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Genopbygning af Syrien
klar til start
Af Ulf Sandmark, EIR’s Stockholm-korrespondent

Det centrale Damaskus er en smuk og travl by.

Støtten til den Internationale Handelsmesse fra det syriske folk var massiv, med 300.000 besøgende om dagen.
EIR, 4. sept., 2017 – De Syriske Væbnede Styrkers utrolige momentum, hvor de har generobret store områder af
syrisk territorium fra ISIS og andre terroristgrupper, aktiverer nu den økonomiske genrejsning i Syrien. Med kun
fire måneders leveringstid har den syriske regering orga-
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niseret genåbningen af Damaskus Internationale Handelsmesse for at levere startskuddet til en genstart af
økonomien. EIR deltog i denne historiske begivenhed via
sin Stockholm-korrespondent, Ulf Sandmark, der besøgte
messen som en del af en 25 mand stor delegation af svenske erhvervsfolk.
Dette var den 59. Damaskus Internationale Handelsmesse siden dens start i 1954, efter en pause på fem år
under krigen. Det viste sig at blive en stor succes, med
udstillere fra 45 nationer og overvældende folkelig støtte,
der oversvømmede messeområdet med 300.000 besøgende om dagen. Det syriske folk var ivrigt efter at se hele
Syriens produktive evne – de berømte syriske fødevareog tekstilindustrier, såvel som også de kemiske og tekniske industrier. Der var også to pavilloner, der genlancerede den syriske arv med kunsthåndværk og brugskunst.
Udstillet var de industrier, der var blevet holdt i gang
under hele krigen, i mange tilfælde 24 timer i døgnet,
samt genstartede industrier såsom Khallouf Trading
Company, som i februar 2017 genoptog sin Hamabilfabrik i partnerskab med Chinese Dongfeng Motor
Company.
EIR mødtes med de højeste repræsentanter for den syriske regering og bragte til dem hele pakken af
LaRouches politik med de Fire Love (på arabisk her
http://arabic.larouchepub.com/2016/10/06/820/) i form af
den arabiske oversættelse, udført af Hussein Askary, af
EIR’s Specialrapport om Verdenslandbroen. EIR deltog i
et møde på premierministerens kontor, hvor repræsentanter for mange af den gamle Silkevejs nationer fornyede
deres forpligtende engagement til at samarbejde med
Syrien – et virkelig historisk øjeblik. Den syriske premierminister Imad Khamis modtog med et stort smil sin
personlige kopi af EIR’s specialrapport. Efterfølgende
mødtes Sandmark med ministeren for turisme, ingeniør
Besher Yazji, og med generaldirektør for Syrian Investment Agency, dr. Inas al-Omawi, samt med andre højtplacerede regeringsfolk. En særlig donation fra en meget
fremtrædende, svensk EIR-abonnent, bestående af 15
kopier af Verdenslandbro-rapporten på arabisk til universiteterne i Damaskus og Aleppo, blev overgivet til præsident for Damaskus Universitet, prof. dr. M. Hassan alKurdi. I alt blev 40 kopier bragt til Syrien.
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stem, der tager i betragtning, at millioner af syrere, især i ungdomsbrigader,
må sættes i arbejde i det kommende år
for at bevare det nødvendige momentum for at forene nationen og holde
fred. En indsats fra regeringens side i
stil med New Deal vil være af afgørende betydning.
Syriens Venner har allerede påbegyndt projekter, der skal genstarte
økonomien. Rusland har, ud over al
diplomatisk, militær og civil hjælp,
genstartet kystjernbanen og yder assistance i genstarten af olieindustrien.
Iran har forpligtet sig til at bringe industrier, såsom den, de genstartede i
2015 til produktion af den syriske bil Sham. Kina vil
være med til at genopbygge alle lufthavne, dernæst jernbanesystemet og herefter hovedvejsnettet.
Men hovedindsatsen hviler imidlertid på skuldrene af
den syriske nation, som under præsident Bashar alAssads lederskab har ført krigen i nationsopbygningens
ånd. Syriens suverænitet er blevet hævdet med fortsatte
bestræbelser for, at stærke, statslige institutioner blev
holdt i gang til offentlige ydelser inden for alle sektorer.
Genopbygning har været fortløbende med enorme offentlige arbejder under krigen. Territorier under regeringskontrol under krigen er blevet udbedret og fungerer fuldt
ud, inklusive byggeriet af helt nye forstæder til Damaskus.
Genopbygningen af de hærgede områder, der var besat af terrorister, er nu i fuld gang. Alle de beskadigede
huse, vi så under rejser gennem Damaskus’ forstæder,
var ved at blive udbedret, og nye mure rejstes. Dette er
hemmeligheden bag Syriens Arabiske Hærs succes. Det
skyldes ikke kun de militære allieredes støtte, men også
en indsats for nationsopbygning, der arbejder for sejr,
med den syriske befolkning, der arbejder nonstop for at
holde deres nation i gang; bageren bager brød, og sundhedsarbejdere, lærere og skolebørn gør deres del for at
holde nationen i gang. Lønnen til en sådan offentlig ansat
er nu omkring $50-60 om måneden.
Større vidnesbyrd om den generelle, folkelige støtte til
præsidenten kan ikke gives end denne fortsatte mobilisering af et absolut flertal af det syriske folk, inklusive de
millioner af internt fordrevne, der flygtede til regeringskontrollerede områder. Det kan også ses i den accelererende nationale forsoningsproces, som nu bringer tusindvis af tidligere væbnede oprørere tilbage at bo og genoptage deres status som borgere, hvor de genoptager deres
arbejde i samfundet, og undertiden også i hæren for at
bekæmpe deres tidligere militære allierede. Mindst
600.000 flygtninge, mange fra Aleppo, er vendt tilbage til
deres hjem for at genopbygge.

