskapaciteter. Og alt imens Saudi-Arabien, Golf-

staterne og andre OPEC-nationer er gode eksempler på 

dette, så er Yemen imidlertid et ekstremt eksempel. I de 

årtier, der fulgte efter den republikanske revolution i 

1961, men især under præsident Ibrahim al-Hamdi, der 

lancerede en stor, lokal udviklingsproces og femårspla-

nerne for udvikling i 1974, indtil han blev myrdet i 1978 

(af saudiskstøttede elementer), var Yemen godt på vej til 

at opnå et lovende moderniserings- og udviklingsni-

veau. 

Disse planer blev imidlertid sat på vågeblus efter 

al-Hamdi, og da Yemen opdagede sine reserver af 

råolie og lancerede sin olieproduktion og -eksport i 

1986, blev staten pludselig oversvømmet med let-

tjent, udenlandsk valuta. I 1987 lå den globale pris 

på råolie i USA i størrelsesordenen US$40 tønden, 

lavere end de meget høje niveauer i begyndelsen af 

1980’erne, da Iran-Irak-krigen var begyndt, men det 

var stadig en betydelig indkomstvolumen for et fat-

tigt land. Men da den asiatiske krise i 1997 ramte 

den globale økonomi, dykkede olieprisen ned til 

størrelsesordenen US$20 tønden. Den kom sig ikke 

før efter 11. september, 2001, og invasionen af Irak, 

der fulgte i 2003, og hvor olieprisen nåede op i stør-

relsesordenen US$100-120 tønden. Men efter fi-

nanskrisen i 2007-2008, kollapsede olieprisen igen. 

Denne faktor gjorde Yemen til gidsel for de glo-

bale prisers omskiftelighed og for landets næsten 

                                                           
1
 Hossein Mahdavy, »The Pattern and Problems of Economic 

Development in Rentier States: The Case of Iran«, i Studies in 

the Economic History of the Middle East, ed. M.A. Cook (Ox-

ford: Oxford University Press, 1970).  
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totale afhængighed af 

eksport af olie for at fi-

nansiere dets nødvendige 

import af fødevarer og 

stort set alle andre varer. 

Endnu en katastrofe ram-

te økonomien, da pro-

duktionskapaciteten for 

råolie fra de yemenitiske 

oliekilder begyndte at 

skrumpe ind i 2002, med 

nye undersøgelses- og 

produktionsprojekter, 

som af de internationale 

oliekompagnier ikke blev 

anset for at være profi-

table i et stagnerende 

verdensmarked. Stats-

gælden til udlandet steg, 

og flere lån krævedes for 

at dække handels- og 

statsbudgetunderskuddet.  

 

 
 

I begyndelsen af 1990’erne havde Yemen mistet sine 

vigtigste finanspartnere: Irak, nu under et forbryderisk, 

barsk FN-sanktionsregime efter Kuwaitkrigen i 1991, og 

Sovjetunionen, som disintegrerede senere samme år – en 

faktor, der efterlod Yemen helt alene til at stå over for 

kombinationen af aggressive naboer og tvillingegribbene, 

den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken. 
 

Yemens udviklingskorridorer. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grafisk fremstilling af en ’udviklingskorridor’. 
 

Yemens regering, under præsident Ali Abdullah Saleh, 

befandt sig allerede i IMF’s kløer i 1995 efter den øde-

læggende borgerkrig i 1994. Yemens regering begyndte 

at få lån med tilknyttede betingelser fra IMF og Verdens-

banken fra og med 1995, gennem de sædvanlige »struk-

turelle tilpasningsprogrammer«
2
, hvilket tvang staten til  

at privatisere sine selskaber, ophæve al statsstøtte til fø-

devarer og basale varer, fyre ti tu-

sinder af statsansatte og åbne sine 

hjemmemarkeder for konkurrerende, 

udenlandske varer gennem radikale 

frimarkedspolitikker, der dræbte, 

hvad der måtte være af hjemlig pro-

duktion. Det er overflødigt at sige, at 

Yemen ikke længere fik lov at bygge 

infrastruktur eller industrier og hel-

ler ikke støtte landbrugsprojekter, 

samt, at landet stort set mistede sin 

suverænitet over økonomien. 

