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Hvorfor tale om genopbygning midt i krigens mørke?
Det er håbet, der gør mennesker til mennesker.
Håbet om genopbygning mobiliserer den skabende evne hos alle
mennesker. Det forsætter mennesket i en sindstilstand, hvor
det er Skaberen nær.

Ved at løfte blikket mod genopbygning og udvikling efter
krigen kan Syrien allertydeligst demonstrere det menneskesyn,
som står i skarp kontrast til den ondskab og meningsløse
ødelæggelse, som fjenden personificerer. Man demonstrerer det
ikke blot for sig selv, men også for omverden, og ikke mindst
for de fjender, som således vil forstå, at deres krigsførelse
ikke fører til noget bedre for dem selv. Syriens planer om
genopbygning medfører, at de fjender, der kan tænke, forstår,
at de kan få en bedre fremtid ved at samarbejde med
regeringen, end ved at fortsætte krigen.
Syriens håb om en fremtid er dets stærkeste våben imod
fjendens pessimisme, desperation og umenneskelighed.
Hvem håber, og hvem gør ikke?
Med skabelsen af BRIKS har halvdelen af menneskeheden
organiseret sig for at skabe en fremtid for sig selv og
menneskeheden. BRIKS-samarbejdet har endelig været i stand til
at tilføre kraft til håbet fra Bandung-konferencen, den
Alliancefri Bevægelse og 77-gruppen og at hæve verden ud af
fattigdom og kolonialisme.
I modsætning til Syrien og BRIKS, så er den vestlige verden
domineret af dets finanssystem, for hvilket der ikke findes
noget håb. Værdipapirerne i det globale finanssystem, der
beløber sig til en værdi af to millioner milliarder dollar
(eng.: 2 kvadrillioner), er, for over 90 % ’s vedkommende, ren
spekulationsgæld. Dette er et pyramidespil uden sidestykke i
verdenshistorien, og det er blevet holdt oppe af konstante
kapitalindsprøjtninger fra centralbanker og statsbudgetter.
Finanssystemets desperate situation har presset Vestens
politikere til at tillade en finansiel udplyndring af ikke
alene borgernes opsparinger, men også af realøkonomien.
Denne udplyndring har ført til den græske krise, men den har
haft en endnu mere grum effekt i den Tredje Verden. De
vestlige banker vil ikke længere med samme lethed kunne

udplyndre BRIKS-landene. Metoden til at komme BRIKS og andre
selvstændige lande til livs er derfor den destabilisering og
det kaos, som terrorister og regionale krige kan sprede i hele
Centralasien og ind i Kina, Indien og Rusland for at ødelægge
disse nationers lederskab og modstand. Nu er det Syrien, der
står i forreste skudlinje for denne politik, der bærer navnet
geopolitik, og som er det gamle, britiske imperiums metode til
at holde konkurrerende eller fremvoksende verdensmagter nede.
Eftersom USA støtter den britiske geopolitik, indgår der også
trusler om anvendelse af atomvåben i afpresningen, og verden
står de facto på randen af en total katastrofe.
Det er desperationen og håbløsheden hos den vestlige verdens
finanssystem og de gamle kolonimagter, der projiceres ind i
Syrien og andre krigsramte lande i form af støtte til
terrorismen og til politikken for regimeskift. Det, der
grundlæggende set kan standse krigspolitikken, er en løsning
på finanskrisen gennem en bankreform og en genoplivning af den
vestlige verdens realøkonomier.
Disse forslag er blevet fremlagt af den amerikanske statsmand
Lyndon LaRouche og hans hustru, Helga Zepp-LaRouche, igennem
deres internationale bevægelse, Schiller Instituttet. Mange
vestlige politikere kommer nu med tilsvarende forslag for at
løse finanskrisen. Det store håb for verden er, at BRIKSlandene nu kraftfuldt gør fremstød for en sådan økonomisk
udviklingspolitik. Sammen kan disse kræfter få Europa og USA
til at vende sig bort fra krigspolitikken. Syriens heroiske
modstand imod imperiepolitikken føres derfor både på det
militære og økonomiske plan. Det forener alle de mennesker i
verden, der håber på en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden.
Hvordan skal man betale for genopbygningen, når nationen er
ruineret efter krigen?
Den frihed for hele nationen, som Syriens kamp tilsigter, er
grundlaget for Syriens økonomi og ret til at skabe kredit og
penge. Folket, jorden og de naturlige ressourcer besidder et