Specialrapporten, der omfatter et tillæg, »Fønix Projekt Syrien: Diskussionspunkter for Syriens genopbygning
(på dansk her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=9128
og på arabisk her:
http://arabic.larouchepub.com/2015/10/24/752),
vil give afgørende input til Syriens økonomiske politik.
Se videoen om Fønix-projektet: Aleppo – den evige stad
(dansk her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=13371).
Den er ligeledes dækket på denne syriske site (engelsk):
http://www.syrianews.cc/schiller-institute-alepposproject-phoenix/.

Den syriske premierminister Imad Khamis modtager
EIR’s Specialrapport, Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen, på arabisk.

Et dødbringende angreb mod den Internationale
Handelsmesse
Denne mobilisering i krigstid – af folket, ved folket
og for folket – er den eneste måde, man kan forklare
handelsmessens besøgendes reaktion på det dødbrin-

Udfordringerne i Syrien er enorme efter ødelæggelserne i seks års krig. Verdensbanken har skønnet, at
krigsødelæggelserne i Syrien beløber sig til $320 mia.
Genopbygningen af Syrien vil afgjort kræve et kreditsy2

tion i de FN-ledede fredsforhandlinger i Genève, såvel
som også i forhandlingerne i Astana. Han er blevet støttet
af den vestlige verden, inklusive Sverige, i sin rolle som
forhandler for den syriske »opposition«.
Under hele krigen har det meste af Damaskus været
en krigszone, hvor terrorister, fra time til time, i flæng
sendte granater fra deres område, Jobar, lige uden for den
Gamle Bydel, og fra det østlige Ghouta lidt længere væk.
Befolkningen tager sine tab og kæmper tilbage og arbejder for og støtter hæren for at beskytte dem. Arbejdet
med reparationer foregår langt hurtigere end i Europa. Da
denne forfatter besøgte landet i 2015 og passerede forbi
et vejkryds, der var blevet angrebet dagen før, var alle
spor ryddet. Bilvragene var blevet slæbt væk. Kun noget
nyt asfalt, og skader på træer i nærheden, afslørede angrebet den foregående dag.
Denne gang hørte denne forfatter, søndag, den 30.
aug., to granater, der slog ned i det centrale Damaskus
ved to forskellige lejligheder og steder. Da de hørte disse
granateksplosioner, rystede de syriske folk i gaderne blot
på hovedet i tavshed og fortsatte med deres ærinder. Tre
nætter i træk ved midnatstid affyrede den syriske hær i
tyve minutter en ny, speciel type missiler, der kan nå
terroristernes tunneller i det østlige Ghouta; selv da blinkede folk i gaderne ikke med et øje.

Dr. Inas al-Omawi (venstre), generaldirektør for Syrian
Investment Agency (SIA) for udenlandske investorer,
sammen med forfatteren (højre), den syriske repræsentant for Schiller Instituttet hr. Talal Moualla samt medlem af delegationen, Aly el-Khost. SIA er under premierministerens kontor og ligger i den smukke bygning i
gammel stil, hvor premierministeren tidligere residerede.
gende angreb på messens indgangsparti. Dette angreb er
signifikant og var den eneste nyhed i de fleste medier i
den vestlige verden om den bemærkelsesværdige Damaskus Internationale Handelsmesse.
Terrorister fra en nærliggende terroristkontrolleret forstad, lancerede,
på fjerdedagen af handelsmessen, fra
en granatkaster en granat, der ramte
siden af indgangsbygningen til messeområdet. Ni mennesker blev dræbt,
og mange blev såret, da granaten
ramte stenfortovet og spredte dødbringende splinter. Blandt de dræbte
var en kvindelig eksportmanager og
hendes mand. Senere inspicerede
denne forfatter sporene efter granatsplinterne på bygningen og de knuste
ruder.