Den »private sektor« skule angi-

veligt bære den byrde, som staten 

havde opgivet, men det var umuligt i 

et så fattigt land. Herefter fulgte en 

massiv kampagne for privatisering 

af statsejede foretagender, hvilket 

gjorde det muligt for landets korrup-

te lederskab at berige sig gennem at overføre ejerskabet 

over disse aktiver. 
  
 

 

                                                           
2
 IMF, Enhanced Structural Adjustment Facility Medium-Term 

Economic and Financial Policy Framework Paper 1999-2001:  

http://www.imf.org/external/np/pfp/1999/yemen/ 

http://www.imf.org/external/np/pfp/1999/yemen/
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Befolkningstæthed i Yemen (2005). FN’s kontor for koordine-

ring af humanitære anliggender. Firs procent af Yemens be-

folkning lever i områderne langs de foreslåede udviklingskor-

ridorer. 
 

På trods af den alvorlige fødevaresituation i landet, 

især efter den globale krise omkring fødevarepriserne i 

2008, blev Yemen opmuntret til at øge eksporten af af-

grøder, der gav kontanter, såsom frugt og grøntsager, og 

med Saudi-Arabien og Golfstaterne som det væsentlige 

marked. Uden nogen støtte til eller beskyttelse af den 

hjemlige produktion af korn, skiftede landmænd over til 

at dyrke flere kontantskabende 

afgrøder, såsom frugt og grøntsager, 

men, mere alvorligt, til det narkoti-

ske middel Khat, forbruget af hvil-

ket eksploderede i denne periode og 

senere steg endnu mere og skabte 

yderligere økonomiske, sociale og 

sundhedsmæssige problemer for 

samfundet, især for folk i de lavere 

indkomstgrupper. Fiskerisektoren 

var den eneste sektor, som modtog 

nogen investering af betydning; 

men denne sektor var helliget, ikke 

til at skaffe mad til det yemenitiske 

folk, men til eksportmarkeder. 

 

 

 
 
 

Alle disse faktorer gjorde Yemen til nettoimportør af 

ikke alene fødevarer (80 % af dets kornbehov i 2014) og 

andre forbrugsvarer, men også af olieprodukter, såsom 

diesel og motorolie, med staten, der blev afskrækket fra 

at investere i byggeri af nye raffinaderier og petrokemi-

ske industrier. Der blev stort set ikke lanceret nogen stør-

re infrastrukturprojekter, og de eneste råd og den eneste 

finansielle støtte, som Yemens regering fik af IMF, Ver-

densbanken og FN, var at koncentrere sig om små pro-

jekter her og der. Senere blev Yemens regering endda 

tvunget til at overlade kontrollen over sine nyligt 

opdagede gasfelter i 2007 til udenlandske udviklere, 

heriblandt det franske selskab Total og USA’s Hunt 

Oil Company. 

 

Den saudiske krig: Planetens værste, humanitæ-

re katastrofe  
Kapitel 2:2 forklarer i detaljer konsekvenserne 

af saudi-koalitionens bombekampagne siden marts, 

2015, som specifikt gik efter infrastruktur, industri-

er, elektricitet og vandforsyninger, og endda land-

brugsproduktion, som mål. Ud fra alle juridiske 

standarder, kvalificerer denne bombekampagne som 

en krigsforbrydelse. Koalitionen har ligeledes gen-

nemført en total land-luft-vand-blokade mod Ye-

men og således forhindret fødevarer og medicin i at 

strømme ind i landet og har forhindret folk, der 

havde behov for lægehjælp fra udlandet, i at rejse, 

ved at gøre lufthavne til bombemål.  

 

 

 
De statistikker, der er samlet af Yemens Menneskeret-

tighedsministerium og bekræftet af internationale huma-

nitære organisationer, afslører et forfærdeligt niveau af 

ødelæggelse og lidelse. 

Frem til januar 2018 var der 22 millioner yemenitter  

 (70 % af befolkningen), der havde brug for mad, læge 

hjælp eller husly. Syv millioner havde et akut behov for  

Yemen og den Nye Silkevej. 

