Valg i Tyskland:
Udvikling af Mellemøsten og
Afrika
er den eneste menneskelige
løsning
på flygtningekrisen.
Af Helga Zepp-LaRouche
28. august, 2017 – Der er ingen, der ved, hvor mange
mennesker, der i det forgangne år er druknet i Middelhavet
eller er døde af tørst i Sahara – titusinder, måske flere.
Arten og måden, hvorpå EU behandler flygtningekrisen, opfattes
i hele verden som Europas moralske sår. Pave Frans har ret,
når han sammenligner interneringslejrene for flygtninge med
koncentrationslejre.
Men

forslagene

fra

de

andre

partier,

der

deltager

i

Forbundsdagsvalget,
reflekterer
hele
spektret
af
fremmedfjendtlig populisme, helt til de absurde forslag som
skabelse af alternative arbejdspladser for menneskehandlerne.
Forslagene rækker over afskærmning af EU’s ydre grænser,
»solidarisk« fordeling af flygtninge i EU, forsyning af den
libyske kystvagt med »det nødvendige udstyr», udskiftning af
de libyske interneringslejre med FN-ledede lejre til legal
indvandring for flygtninge med gode erhvervskvalifikationer,
varslingssystemer til tidlig opdagelse af potentielle
flygtninge osv. De reflekterer alle den uudtalte antagelse, at
Afrika i al evighed vil forblive i en tilstand af
underudvikling.
BüSo og Schiller Instituttet har længe foreslået en helt anden

politik:
et
reelt,
økonomisk
infrastrukturog
opbygningsprogram for hele det afrikanske kontinent. Vi udgår
fra det perspektiv, at fattigdom og underudvikling i Afrika –
resultatet af århundreders kolonipolitik og, i de seneste
årtier, af IMF’s betingelsespolitik – kan overvindes for altid
gennem
et
integreret
infrastrukturprogram,
gennem
industrialisering og gennem udvikling af et moderne landbrug.
Til dette formål har vi udarbejdet en rapport med titlen, Den
Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen. Et centralt projekt
i dette udviklingsprogram, Transaqua-projektet, bliver nu
realiseret i samarbejde mellem Kina og Italien. Transaqua
bliver det største infrastrukturprojekt i Afrika, hvor ikkeudnyttet vand fra Congoflodens bifloder i 500 meters højde
over havoverfladen føres til Tchadsøen gennem et system af
floder og kanaler. Gennem dette projekt bliver tolv afrikanske
stater forsynet med et system med intern sejllads,
elektricitet fra vandkraftværker og anlæg til kunstig vanding
af landbrugsjorder, og Tchadsøen, der er indtørret til blot 10
% af sin tidligere vandmængde, bliver igen opfyldt. Dette
projekt vil betyde en kvalitativ betydelig forbedring af
levestandarden for 40 millioner mennesker
Vi appellerer til de europæiske regeringer om at skabe de
rammebetingelser, der gør det muligt for mellemstore og andre
firmaer at deltage i investeringer i byggeriet af Transaqua og
de andre infrastrukturprojekter, vi har foreslået, og som
hermed vil skabe produktive arbejdspladser til mange hundrede
millioner mennesker i Afrika. Kina har, med byggeri af
jernbaner, industriparker, vandkraftværker osv. allerede
sørget for, at mennesker i Afrika for første gang har et
berettiget håb om at overvinde fattigdom og underudvikling.
Hvis Den Nye Silkevej bliver bygget i hele Afrika, kan Afrika
endda i løbet af de næste årtier overgå Kinas økonomiske
mirakel!
BüSo er det parti i Tyskland, der ikke blot har ideerne, men
som også kan virkeliggøre dem. Artiklen om vores arbejde

igennem årtierne i People’s Daily bør læses af alle, der vil
være med til at overvinde flygtningekrisen.
Stem på BüSo-partiet, hvis De er interesseret i virkelige
løsninger!

Redaktionens bemærkninger:
Helga Zepp-LaRouche, der i Danmark er mest kendt som stifter
og præsident af det internationale Schiller Institut, er også
formand for det tyske parti, BüSo, (Bürgerrechtsbewegung
Solidarität, Borgerretsbevægelsen Solidaritet), og hun er
spidskandidat til kanslerposten i Berlin-kredsen til
forbundsdagsvalget, der finder sted den 24. september. Læsere,
der er specielt interesseret i det tyske valg, kan holde sig
løbende informeret på BüSo’s valgportal på BüSo’s hjemmeside.
EIR’s 384-sider lange rapport Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen er nu også udgivet på tysk – interesserede
bedes henvende sig til vores kontor. (Kan også købes som pdf
for €35).
Se en udførlig introduktion på dansk, ved Helga Zepp-LaRouche.
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