enormt potentiale. Med en genopbygnings- og udviklingsplan
skabes der et endnu større potentiale.
En enlig bonde eller virksomhedsejer kan have brug for kredit
fra en anden for at kunne virkeliggøre sit potentiale. En fri
nation kan selv beslutte sig til at virkeliggøre sit
potentiale. Det sker derved, at nationen udsteder kredit til
sig selv, med nationens egen, fremtidige udvikling som
sikkerhed. Dette kræver et særligt finanssystem, der kaldes et
»kreditsystem«.
Ironisk nok var det netop et sådant kreditsystem, der gjorde
det muligt for USA at blive grundlagt og overleve sine første
år, og igen overleve, under Abraham Lincolns lederskab, under
borgerkrigen og atter engang, under Franklin Roosevelts
lederskab, fra og med 1933 og igennem Anden Verdenskrig.
Dernæst anvendte Vesttyskland og Sydkorea det samme system til
sine genopbygnings-mirakler efter krigen. USA befinder sig nu
i en stor, finansiel krise på grund af, at man har forladt
dette fungerende system, og nu er man også imod, at BRIKSlandene anvender det.
Det amerikanske kreditsystem blev skabt efter sejren i 1786 i
Frihedskrigen imod kolonialismen. Efter råd fra daværende
finansminister Alexander Hamilton gav Kongressen en kredit til
en nyetableret Nationalbank, der koordinerede genopbygningen.
Værdien af nationens valuta og al statslig gæld fra krigen
blev hurtigt stabiliseret, når kreditterne dirigeredes videre
til de projekter, som regeringen havde prioriteret. De
selvstændige erhvervsdrivende, som blev engageret til at
udføre projekterne, kunne komme i gang med det samme ved, at
de fik del i kreditten. Gennem denne fremgangsmåde kunne man
fuldt ud mobilisere og hurtigt udvikle landets egne
ressourcer, på trods af, at landet netop havde været igennem
en mangeårig krig.
Grundsynet i Hamiltons kreditsystem var, at økonomien
værdisattes ud fra det fremtidige potentiale, og ikke ud fra

nuets ruinerede situation. Ud fra en sådan synsmåde er Syrien
rigt og kan selv finansiere størstedelen af den genopbygning,
som kan virkeliggøre Syriens potentiale.
Hvordan skaber man kreditter i traditionen efter Hamiltons
system til genopbygning?
Udgangspunktet for et kreditsystem er den genopbygningsplan,
der trin for trin beskriver, hvad nationen planlægger at have
gennemført på forskellige tidspunkter. Med denne plan som
grundlag kan staten udstede de nødvendige kreditter for at
sætte al tilgængelig arbejdskraft, maskinkapacitet og
tilgængelige materialer i arbejde. Staten giver så tilladelse
til, at projekterne kan startes op, og sørger samtidig for, at
der er kredit til rådighed til projekterne. Projekterne kan
ledes af enten privatforetagender eller statslige myndigheder.
Til udstedelsen af denne kredit har staten behov for både
centralbanker og særligt etablerede Genopbygningsbanker. Den
syriske nation kan, på samme måde, som Egypten gjorde det, da
man lod folket finansiere den Nye Suezkanal, udstede
medejerbeviser i Genopbygningsbanken, der er særligt beregnet
til syriske borgere i hjemlandet eller i udlændighed.
På denne måde får genopbygningsbanken en egenkapital til
udstedelse af kreditter. Den syriske stat
majoritetsindflydelsen i Genopbygningsbanken.