 

fødevarehjælp. 2,9 mio. børn og kvinder var akut fejler-

næret. Seksten millioner manglede rent vand og kloake-

ring, hvilket førte til en eksplosiv koleraepidemi. Sytten 

tusind mennesker af de 120.000 syge mennesker, der 

havde brug for at rejse til udlandet for at modtage nødlæ-

gebehandling, men som strandede på grund af lukningen 

af Sana’a Lufthavn, døde. De civile ofre som direkte 

følge af militæroperationer, var 17.000 døde, de fleste 

kvinder og børn, og med yderligere 24.513 sårede. Med  
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Rapporten foreslår at udvide landbrug til det østlige plateau 

og kystområderne. 

 

hensyn til de indirekte tab, skønnes det, at 300 civile var 

døde siden marts 2015.  

Af infrastrukturen er næsten alle elektricitetsværker 

blevet ødelagt. Det meste af olie- og gasproduktionen er 

stoppet, for nær nogle få felter, der kontrolleres af den 

saudiske koalition. Lufthavne, havne, broer og veje er 

systematiske bombemål. Selv fiskere og deres både er 

bombernes mål. Mange industrifaciliteter – til minedrift, 

metalproduktion, fødevareforarbejdning, logistikcentre 

og fabrikker til fremstilling af mejeriprodukter – er sy-

stematisk blev udset som bombemål og ødelagt. Selv 

skoler, tekniske uddannelsessteder og universiteter er 

blevet bombemål. Hospitaler blev heller ikke skånet. 

Med hensyn til det finansielle, så besluttede den sau-

diskkontrollerede eksilpræsident Abed-Rabbo Mansour 

Hadis regering i 2016 at flytte Centralbankens operatio-

ner fra Sana’a til Aden, som er under koalitionens kontrol. 

Dette betød, at banken ikke længere kunne udbetale mil-

lioner af statsansattes lønninger i områder, der ikke var 

kontrolleret af koalitionen, og således øgede millioner af 

familiers lidelser. Desuden kunne Centralbanken ikke 

fremme handelstransaktioner med udenlandske eksportø-

rer af mad, medicin og andre nødvendige forbrugsvarer. 

 

En ændring af politikken  

1. Finansiering af genopbygning. Som det foreslås i den 

fulde rapport, så vil genopbygnings- og udviklingsplanen 

indledes med, at den fungerende præsident i Sana’a ud-

steder en officiel erklæring, selv før der er opnået våben-

stilstand, om, at det er regeringen i Republikken Yemens 

plan at lancere en genopbygningsproces og en udvik-

lingsplan for nationen. Han vil definere denne plans prio-

riterede hovedprojekter og mål, som begynder med nød-

handleplanen for at opbygge den ødelagte infrastruktur; 

skaffe umiddelbart nødvendige fødevarer og lægehjælp; 

og invitere venligtsindede magter til at deltage i nye in-

frastrukturprojekter, som definerer den fremtidige for-

bindelse til BVI. Han vil imidler-

tid omgående følge op på dette, i 

samme erklæring, ved at annonce-

re oprettelsen af en national gen-

opbygnings- og udviklingsbank 

for at finansiere processen. 

For at Yemen kan blive en vir-

kelig uafhængig og suveræn nati-

on efter denne krig, må det have 

sin egen kreditskabelsesmekanis-

me. Genopbygnings- og udvik-

lingsprocessen vil kræve oprettel-

sen af en national udviklingsbank 

(i vores rapport forsøgsvist kaldet 

»Yemens Nationalbank for Gen-

opbygning og Udvikling, eller 

(eng.) YNBRD) til finansiering af 

de nationale projekter inden for 

infrastruktur, landbrug og industri.  

 

 
 

YNBRD skal ejes i fællesskab af staten (51 %) og 

borgerne og private og finansielle institutioner i Yemen 

(49 %). Udenlandske regeringer og finansinstitutioner 

kan også tegne sig for en begrænset andel af bankens 

aktier eller obligationer. Alle gaver og al finansiel hjælp 

fra venligtsindede nationer bør konverteres til indskud i 

banken. 

YNBRD vil være under Finansministeriets supervi-

sion og direktion og adskilt fra Yemens Centralbank. Den 

detaljerede fremgangsmåde for, hvordan kreditter udste-

des nationalt af YNBRD, bliver grundigt behandlet i 

kapitel 3:1, som refererer til lignende, historiske eksem-

pler og oprindelsen til dette »statskredit-system«, der 

stammer fra ideerne hos USA’s første finansminister 

Alexander Hamilton i den første, Amerikas Forenede 

Staters Republik.  