Alle ødelagte boligblokke, der sås i krigszoner i Damaskus, som tidligere var besat af væbnede oprørere, var ved
at blive repareret.

Men, da den svenske delegation nogle få timer efter
angrebet ankom, var indgangen fuld af mennesker. Handelsmessen blev ikke lukket eller evakueret. Dette er
kampånden hos befolkningen, der fortsatte med at komme til messeområdet i hundredetusindvis hver dag. Folk
ønskede at fejre og tage del i deres nations økonomiske
genrejsning og ville ikke give terroristerne lov at stoppe
dem. De stolede på, at hæren ville slå tilbage, og der var
ikke flere angreb mod messen. Hele messeområdet var
desuden under beskyttelse af et anti-missilskjold, som
dækkede den nærliggende lufthavn.
Terroristerne havde brudt en dekonfliktions-aftale
med russerne. Det er de såkaldte »moderate« terrorister,
der har indgået sådanne aftaler, og ikke den anden alQaeda-tilknyttede gruppe i den besatte Damaskus-forstad,
Ghouta. Disse »moderate« er de terrorister, der leverer
den territoriale basis for Mohammad Alloush, fra Jaish
al-Islam-grupperingen, der er medlem af High Negotiations Committee (HNC), som leder oppositionens delega-

Brugen af terrorisme til »diplomati«
Terroristerne klynger sig til disse tilbageværende territorier i Damaskus-området, hvor de i månedsvis skjuler
sig i enorme tunnelsystemer. De har ingen militær betydning overhovedet, udover, at de kan lancere terroristangreb. Besættelsen af denne bid territorium i den syriske
hovedstad er ren skabskrigsførelse til diplomatiske formål, for at forsøge at fortsætte FN-forhandlingerne i Genève med det formål at fælde den syriske præsident dr.
Bashar al-Assad og frembringe kaos, ligesom i Libyen.
Disse terrorister har hjulpet vestlige efterretningstjenester
med at iscenesætte hændelser til internationalt forbrug i
et forsøg på at bringe USA ind i en åben krig mod den
syriske (og russiske) regering. Den mest berømte hændelse var gasangrebet i det østlige Ghouta i 2013, hvor
videoer fra hændelsen viste døde børn, men dette var
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områder, hvor de kom kvinder og børn ned i metalbure
på tagene af bygninger som menneskelige skjolde for at
forhindre, at deres baser og kontorer blev angrebet. De
ved, den syriske regering ikke ville angribe kvinder. Disse bastioner vil snart være forbi. Syriens Arabiske Hær
har gjort støt fremskridt med at generobre disse forstæder,
som er de sidste forstæder i Damaskus-området, der stadig er i terroristernes hænder efter den seneste sejr, opnået af de kombinerede styrker fra den Libanesiske Hær,
Hezbollah og den Syriske Arabiske Hær på den libanesiske grænse i Qalamoun-distriktet. Alle andre områder er
blevet ryddet gennem militære kampagner kombineret
med forsoningsforhandlinger, hvor terrorister indvilgede
i enten at blive kørt bort i busser til venner i andre syriske
områder, eller også at opgive deres våben og afgøre mellemværender, og spørgsmålet om deres borgerskab, med
den syriske stat.
De militære kampagner og den geniale forsoningsproces er i færd med at udmanøvrere de FN-ledede fredsforhandlinger i Genève. Denne helt igennem hjemlige
fredsproces vil snart have afgjort konflikten, så der ikke
længere vil være nogen forsoning af forhandle om i Genève. Men efter en endelig militærsejr må den vanskeligste del af den hjemlige fredsproces imidlertid finde sted i
lang tid. Som minister for forsoning, Ali Heidary, sagde:
»Det er først, når moderen til martyren bliver forsonet
med moderen til morderen, at der kommer fred i landet.«
Nødvendigheden af et kreditsystem
Regeringen vil få noget i retning af et år efter krigen
til at bringe folket sammen og tage sig af sine mest sårbare borgere. I denne etårige periode må millioner af
syrere sættes i arbejde. Økonomisk udvikling må nå ud til
alle områder, og især områder, hvor der har været uenighed. I modsat fald vil Syrien atter eksplodere.
Selv om oprørernes våben vil være blevet overgivet til
regeringen, så vil nationen stadig være fuld af skjulte
våben og erfarne kæmpere. Før krigen skabte den Internationale Valutafonds økonomiske betingelser nedskæringspolitik (egentlig: ’nøjsomhedspolitik’) for den syriske befolkning og en økonomisk krise, der bar ved til
protestbålet i det stærkt orkestrerede Arabiske Forår i
Syrien.
De britiske imperiemagter og deres internationale
koalition vil ikke tage let på en militærsejr for den syriske nation og dens heroiske præsident. EIR understregede
i alle diskussioner med syriske regeringsfolk, at det, som
Det britiske Imperium ikke kunne opnå ved militære
midler ved hjælp af deres terrorister, vil de forsøge at
opnå ved hjælp af deres banker. De vil forsøge at berøve
det syriske folk dets økonomiske suverænitet og skabe en
ny økonomisk krise, opflamme til uenighed og genstarte
problemerne. Med deres kontrol over internationale banker og finanssystemet, vil de forsøge at fortsætte den
økonomiske embargo, der tilsigter at fryse nationen økonomisk, som de gjorde i det sejrrige Bosnien-Hercegovina i det tidligere Jugoslavien, som, inden for Daytonaftalen, ikke fik lov at kontrollere sin egen centralbank.
Denne handling har blokeret for landets økonomiske
udvikling,

