PYRAMIDE SYNDROMET
Af Asger Aamund, den 28. oktober 2016
Ifølge aktuelle historiske vurderinger tog det en arbejdsstyrke på 20 000 mand 20 år at opføre Keops
pyramiden i Egypten. Hvis Keops pyramiden skulle opføres i dag kunne 200 mand klare opgaven på 2 år.
Forskellen udgøres af moderne teknologi, i dette tilfælde af computerkraft, lastbiler, byggekraner,
motoriserede hejseværker og mekaniseret stenhugning. Overalt i det moderne europæiske samfund ser vi,
at ny teknologi gør det muligt for færre mennesker at producere flere og bedre varer og services. Og at
stadigt færre personer magter at lede og administrere stadigt flere medarbejdere og opgaver.
Landbruget er et godt eksempel på denne effektivisering. Moderne landbrugsmaskiner kombineret med
produktivitetsfremmende dyrkningsmetoder har dramatisk øget udbyttet fra marker og stalde, således at vi
har kunnet reducere landbrugsarealerne, der nu i vidt omfang er givet tilbage til naturen. Europa har
således øget sit skovareal med over 30 procent i de sidste 100 år (Washington Post)
Denne glædelige udvikling er imidlertid gået hen over hovedet på EU Kommissionen, der som bekendt
aldrig lader sig forvirre af kendsgerningerne. EU-ledelsen er besat af visionen om en massiv indvandring af
arbejdskraft fra Afrika og Mellemøsten som den afgørende forudsætning for bevarelse og udvikling af de
europæiske velfærdssamfund. Kommissionen bliver helhjertet støttet af Tysklands regeringschef Angelika
Merkel, der står med et stort personligt ansvar for den igangværende folkevandring til EU fra især lande
med islamisk kulturbaggrund. I maj 2015 udsendte EU Kommissionen således en pressemeddelelse, der
indvarslede ’En ny politik om lovlig migration: Der skal fokuseres på at fastholde Europa, der har et
faldende befolkningstal, som et attraktivt bestemmelsessted for migranter ved at maksimere fordelene ved
migrationspolitikken for enkeltpersoner og oprindelseslande’. EU-toppen og Merkel er således i princippet
ved at opføre en række pyramider efter oldtidens byggemetoder bikset sammen af millioner af
importerede løsarbejdere.
Ganske vist har Kansler Merkel været spærret inde i DDR bag jerntæppet i den første del af sit liv, men det
er ubegribeligt, at hun ikke kan se, at netop Tyskland er det fineste eksempel på, hvordan færre mennesker
med flid og ny teknologi kan skabe enorm fremgang i velstand, velfærd og livskvalitet for de mange. I 1939
bestod den tyske befolkning af 70 millioner mennesker. Efter nederlaget i 2. verdenskrig var der godt 60
millioner tilbage. Da jerntæppet i 1948 med dannelsen af DDR fjernede den østtyske befolkning fra
Vesttyskland, bestod den nye tyske Forbundsrepublik af under 50 millioner borgere. Det demokratiske
Tyskland havde således mistet 20 millioner mennesker over en kort årrække herunder blomsten af sin
mandlige ungdom, der var faldet på slagmarkerne i Europa og Afrika.
Denne afpillede nye stat burde jo efter EU's og Merkels forestillinger have rullet om på siden og opgivet
ånden, fordi der var for få hænder i sving til at skabe et bæredygtigt samfund. Som bekendt gik det lige
omvendt. Få år efter at Tyskland henlå som en rygende ruinhob i 1945, rullede tusindvis af folkevogne og
Opel biler ud på Europas veje. Produktionen af maskiner og kemikalier blev hurtigt genrejst med moderne
teknologi og eksporteret i store mængder. Det tyske landbrug blev mekaniseret og kunne efter få år atter
brødføde landets befolkning. Man kan sige, at Tyskland blev genopført fra grunden i størrelsen 1:1 nu med
finansiel og teknologisk assistance fra USA kombineret med den tyske befolknings legendariske flid og
viljestyrke.
Europa står i dag over for revolutionerende teknologiske gennembrud inden for digitalisering, datadreven
viden, automatisering og materialer. Vi får fabrikker uden arbejdere i produktionsforløbet, førerløs
transport, automatiseret landbrug, robotisering af administration og servicefunktioner. Tænketanken

Cevea har for nyligt offentliggjort en rapport om fremtidens danske arbejdsmarked, der vil blive reduceret
med 900 000 arbejdspladser inden for de næste 20 år. Færre kommer altså til at skabe mere velstand og
dermed mere velfærd. Det er derfor nærmest en komisk dilettantforestilling, EU og Merkel nu opfører for
de sagesløse europæiske befolkninger, når det påstås, at europæerne producerer for få børn til at
reproducere sig selv, og at redningen ligger i import af arbejdskraft fra Afrika og Mellemøsten. Resultatet
kender vi allerede: I 2015 lukkede Tyskland 1 million migranter ind i landet. Mindre end 100 har fundet
arbejde i landets større virksomheder (Fortune Magazine). Merkel er rasende og skælder ud på tyske
erhvervsledere, der hårdnakket nægter at beskæftige migranter uden kvalifikationer.” Beskæftigelse af
migranter er ikke løsningen på Tysklands mangel på kvalificeret arbejdskraft”, fastslår Heinrich Hiesinger,
topchef for ThyssenKrupp.
Det er det heller ikke i Danmark.