Den anden supplerende kilde til finansiering af gen-

opbygnings- og udviklingsprojekter, især sådanne, som 

kræver udenlandsk teknologi og maskinel og udenland-

ske selskabers involvering, er gennem eksportkreditafta-

ler med de nationer, hvis selskaber deltager i, eller ek-

sporterer det nødvendige materiel til, udviklingsprojekter. 

Et virkelig godt eksempel fra selve Yemen er aftalen 

mellem Kina og Yemen fra 2013 om at finansiere projek-

tet Aden Container Terminal Expansion. Dette projekt 

blev planlagt til at blive gennemført af et kinesisk selskab 

og finansieret gennem et lån fra den kinesiske Ex-Im 

Bank til Yemens regering. Projektet blev imidlertid ikke 

gennemført pga. den efterfølgende, farlige sikkerhedssi-

tuation. Planen var at gøre Aden Containerterminalen til 

en af de største havne for omladning i området, som ville 

gøre det muligt for Triple E-klasse Maersk superstore 

containerskibe at dokke i havnen. Aftalen blev under-

skrevet i november, 2013, en måned efter, at præsident 

Xi Jinping annoncerede konceptet med Det 21. Århund-

redes Maritime Silkevej, som ville gøre Aden og andre 

yemenitiske havne til nøgleelementer i global handel og  
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økonomisk udveksling. 

Yemens Overordnede Investeringsmyndighed frem-

lagde for nærværende forfatter en liste over projekter 

(inkluderet som appendiks i den fulde rapport) inden for 

infrastruktur, industri, landbrug og fiskeri, omkring hvil-

ke den yemenitiske regering er indstillet på at samarbejde 

med udenlandske investorer på basis af Byg, Operer og 

Overfør (Build, Operate and Transfer; BOT). 
 

2. Yemens udviklingskorridorer. Nøgleelementet i 

rapportens genopbygnings- og udviklingsplan er kon-

struktionen af »Yemens udviklingskorridor«. Efter at 

forklare LaRouches koncepter om »Udviklingskorrido-

ren« og den »Økonomiske Platform«, foreslog nærvæ-

rende forfatter konstruktionen af Yemens Udviklingskor-

ridor, hvis »hovedrygrad« er Sa’ada-Aden-korridoren, og 

hvor de øst-vestgående forlængelser langs den er »lem-

merne« på dette nationale projekt.  

Tre faktorer blev taget i betragtning ved defineringen 

af korridorernes ruter: 

1) De nuværende befolkningskoncentrationer, land-

brugsaktiviteter, tilgængelige vandresurser og mineral-

rigdomme. 

2) Diversificeringen af den demografiske fordeling 

og fremtidige vækst af nye områder på vestkysten og det 

østlige plateau, med begge områder, der repræsenterer et 

uudnyttet agro-industrielt potentiale, inden for sektoren 

for minedrift, men, vigtigst af alt, inden for kommercielle 

landbrugsaktiviteter, især inden for produktion af kornaf-

grøder for at mindske, og senere eliminere, afhængighe-

den af import. 

3) Opkobling til BVI, på landruten til Oman og over 

Hormuzstrædet til Iran og Asien, og mod vest gennem en 

tunnel/bro til Djibouti og Afrika. Den anden forbindelse 

til BVI er gennem hovedhavnene Aden, Al-Hudaydah og 

Mokka, hvor der, ud over omladning og logistiske opera-

tioner, kan bygges nye industriparker, som drager fordel 

af nærheden til internationale handelsruter og de lokale 

menneskelige og naturlige resurser, der findes i overflod.  