bevarer

Ud over denne normale mekanisme til udstedelse af
bankkreditter vil man yderligere få brug for en Hamiltonkreditgivning ved, at Centralbanken skaber kredit, som den
låner ud til Genopbygningsbanken. Med denne kompletterende
kreditmekanisme vil staten have tilstrækkelig med kredit til
at kunne gennemføre den hurtigst mulige genopbygning af
Syrien.
Når regeringen har givet grønt lys til et projekts opstart,
overfører Genopbygningsbanken kreditten til en konto for
projektet. De myndigheder eller foretagender, som af

regeringen
har
fået
til
opgave
at
gennemføre
genopbygningsprojektet, betaler sine leverandører og arbejdere
med disse kreditter. Dette fortsætter, indtil projektet er
færdigt. Alle nye sedler og kreditter fra Genopbygningsbanken
har da fået en sikkerhed i form af det fuldførte projekt.
Hvordan kan de private banker mobiliseres til fordel for
genopbygning?
Retten til at skabe kredit er en vigtig naturressource for en
nation, som staten må anvende for at gennemføre
genopbygningen. Det er helt afgørende, at kreditterne ikke
vandrer videre til spekulation og pyramidespil, som i den
vestlige verdens globaliserede banker i dag. De syriske banker
må derfor begrænses i deres aktivitet derigennem, at de ikke
må drive nogen form for investerings-bankaktivitet, såsom
selvstændig handel og handel med værdipapirer. Det drejer sig
ikke om at forbyde handel med værdipapirer, men det må holdes
totalt adskilt, både ejerskabsmæssigt og personelmæssigt, fra
enhver kommerciel bankvirksomhed.
Fra den amerikanske præsident Roosevelts tid i 1933 og frem
til 1999 fandtes der i USA en sådan bankopdelingslov (GlassSteagall Act), der foreskrev en total separation, og så længe,
denne lov var i kraft, opstod der ingen systemisk krise for de
amerikanske banker. Hvis man snarest gennemfører en sådan
bankopdeling i Syrien, kan de kommercielle banker mobiliseres
til fordel for genopbygning. Kun herved vil tilskud af kredit
fra Genopbygningsbanken kunne gencirkuleres i bankerne og
skabe ringe i vandet i realproduktionen. Desuden må
kreditterne fra de private banker, så længe genopbygningen
finder sted, være strengt rationerede således, at de dirigeres
til det, som behøves iht. genopbygningsplanen, til sådanne
kategorier af lån, som er nødvendige for virksomhedernes og
menneskenes reelle behov.
Med
et
reguleret,
kommercielt
banksystem
kan
Genopbygningsbanken benytte sig af private banker til at

formidle sine kreditter til kommissionerede virksomheder og
udbetale pengene. I dette tilfælde henvender virksomheden sig
til sin lokale bank, som igen henvender sig til
Genopbygningsbanken for at få den kredit, som er godkendt til
projektet.
Må nationen gældssætte sig til udlandet for genopbygning?
Nationens egen skabelse af kredit i Hamiltons tradition kan
sætte alle indenrigsressourcer i fuldt arbejde, men kan ikke
betale for det, som må importeres til genopbygningen. Til
dette kræves først og fremmest udenlandsk valuta fra
eksportindkomster, men dette vil heller ikke være
tilstrækkeligt i de første år. Nationen må optage store lån i
udenlandsk valuta for at kunne importere de maskiner og det
udstyr, som behøves. Hvis lånene kobles direkte til
genopbygningsplanen, kan denne gældssætning gøres både
langfristet og tilpasset projektets tilbagebetalingsevne.
Disse udenlandske lån bør også kunne holde en lav rente,
eftersom lånene er værdisikrede gennem deres binding til
reelle projekter. Syrien kan ikke regne med at kunne få større
lån fra den vestlige verdens kriseramte finansinstitutioner.
Derimod er der mulighed for at finansiere import af vigtigt
maskinel, selv midt i en stor finanskrise, gennem bilaterale
handelsaftaler med enkelte, interesserede vestlige lande. Med
denne fremgangsmåde kan en sådan nation indgå en aftale om at
skabe en kreditmulighed i sin egen valuta til eksport af
landets maskiner og varer til Syrien. En række af sådanne
bilaterale aftaler med interesserede nationer kan klare
anskaffelsen af udenlandske varer til genopbygningen.
BRIKS-nationernes Nye Udviklingsbank er nu i færd med at blive
opbygget i overensstemmelse med det nye paradigme for en ny,
retfærdig, økonomisk verdensorden. BRIKS har det udgangspunkt
at udstede kredit ud fra projektets fremtidige potentiale og
ikke ud fra den nuværende betalingsevne i de lande, der ønsker
at påbegynde projekterne. De samme principper vil også blive
anvendt af de mange andre fonde, der er blevet skabt for at