Øverst: Den syriske sektor for kunsthåndværk af høj kvalitet er blevet genlanceret som en politik. Her viser en
kunsthåndværker håndlavede tæpper fra Aleppo.
Midten: Scania Lastbiler og Busser var repræsenteret på
Damaskus Internationale Handelsmesse gennem Iran.
Her forfatteren (venstre) sammen med Nidal Hana, chef
for Hanagroup, der ejer Scania-producenten i Iran.
Nederst: BRIKS-nationerne og Asien var massivt til stede.
Her vises de Sydkoreanske Kioti-traktorer på Damaskus
Handelsmessen.
børn, der meget tidligere var blevet kidnappet fra en helt
anden del af Syrien.
Terroristerne har ikke bragt andet end ødelæggelse, og
de undertrykker den lokale befolkning i terroristbesatte
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indtil den nylige kinesiske
aktion for at påbegynde
enorme udviklingsprogrammer dér.
Dette er forskellen. I
modsætning til Bosnien og
Hercegovina, har Syrien
hævdet sin suverænitet og
har venner, som BRIKSlandene, såvel som også
blandt sine regionale naboer.
Men al finansiering til genopbygning kan imidlertid
ikke komme fra udlandet
eller fra rige syrere i eksil.
Regeringen har absolut brug
for et kreditsystem, der kan
styre kreditstrømmen fra
bankerne for at kunne sætte
syriske industrifolk, forretningsfolk, landmænd, håndværkere og nye iværksættere,
som har været berøvet alle
resurser under krigen, tilbage i arbejde. Det samme
gælder for at sætte millioner
af hjemvendte flygtninge i
arbejde, så de kan brødføde
sig selv og genopbygge deres liv. Og det samme er
tilfældet med at indlemme
unge mennesker i programmer for faglige uddannelser i
ungdomsbrigader, for at
integrere nationen i en
enorm genopbygningsindsats,
som Franklin D. Roosevelt
gjorde med New Deal og
Civil Conservation Corps for
unge.
Det afgørende input med
Lyndon LaRouches Fire
Love i forbindelse med den
Nye Silkevej / Verdenslandbroen vil derfor være afgørende for at bevare sejrens momentum og den fulde realisering af syrisk suverænitet. Syrien befinder sig nu i en
fuld »krigsmobilisering« med sine forholdsregler til nationens opbygning. Dette placerer Syrien i den bedste
position til at lancere et kreditsystem og en New Dealpolitik for at sørge for hele sit desperat fattige – men
forhåbningsfulde – folk; folk, der nu kommer frem fra de
nyligt befriede, men totalt hærgede krigsområder, der
tidligere var besat af terrorister.

Øverst: Den 59. Damaskus Internationale Handelsmesse
blev en folkefestival, der fejrede Syriens genoplivelse.
Nederst: Det mere end hundrede år gamle Damaskus
Universitet er en af Syriens typiske, stærke rygradsinstitutioner, med 200.000 dagstuderende og 70.000 aftenstuderende. Universitetet har været åbent under hele krigen,
på trods af granatangreb. I universitetsparken står et
mindesmærke for de lærere og studerende, der led martyrdøden.

Denne artikel bragtes i EIR, 8. sept., 2017. Artiklen
har ikke tidligere været udgivet på dansk.
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