Rapporten henviser til de enorme udviklinger, der fin-

der sted omkring Yemen pga. BVI og Kinas forskellige 

initiativer, såsom Djibouti-Addis Abeba-jernbanen, 

Mombasa-Nairobi-jernbanen, Lamu Port-Sydsudan-

Etiopien-transport-korridoren (LAPSSET), og endnu 

mange flere projekter, som vil transformere Østafrika til 

at blive en af de hurtigst voksende regioner. Dette er til 

stor fordel for Yemen, som bør anskue denne region for 

at være et stort marked, og ligeledes anskue sig selv for 

at være et betydningsfuldt, logistisk knudepunkt. Øst for 

Yemen, i Oman, har den kinesiskinitierede Asiatisk In-

frastruktur-Investeringsbank (AIIB) allerede finansieret 

de indledende undersøgelser og det forberedende arbejde 

til et pan-Oman jernbanenet, der strækker sig fra Hormu-

zstrædet til grænsen til Yemen, og til nye havne og indu-

striparker på det Arabiske Havs lange kyst.  
Et interessant aspekt af de udviklinger, der finder sted 

i Yemens nabolande, Etiopien og Oman, er, at, pga. lig-

heder i topografi og demografiske karakteristika, vil de 

yemenitiske, politiske beslutningstagere have færdige  
 

Årlig regnmængde. 
 

 

eksempler på tilsvarende infrastrukturprojekter og vil 

kunne studere fordelene, vanskelighederne, de tekniske 

aspekter og finansieringen. 

Nærværende forfatter vil tage et eksempel og sam-

menligne det foreslåede Sa’ada-Aden-jernbaneprojekt 

med den etiopiske Mekele-Weldiya-Awash-normalspors-

jernbane, der nu er under konstruktion. Jernbanens læng-

de (622 km sammenlignet med det foreslåede yemeniti-

ske projekt på 607 km) og rutens fysiske karakteristika er 

slående lig hinanden. De vil begge gennemløbe bjergrige 

områder, der rækker fra 800 meter over havet til 2.300 

meter eller højere over havet. I den etiopiske jernbanes 

tilfælde krævede projektet konstruktion af 31 tunneller 

med en totallænge på 20 km, 140 broer (totallængde 20 

km) og 1300 viadukter (totallængde 40 km). De totale 

omkostninger for jernbanen er US$4 mia. Den etiopiske 

stat finansierede internt den første sektion med US$1,5 

mia. og fik US$2,5 mia. gennem eksportkreditter fra 

kinesiske og tyrkiske eksport-importbanker, og fra Øst-

rigs og Sveriges udenlandske kreditfaciliteter.  

 

Andre projekter   

Operation Felix forudser udviklingsprojekter til elek-

tricitet, vand, landbrug og varefremstilling. Med hensyn 

til vand, foreslår vi et nationalt vandforsyningsprogram, 

der skal omfatte konstruktionen et stort antal mellemstore 

og små dæmninger til opsamling af regnvand og fore-

byggelse af oversvømmelse, ud over produktion af elek-

tricitet.  
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Fouad al-Ghaffari (stående til venstre) taler på seminaret, der 

var dedikeret til lanceringen af rapporten »Operation Felix«, 

og som blev afholdt i hovedstaden, Sana’a, den 6. juni, 2018. 

Siddende yderst til højre er ingeniør Khaled Sharafeddin, vice-

direktør for Yemens Overordnede Investeringsmyndighed, og 

nuværende fungerende direktør.  
 

Yemens Overordnede Investeringsmyndighed (YGIA) 

foreslog, at der vil kræves US$10 mia. mellem 2019 og 

2030 til konstruktionen af sådanne dæmninger på ti flo-

der i Yemen. Herudover må der etableres et na-tionalt 

netværk for vanddistribution og regulering af grund-

vandsundersøgelse og -udnyttelse. Ud over styringen af 

eksisterende kilder, må nye kilder til vand »skabes« gen-

nem afsaltning af havvand og klimateknologi, såsom 

ionisering af atmosfæren til at øge regnmængden. 

Med hensyn til produktion af elektricitet, opfordrer 

rapporten staten til at genvinde kontrollen over resurserne 

for naturgas og olie, gennem en genforhandling af de 

tidligere aftaler med udenlandske selskaber, en genfor-

handling, som vil gøre det muligt for staten at prioritere 

produktionen af elektricitet til hjemligt forbrug forud for 

eksport. På kort og mellemlang sigt kunne landets natur-

gas og de store, uudnyttede kulreserver blive et passende 

svar på manglen på den produktion af elektricitet, der er 

nødvendig for nationens vækst, fordi disses konstruktion 

vil tage mindre tid (18-24 måneder) at udføre og er om-

kostningseffektiv.  