realisere bygningen af Den nye Silkevej. Her bør et frit
Syrien have store muligheder for at skaffe lån i udenlandsk
valuta til vigtige, store infrastruktursatsninger.
Eftersom gældssætningen i det nye paradigme mod-svares af de
nye projekter, der gennemføres, er det en god gældssætning. Jo
mere af en sådan gæld, der tilsigter at realisere landets
potentiale, desto bedre. En sådan gæld bliver ikke en lænke,
men en målestandard for, hvor meget Syrien satser på
fremtiden.
Hvilket syrisk fremtidspotentiale
genopbygningskreditterne?

kan

udløses

af

1. Folket som bærere af alt potentiale.
Hvis man ikke prioriterer sikkerhed for fødevareforsyning,
nødgenhusning, sundhedsydelser, uddannelse og arbejde, kan
hele folkets potentiale ikke udløses. Til dette kræves der den
bredest mulige mobilisering af nationens tilgængelige
ressourcer fra de statslige myndigheder, helt ned til mikroniveau. Lokale forvaltninger må, foruden budgetmidler, også
kunne få del i statens dirigerede kreditgivning fra
Genopbygningsbanken. Dette vil kunne igangsætte alle lokale
kræfter og ressourcer til genrejsning af skoler, lægehuse, el
og vandforsyning, såvel som den hurtigst mulige forøgelse af
lokal produktion af mad og andre vigtige fornødenheder.
Særlige kreditter bør dirigeres til tidligere ejere af
industriforetagender og landbrug, der er blevet ødelagt i
krigen, såvel som også til entreprenører, der vil starte nye
foretagender. Terroristernes målrettede ødelæggelse af alle
lægemiddelindustrier viser, hvilken strategisk betydning disse
har, hvilket også er gældende for den omstridte olie-, gas- og
petrokemiske sektor. Også den videre forædling af
bomuldsproduktionen og andre landbrugsprodukter i f.eks.
Syriens
berømte
tekstilindustri
udgør
en
stor
genopbygningsopgave,
sammen
med
hele
den
øvrige
industrisektor. Særlige arbejdsbrigader bestående af

arbejdsløse kan også finansieres på samme måde for at bygge
det, der er behov for, og samtidig arbejdstræne de arbejdsløse
til stadig mere kvalificerede opgaver. Hærens ingeniørtropper
kan udgøre kernen i disse arbejdsbrigader og gennem disse
genopbygningsprojekter fortsætte med at forsvare det syriske
folk.
2. Genstart af tidligere fungerende
erhvervsgrene med potentiale.

infrastruktur

og

Genopbygningsbankens kreditgivning kan finansiere det store
behov for at reparere den vigtigste infrastruktur: energi, elsystemet, vand og kommunikation. Kreditterne kan udvides,
indtil alle tilgængelige, kvalificerede arbejdere, maskiner og
materiel er i fuld anvendelse. På denne måde kan
genopbygningen organiseres på den mest effektive måde med
tanke på de muligheder, der er for en fremtidig infrastruktur.
Genopbygningen kan direkte orienteres mod skabelsen af en ny
infrastrukturplatform på højeste niveau af teknik og
produktivitet.
Erfaringerne

fra

krigen

med

håndteringen

af

den

mest

avancerede teknologi for fly, robotter, elektronik og maskiner
kan gøres til udgangspunkt for videreuddannelse og civil
tilpasning i nye industrier, baseret på denne teknik. En
målorienteret udvikling af den kemiske industri, der er
baseret på råvarer fra gas- og olieindustrien, kan fremme nye
industrier for videreforædling, for fremstilling af
kunstgødning, plastikprodukter, pulverjern og højteknologiske
produkter. I BRIKS-landenes nye paradigme vil den
kerneteknologiske industri, der blev bombet i stykker af
Israel, også blive genopbygget til produktion af energi,
afsaltning af havvand og indtræden i iso-topforskningens nye
økonomiske æra.
3. Den nye teknologis potentiale i genopbygningen.
Man må give særlig kreditstøtte til mulighederne for at skabe

et teknologisk spring, når man alligevel skal erstatte udstyr.
Eksempelvis kan nye jordkabler til erstatning for ødelagte elledninger kompletteres med IT-ledere af fiber. Målestokken for
den
energi,
der
bør
prioriteres,
er
energigennemstrømningstætheden. Præcis som en øget
energitæthed hos soldatens våben, mht. præcision og kraft/cm2,
øger effekten mod fjenden, således er også energitætheden i
den fredelige arbejders teknologier parameteret for at øge
produktiviteten og finde det højeste potentiale for
realøkonomisk gavn.
4. Projicering af de Nye Silkevejes
udviklingspotentiale ind i Syrien.