Men for det voksende og mere effektive krav om 

elektricitet i fremtiden, må Yemens kernekraftprogram, 

der blev foreslået i 2007, men aldrig kom i gang, imidler-

tid genlanceres. Kernekraft vil ikke alene blive en nøgle-

faktor i produktionen af elektricitet og afsaltning af hav-

vand, men vil også frigøre råolieresurserne til at blive 

anvendt til produkter i en højere værdikæde, såsom gød-

ning, kemikalier og plastik, og som skaber mange indu-

strier i landet og giver beskæftigelse til ti tusinder af unge 

mennesker. 

Industrisektoren må beskyttes ved at ophæve de tidli-

gere frimarkedspolitikker, som blev gennemtvunget af 

IMF og Verdensbanken. Gennem told og afgifter kan  

staten beskytte de spirende industrier, som unge, yemeni-

tiske iværksættere vil starte for at producere til hjemme 

 
markedets behov og til det globale marked, især til de 

voksende, afrikanske markeder. Yemens udvikling af 

infrastruktur vil, ud over at levere rigelige mængder elek-

tricitet og vand, tiltrække udenlandske investeringer i 

Yemens industrisektor. 

I landbrugssektoren må der udformes en ny strategi 

for sikkerhed for fødevareforsyning, der omstøder de 

tidligere praksisser, som IMF/Verdensbanken, FN og 

FAO tilrådede, og som fokuserede på husmandslandbrug 

til eget forbrug. Den nye strategi forudser en dramatisk, 

vertikal såvel som horisontal udvidelse. Den vertikale 

udvidelse indebærer at opretholde de yemenitiske land-

mænd gennem introduktionen af nye metoder til kunst-

vanding, udvikling af nye frøsorter og anvendelse af 

gødning og maskinel til landbruget. Den horisontale ud-

videlse indebærer at inddrage nye landområder til storsti-

let, kommerciel landbrugsvirksomhed, især med kornsor-

ter, for at sikre nationens fødevareforsyning og stoppe 

tapningen af resurser gennem afhængighed af import. 

Staten må atter antage sit ansvar som vogter af det yeme-

nitiske folks sikkerhed for fødevareforsyning og uaf-

hængighed.  

 

Grundlaget for en varig fred  

Nærværende forfatter foreslår, at regeringen i Sana’a 

vedtager den plan, som præsenteres i rapporten, som 

hovedelementet i alle freds- og forsoningsforhandlinger 

mellem de forskellige yemenitiske, krigsførende partier, 

og at man bliver enige om denne plan forud for nogen 

sådanne forhandlinger. Den bør ligeledes fremlægges for 

alle medlemsstaterne på FN’s Generalforsamling, som en 

måde, hvorpå de kan opmuntres til at lægge pres på de 

regionale og internationale magter for at frembringe en 

omgående våbenhvile og fremme de nationale forso-

nings- og fredsforhandlinger. 

Dette forslag har, således, som det også er blevet ud-

trykt af de fleste yemenitter, der har gennemgået det, 

evnen og ånden til at mobilisere de forskellige grupper i 

nationen omkring et enkeltstående, forenet koncept, der 

er orienteret mod et fælles mål i fremtiden: at sikre vel-

færd og fremgang for eftertiden. Samtidig er det et mid-
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del til at motivere det internationale samfund til at tage 

absurditeten i at fortsætte denne krig i betragtning, og til 

at acceptere den sandhed, at de personer, der kontrollerer 

regeringen i Sana’a, ikke blot er militser med magtambi-

tioner, men er statsmænd med visioner og viden. Ansva-

ret for at stoppe denne folkemordskrig hviler på alle indi-

vider og alle regeringer i verden i dag. Visionen for lan-

ceringen af en reel genopbygnings- og udviklingsplan i 

Yemen – en plan, der er i harmoni med det nye paradig-

me for samarbejde i verden – er blevet defineret. 

 

Operation Felix 

   

Indholdsfortegnelse: 

 

Introduktion 

 

Kapitel 1: Den internationale sammenhæng 

BRIKS-systemets opkomst og det transatlantiske systems 

kollaps 

 

Hvad er BRIKS? 

 

Hvad er Bælte & Vej Initiativet? 

 
Kapitel 2: Den nationale økonomiske sammenhæng 

Før aggressionskrigen: Problemet med rentier-Økono- 

mien  

 

Under aggressionen: Ødelæggelsen af den basale infra-

struktur og skabelsen af den humanitære krise 

 

Kapitel 3: Genopbygning 
Hvordan genbygningen af en ødelagt økonomi kan finan-

sieres 

 

Det nationale kreditsystem i Hamiltons tradition 

 

»Yemens Bank for Genopbygning og Udvikling«: Et 

forslag 

 

Foreslåede projekter for Yemen 

 

Konceptet om »udviklingskorridoren« 

 

»Yemens Udviklingskorridorer« 

 

Tranport: Yemens hovedjernbane (Sa’ada-Aden) og for-

længelser 

 

Elektricitet 

 

Vandstyring 

 

Landbrug og fiskeri 

 

Vareproduktion med appendiks (projekter foreslået af 

Yemens Overordnede Investeringsmyndighed) 

 

Kapitel 4: Operationens niveauer 
Første niveau: Nødplan til genoprettelse af ødelagt infra-

struktur, nødhjælp til befolkningen og beskæftigelse for 

ungdommen ved anvendelse af Franklin D. Roosevelts 

Civilian Conservation Corps som model 

 

Andet niveau: Forhandlinger med venligtsindede magter 

om opbygning af en ny økonomisk platform 

 

Tredje niveau: Forbindelse til den Nye Silkevej: Yemen 

som Bælte & Vej-broen mellem Asien og Afrika 

 

Konklusion 

 

Anbefalinger  

 

 

’Sana’a deklaration’ vedtager  

Schiller Instituttets plan 
I en magtfuld demonstration af det yemenitiske folks 

modstandskraft og standhaftighed, konfronteret med den 

aktuelle anglo-saudiske aggressionskrig, og Yemens 

befolknings og regeringsfolks iver efter at tilslutte sig det 

Nye Paradigme for internationale relationer, blev et møde 

afholdt 6. juni – i Yemens Overordnede Investerings-

myndigheds hovedkvarter i Yemens hovedstad, Sana’a – 

for at udstede »Sana’a-deklarationen«, som godkendte 

Schiller Instituttets 86-sider lange rapport, Operation 

Felix: Yemens Genopbygning og Forbindelse til den 

Nye Silkevej, forfattet af Hussein Askary, Schiller Insti-

tuttets koordinator for Sydvestasien   

YGIA’s fungerende direktør og vicedirektør, ingeniør 

Khaled Sharafeddin, åbnede mødet ved at takke Askary 

og fr. Helga Zepp-Larouche, Schiller Instituttets præsi-

dent. Han udtalte sin fulde støtte til rapportens forslag og 

skønnede, at opbygningen af den nye økonomiske plat-

form, som det foreslås i rapporten, vil kræve omkring 

US$210 mia. Ingeniør Sharafeddin udtalte, YGIA vil 

arbejde på to spor med regeringen i Sana’a, 1) for at for-

vandle rapporten til en handleplan for regeringen, og 2) 

at grundigt studere alle rapportens infrastruktur- og fi-

nansforslag for at lancere opbygningsprocessen så snart, 

aggressionskrigen er slut. Dette arbejde vil begynde 

umiddelbart efter afslutningen af Ramadanens fasteperi-

ode. 

Askary, rapportens forfatter, anbefalede, at Sana’a-

regeringen fremlagde rapporten for De Forenede Natio-

ner og andre, internationale magter, med det formål at 

inkludere rapporten i fredsforhandlinger som et hoved-

spørgsmål, som alle parter skal vedtage, forud for alle 

politiske diskussioner. 

Rapporten, der er på arabisk, er allerede blevet sendt 

til de ledende personer i Sana’a-regeringen og til interna-

tionale hovedinstitutioner, inkl. den kinesiske og russiske 

ambassade i Yemen. Den kan downloades gratis fra Ye-

mens Nye Silkevejsparti, hvis formand er Fouad al-

Ghaffari. http://www.newsilkroadparty.com/ 
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