internationale

Muligheden for at forbinde transporten på Middelhavet, Det
indiske Ocean, Det røde Hav, det Kaspiske Hav og Sortehavet
har været grundtanken i præsident Bashar al-Assads visionære
strategi »De fem Have«. Udviklingsdynamikken i BRIKSnationernes tilvækst, og mange initiativer til udbygning af de
Nye Silkeveje både til lands og til vands, kan projiceres ind
i Syrien, hvis denne vision gøres til udgangspunkt for Syriens
nye infrastrukturindsats. (jvf. EIR’s kort) Det drejer sig
ikke udelukkende om transport, men om internationale
udviklings-korridorer, der tilfører Syriens gamle Silkevejshandelspladser ny, langsigtet tilvækstkraft. Ud over jernbaner
bygges korridorerne som et bredt bælte med anden
infrastruktur, både pipelines, vandprojekter, industri og
landbrugszoner og nye byer. Det Nye Silkevejsperspektiv er så
gennemgribende, at Syrien kan påbegynde planlægning for i
samarbejde med nabolandene at udvikle og udnytte
vandressourcerne, gøre ørkenen grøn, mildne sandstorme og
tilbageerobre store ørkenområder til dyrkning og bosættelse på
maksimal måde.
Hvordan projiceres de Nye Silkeveje ind i Syrien?
1. Forbindelse til Bagdad og Teheran

Kinas strategi for »Ét bælte, én vej« for at udbygge de gamle
silkeveje
til
udviklingskorridorer
med
moderne
transportsystemer har ikke kun til hensigt at nå frem til
Europa, men også via Iran at nå frem til Egypten og Afrika
over land. Jernbanen fra Teheran til Kairo vil blive bygget
over Kermanshah til Bagdad, Amman og Akaba. Med den planlagte
forbindelse over Sharm el-Sheik når jernbanen helt frem til
Kairo. Med bygningen af en relativ kort jernbanestrækning fra
Deir ez-Zur til den irakiske grænseby Abu Kamal opnår man
jernbaneforbindelse fra Bagdad, men det betyder mere end
dette. Det betyder, at den gamle Silkevej langs Eufrat atter
gøres til Syriens øst-vest-udviklingskorridor og giver ny
energi til Aleppos ødelagte industrizoner. En sådan jernbane
bygget i samarbejde med Irak åbner en direkte
jernbaneforbindelse fra Syrien til Basra og vil være et stort
skridt i virkeliggørelsen af De fem Haves strategi derved, at
den etablerer en direkte kontakt mellem Den arabiske Golf (den
Persiske Golf) og det Indiske Ocean.
Jernbanen fra Bagdad og Teheran vil også føre handel over land
fra Kina og Centralasien til Syrien. En stor gren af Den nye
Silkevej fra det vestlige Kina og Centralasien passerer
Teheran. Desuden bliver en landrute fra Indien og Pakistan
mulig via det iranske jernbanenet, som er bygget frem til
Zahedan lige ved det pakistansk/indiske jernbanenet, som
engang i fremtiden vil blive åbnet.
Jernbanen fra Teheran åbner desuden for forbindelse til
landene ved det Kaspiske Hav som næste trin i »De fem Haves
strategi«. Transporterne fra Rusland på den såkaldte Nord/Sydkorridor, som har forbundet St. Petersborg med den iranske
havneby Bandar Abbas, og senere desuden med havnebyen Chabahar
på kysten af det Indiske Ocean, går både på og langs begge
sider af det Kaspiske Hav og vil også blive en forbindelse til
Syrien.
Via Basra kan det omtalte højhastighedstog fra De forenede
arabiske Emirater til Kuwait med forlængelsen forbindes til

Oman og Yemen. Alle disse handelsveje vil, ligesom den gamle
Silkevej, blive projiceret ind i Syrien mod Aleppo, og dernæst
kommer udviklingskorridoren til at fortsætte til det
krigsramte Idlebs industrizoner og Latakias Middelhavs-havn,
der må udbygges.
Næste skridt bliver bygningen af jernbanen fra Deir ez-Zur til
Tadmor/Palmyra, den legendariske Silkevejs-by, hvor
Silkevejsfestivaler-ne afholdtes hvert år før krigen. Denne
manglende forbindelse vil skabe en jernbaneforbindelse fra
Teheran og Bagdad direkte til Damaskus og Beirut.
2. Forbindelsen til Kairo
Egyptens dynamiske udvikling, med den Nye Suezkanals
planlagte, gigantiske, nye industriområde, kan trækkes ind i
Syrien, når den nye jernbane fra Kairo til Amman åbnes. Den
gamle jernbane fra Amman kan genopbygges som en
højhastighedsbane til Damaskus og de store byer Homs og Hama
og op til Aleppo i nord. På denne måde kan også søfarten fra
landene ved Det røde Hav og hele Afrikas østkyst via havnen i
Akaba få en jernbaneforbindelse til Syrien. Egyptens planer om
jernbanesamarbejde langs Nilen mod syd vil også øge kontakten
ikke bare med Sudan, men også Østafrika via Etiopien, som har
verdens højeste, økonomiske tilvækstrate.
Når Hejaz-jernbanen genopbygges med højhastighedsteknik, kan
Damaskus atter blive udgangspunkt for rejser til Medina og
Mekka. Via denne jernbane kan desuden forbindelsen fra Yemen
åbnes, og også fra Afrika via Yemens planlagte tunnel under
Bab el-Mandeb til Djibouti.
Fra Egypten vil også den påbegyndte bygning af den arabiske
gasledning blive færdig og blive forbundet med den planlagte
nye gasledning fra Iran til Syrien, så alle tilsluttede lande
både kan eksportere deres egenproducerede gas og tage den gas,
som de behøver til forbrug.
3. Forbindelsen til Europa og nordpå til Sortehavet og

Rusland.
Når grænsen mod nord åbner, vil Syrien igen kunne blive den
store korsvej, så snart bygningen af højhastighedsjernbanen
fra Europa til Kairo åbner. Det vil tilføre kraft til alle de
krigsramte storbyer: Aleppo, Hama, Homs og Damaskus. I alle
byerne kan et lokalt trafiksystem bygges med den nye, tavse
magnetteknik på piller. Denne teknik giver højere hastigheder
og højere energitæthed samtidig med, at det kan bygges
hurtigt, idet man undgår problemer med ikke-udgravede
arkæologiske fund, der standsede tunnelbaneprojektet i
Damaskus. Det vil forbinde byerne og deres regioner i en bred
udviklingskorridor fra nord til syd gennem hele det vestlige
Syrien.
Også Kinas handel med Europa via den Nye Silkevejskorridor
gennem Iran og Tyrkiet vil i Tyrkiet blive forbundet til den
nord/sydgående korridor gennem Syrien. Mod nord vil Aleppo og
den syriske nord/sydlige udviklingskorridor tiltrække handel
fra Armenien og Aserbajdsjan og via disse, fra Rusland.
Landene omkring Sortehavet når direkte ind i Syrien gennem
havnebyerne Samsun og Istanbul. Til Istanbul går den nye
»Vikinglinje« med jernbanegods fra Litauens havneby Klaipeda,
hvilket også tilknytter transporter fra Østersøregionen og
Sverige.
4. Forbindelsen Middelhavet
Siden indvielsen af den Nye Suezkanal i august måned i år er
nye, store strømme af varer fra Kina og Indien begyndt at
komme til Middelhavet ad den Maritime Silkevej. Der er i
øjeblikket planer om at bygge en række havne for at håndtere
den nye varetilstrømning. Det gælder for Piræus i Grækenland
og Taranto, Crotone og Gioia Tauro i det sydlige Italien.
Forud for dette har man planlagt en udbygning af
højhastighedstog mod nord til Centraleuropa gennem både
Italien og Balkan. Kina deltager i planlægningen af en ny

kanal gennem Balkan fra Thessaloniki via floderne Axios/Vardar
og Drina op til Europas transportårer Donau, der tiltrækker
trafik fra Rhinen i Tyskland. Dette åbner også op for
transport til Syrien, hvis man udbygger havnene i Latakia og
Tartous.
Hele Middelhavsområdet kan blive et udviklingsområde, der kan
imødegå krisen med arbejdsløshed i både Nordafrika og det
sydlige Europa. For at dette kan realiseres, har Schiller
Instituttet
udarbejdet
en
»Marshallplan
for
Middelhavsområdet«1, der indeholder mange af de fremtidige
projekter.
1 Engelsk Specialrapport: Program for an Economic Mi-racle in
Southern Europa, the Mediterranean Region and Africa: SE kort
her:
http://larouche.se/svenska/media/20120612-meditprog_en_0.pdf
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5. Tunneller, der planlægges mellem Tunesien og Sicilien og
under Gibraltarstrædet.
Langs den nordafrikanske kyst skal Egyptens første
kernekraftværk bygges med mulighed for afsaltning af havvand
til ferskvand, til beboelse, landbrug og industri.
Afsaltningsprojekter kan gennemføres også andre steder langs
kysten, og frem for alt i Gaza. Tunesien har store,
potentielle landbrugsområder i de store saltmarsker Sud. Siden
begyndelsen af 1900-tallet har man haft forhåbninger om at
fjerne saltet med vandprojekter og gøre en stor region i det
sydlige Tunesien og det østlige Algeriet frugtbar, projekter,
der med dagens teknik kan gøres endnu bedre og videre.
Andre store projekter, der er på tegnebrættet, er at lede vand
fra det centrale Afrika og til det nordlige Egypten til
området nærmest Libyen. Der ligger den store Qattara-sænkning
under Middelhavets niveau, der således vil kunne fyldes med

ferskvand, så der dannes en stor sø. Sammen med nye jernbaner
og veje gennem Sahara til en stor havn ved Middelhavet kan en
hel række byer bygges, og et stort ørkenområde befolkes.
Der er også det store Transaqua-projekt til afledning af vand
fra Congoflodens øvre dele i en selvrindende kanal til
Tchadsøens
vandområde.
Det
indebærer
enorme
udviklingsmuligheder ved, at Tchadsøen reddes og et stort
område i det sydlige Sahara kan genopdyrkes og udvikles.
Gennem BRIKS-landenes Nye Udviklingsbank findes der store
muligheder for at komme i gang med flere af disse projekter.
Muligheden er til stede for at inddrage Europa og USA i et
samarbejde med BRIKS-landene om denne økonomiske
udviklingspolitik, så man satser på en genopbygning af sin
realøkonomi i stedet for fortsat at kollapse med sit syge
finanssystem og sin krigspolitik med folkemord.
Henvisninger til kort m.v.:
Kort 1 over Verdenslandbroen fra EIR-rapporten »Den Nye
Silkevej bliver til Verdenslandbroen« (»The New Silk Road
becomes The World Land-Bridge«) http://worldlandbridge.com/
Den engelske rapport er på 374 sider. Pris 35 USD i digital
pdf-format, med blødt omslag 50 USD.
Udførlig dansk introduktion til rapporten v/Helga ZeppLaRouche: http://schillerinstitut.dk/si/?p=3777
Kort 2 fra EIR-rapporten på dansk, Et økonomisk mirakel for
Sydeuropa, Middelhavsområdet og Det afrikanske Kontinent,
http://schillerinstitut.dk/si/?p=3301
Kort 3 over projiceringen af Den nye Silkevej ind i Syrien (et
noget større kort)
http://www.larouche.se/media/1650/view
Læs mere om besøget i Syrien (på svensk):

http://www.larouche.se/artikel/vad-jag-sag-i-syrien
Nærværende
artikel
»Diskussionspunkter
genopbygning« på arabisk:

om

Syriens

http://arabic.larouchepub.com/2015/10/24/752
Og på tysk:
http://www.solidaritaet.com/neuesol/2015/44/phoenix.htm

